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YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI AMELEBİRLİĞİ BİRİKTİRME VE YARDIMLAŞMA

SANDIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sandığın; gelir ve gider bütçelerinin hazır-

lanması, gelir, gider kesin hesabın ve bilançosunun çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde şef-
faflık ve tekdüzenin sağlanması, bütün işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin gerçek
mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablo-
ların muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçe-
vesinde hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/2/2000 tarihli ve 2000/251 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma
Sandığı Yönetmeliğinin 18 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
b) Başkan: Sandık Başkanını,
c) Denetleme Kurulu: Sandık Denetleme Kurulunu,
ç) Faaliyet dönemi: Malî yılı,
d) Gelir: İlk defa hesaplara alınacak varlıklar ile yeniden değerleme farkları dışında,

öz kaynakta artışa neden olan her türlü işlemi,
e) Gider: İlk defa hesaplara alınacak yükümlülükler ile yeniden değerleme farkları dı-

şında, öz kaynakta azalışa neden olan her türlü işlemi,
f) Harcama yetkilisi: Başkan ve Yönetim Kurulunu,
g) Hesap dönemi: Malî yılı,
ğ) Mali yıl: Takvim yılını,
h) Maliyet bedeli: Bir varlığın satın alınması, üretilmesi veya değerinin artırılması için

yapılan harcamalar veya verilen kıymetlerin toplamını,
ı) Muhasebe birimi: Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine

ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgi-
lilere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlan-
ması işlemlerini yürüten birimi,

i) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin
yönetiminden sorumlu olan ve Yönetim Kurulunca görevlendirilen kişiyi,

j) Muhasebe yetkilisi mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla
ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili
ve bu işlemlerle ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan sosyal tesis re-
sepsiyon görevlilerini,

k) Ön ödeme: İlgili mevzuatında öngörülen hallerde kesin ödeme öncesi avans verilerek
yapılan ödemeyi,

l) Öz kaynak: Varlıkları ile yabancı kaynakları arasındaki farkı,
m) Para ve para ile ifade edilebilen değerler: Muhasebe birimine veya muhasebe yet-

kilisi mutemedine teslim edilip muhafaza ve sorumluluğu altında bulunan tedavüldeki Türk
parası ve konvertibl yabancı paralar ile hisse senedi, tahvil ve hazine bonoları, diğer devlet
borçlanma senetleri ve bu mahiyetteki değerleri,
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n) Rayiç değer: Varlık veya kaynakların değerleme günündeki normal alım satım de-
ğerini,

o) Sandık: Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığını,
ö) Sandık Fonu: Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları ile dönem olumlu faaliyet so-

nuçları toplamını,
p) Yönetim Kurulu: Sandık Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bütçe

Bütçe
MADDE 4 – (1) Sandığın bütçesi, yılbaşından sonuna kadar bir yıla ait gelir ve gider

tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına, hizmetlerin yapılmasına ve harcamalara izin
veren Bakanlık Onaylı bir belgedir. Bütçe; Sandığın plan ve programlarının gerekleri ile fayda
ve maliyet unsurları göz önünde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve hesap dönemine
göre hazırlanır ve uygulanır.

Bütçenin bölümleri
MADDE 5 – (1) Bütçe, gelir, gider ve yatırım olmak üzere üç kısımdan meydana gelir.

Sandığın gelir ve gider bütçeleri bu Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddelerinde belirtilen fasıllara
göre, yatırım bütçesi 8 inci maddeye göre düzenlenir.

Gider bütçesi
MADDE 6 – (1) Sandığın gider bütçesi aşağıdaki fasıllardan oluşur.
a) Personel Giderleri,
b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri,
c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri,
ç) Sosyal Tesis Giderleri,
d) Sandık Sosyal Yardımları,
e) İş kazaları Sosyal Yardımları.
(2) Gider bütçesi fasılları kendi içlerinde ihtiyaca göre gider tertipleri şeklinde bir sı-

nıflandırmaya tabi tutulur.
Gelir bütçesi
MADDE 7 – (1) Sandığın gelir bütçesi aşağıdaki fasıllardan oluşur.
a) Aidat gelirleri,
b) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,
c) Diğer Gelirler,
ç) Sermaye gelirleri.
(2) Gelir bütçesi fasılları kendi içlerinde ihtiyaca göre gelir tertipleri şeklinde bir sınıf-

landırmaya tabi tutulur.
Yatırım bütçesi
MADDE 8 – (1) Sandığın geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları ile cari yıl olumlu

faaliyet sonuçlarından oluşan biriktirme ve yardımlaşma sandığı fonu, 11/2/2000 tarihli ve
2000/251 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ereğli Kömür Havzası Amele-
birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinin 31 inci maddesinde gösterilen sa-
halarda değerlendirilecek şekilde yatırım bütçesi düzenlenir.

Gider tahmini
MADDE 9 – (1) Bütçenin gider kısmı, sonucu alınmış son üç yılın gider gerçekleşme-

leri, fiyat artış endeksleri ile bütçenin uygulanacağı mali yıl içinde yapılması düşünülen işler
esas alınarak yapılır.
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Gelir tahmini
MADDE 10 – (1) Bütçenin gelir tahmini, kesin sonucu alınmış son üç yılın gelir artış

oranları esas alınarak yapılır. Ayrıca, bütçenin uygulanacağı mali yıl içinde kanun, tüzük, yö-
netmelik ve toplu iş sözleşmeleri ile aidat veya ücret oranlarında değişiklik yapılmışsa veya
yapılan yatırımlardan gelir elde edilmeye başlanılmışsa ya da herhangi bir nedenle gelirlerde
artış meydana gelecekse bu ve benzeri hususlar ile tahakkuk ettirildiği yıl içinde tahsil edile-
meyen ve sonraki yıllara devreden alacaklardan, cari yıl içinde tahsili tahmin edilenler gelir
tahminlerinde dikkate alınır.

Gelirlerin dayanakları
MADDE 11 – (1) Sandığın gelirleri Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönet-

melikle konulur, değiştirilir ve kaldırılır. Yönetmelikte öngörülen gelirler dışında hangi ad al-
tında olursa olsun başkaca gelir elde edilemez ve gelirlerin artırılmasına yönelik herhangi bir
işlem yapılamaz.

Gelirlerin toplanması sorumluluğu
MADDE 12 – (1) Sandık gelirlerinin tahakkuk ve tahsil iş ve işlemlerinden sorumlu

olanlar bu işlemlerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasından sorumludur.
Bağış ve yardımlar
MADDE 13 – (1) Herhangi bir gerçek veya tüzel kişiden sandıkça verilen hizmetin

karşılığı olarak veya bu hizmetlerle ilişkilendirilerek bağış ve yardım toplanamaz, benzeri adlar
altında tahsilat yapılamaz.

(2) Sandığa yapılan her türlü bağış ve yardımlar bütçeye gelir kaydedilir. Nakdi olma-
yan bağış ve yardımlar ilgili mevzuatına göre değerlendirmeye tabi tutulur ve kayıt altına alı-
nır.

(3) Üyelerinin yararına kullanılmak üzere yapılan şartlı bağış ve yardımlar, bütçedeki
bağış ve yardımlar faslına gelir ve şart kılındığı amaca harcanmak üzere yine bütçedeki bağış
ve yardımlar faslına ödenek kaydedilir. Bu ödenekten amaç dışında başka bir fasıla aktarma
yapılamaz.

(4) Bu ödeneklerden malî yıl sonuna kadar harcanmamış olan tutarlar, bağış ve yardımın
amacı gerçekleşinceye kadar ertesi yıl bütçesine devir olunarak ödenek kaydedilir.

(5) Bağış ve yardımlar, kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenildiği
takdirde, bütçeye gider kaydıyla ilgilisine geri verilir. Şartlı bağış ve yardımın zamanında kul-
lanılmaması nedeniyle doğacak zararlar ile amaç dışı kullanım nedeniyle yapılan harcamaların
sorumluluğu tespit edilenlere ödettirilir.

(6) Madencilik sektöründe meydana gelebilecek iş kazaları sonucu toplanabilecek bağış
ve yardımlar, kazaya maruz kalanlara veya aile bireylerine sürekli gelir sağlamak amacıyla
Sandığa aktarılabilir. Aktarılan bağış ve yardımlar, hesap planı içinde özel fonlar hesaplarında
takip edilir.

Bütçenin hazırlanması, görüşülmesi ve onayı
MADDE 14 – (1) Sandığın bütçesi muhasebe birimince hazırlanarak 30 Kasım gününe

kadar Yönetim Kuruluna sunulur, Yönetim Kurulunda incelenerek uygun görülen bütçe en geç
15 Aralık tarihine kadar Bakanlık onayına sunulur. Bakanlıkça Onaylanan bütçe kesinleşir ve
1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında uygulanmak üzere Aralık ayının sonuna kadar Başkanlığa
gönderilir.

Aktarma
MADDE 15 – (1) Bütçenin herhangi bir faslında veya fasıl maddesinde bulunan ve o

hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer
gider fasıllarına ve fasıl maddelerine yapılan eklemeye aktarma denir.

(2) Sandık bütçesinde; fasıllar arasındaki aktarmalar ile fasıl maddeleri arasındaki ak-
tarmalar başkanın teklifi Yönetim Kurulunun kararıyla yapılır.
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Ek ve olağanüstü ödenek
MADDE 16 – (1) Bütçenin herhangi bir faslında veya fasıl maddesinde tertibi bulun-

duğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan ödeneğe, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere
dokunmadan yapılan ilaveye "ek ödenek" denir.

(2) Bütçenin herhangi bir faslında veya fasıl maddesinde tertibi bulunmadığı halde, ya-
pılmasında zorunluluk bulunan bir harcama için bütçeye konulan ödeneğe "olağanüstü ödenek"
denir.

(3) Ek ve olağanüstü ödenek ancak bütçe yılı içerisinde ilave edilebilir veya konulabilir.
(4) Ek ödeneğin ilave edilmesi veya olağanüstü ödeneğin konulması başkanın teklifi,

Yönetim Kurulunun kararı ve bakanlığın onayı ile olur.
Kesin hesabın görüşülmesi ve onaylanması
MADDE 17 – (1) Kesin hesap; mizan, bilanço ile faaliyet sonuçları tablosundan olu-

şur.
(2) Kesin hesap, muhasebe birimince hazırlanarak en geç Nisan ayının 30 uncu gününe

kadar Başkana ve Denetleme Kuruluna sunulur. Başkan, Kesin hesabı Denetleme Kurulu raporu
ile beraber görüşülmek üzere Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulunda karara bağlanan
kesin hesap en geç 15 Haziran tarihine kadar Bakanlığın onayına sunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Temel Kavram ve İlkeler

Temel muhasebe kavramları
MADDE 18 – (1) Sandığın muhasebesi, muhasebe ilke ve kurallarının dayanağını oluş-

turan ve aşağıda belirtilen kavramlara göre yürütülür:
a) Sosyal sorumluluk: Muhasebenin işlevini yerine getirme hususundaki sorumluluğunu

belirtir ve muhasebenin kapsamını, anlamını, yerini ve amacını gösterir. Sosyal sorumluluk
kavramı; muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali
tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında, belli kişi ya da grupların değil, tüm toplumun çıkar-
larının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranıl-
ması gereğini ifade eder.

b) Süreklilik: Sandığın faaliyetleri, herhangi bir zaman sınırlamasına tabi olmaksızın
sürdürülür.

c) Dönemsellik: Sandığın faaliyetleri, belirli dönemlerde raporlanır ve her dönemin faa-
liyet sonuçları diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanır.

ç) Parayla ölçülme: Parayla ölçülebilen ekonomik olay ve işlemlere ilişkin muhasebe
kayıtları, ortak ölçü olarak ulusal para birimi ile yapılır.

d) Maliyet esası: Para mevcudu, alacaklar ve maliyetinin belirlenmesi mümkün olmayan
kalemler hariç, edinilen varlık ve hizmetler, bunların elde edilme maliyet bedelleriyle muha-
sebeleştirilir. Maliyet bedeli tespit edilemeyen varlık ve kaynakların değerlemesine ilişkin hü-
kümler saklıdır.

e) Belgelendirme: Muhasebe kayıtları, gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak
düzenlenmiş belgelere dayandırılır.

f) Tutarlılık: Muhasebe uygulamalarının, faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin yo-
rumların birbirini izleyen dönemlerde tutarlı bir şekilde karşılaştırılabilirliğinin sağlanması
esastır. Uygulanan muhasebe politikalarının değişmesi durumunda, değişikliklerin ve malî et-
kilerinin malî tablo dipnotlarında açıklanması zorunludur.

g) Tam açıklama: Mali tablolar, bu tablolardan yararlanacak olanların doğru karar ver-
melerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır şekilde düzenlenir.

ğ) Önemlilik: Bir hesap kalemi veya mali bir olayın nispi ağırlık ve değerinin, mali tab-
lolarda yer verilecek önemde olması esastır.
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h) İhtiyatlılık: Muhasebe uygulamasında muhtemel risklere ve olaylara karşı bu Yö-
netmelikte belirtilen durumlarda karşılık ayrılır. Faaliyet sonucunu değiştirmeye yönelik olarak
gizli yedekler ya da gereğinden fazla karşılık ayrılamaz.

Bilanço ilkeleri
MADDE 19 – (1) Bilanço ilkelerinin amacı, Sandığın tasarrufundaki kaynaklar ile bun-

larla elde edilen varlıkların muhasebe kayıtlarının yapılması, mali tablolarının hazırlanması ve
raporlanması yoluyla, belli bir tarihte Sandığın mali durumunun ilgililer için saydam ve gerçeğe
uygun olarak yansıtılmasıdır.

(2) Bilanço Yönetmelik ekinde belirtilen şekil (Örnek No:5) ve Bu Yönetmeliğin 65 inci
maddesindeki esaslara göre hazırlanarak sunulur. Bilançolar hesap tipinde hazırlanır. Hesap
tipi bilançonun sol tarafında varlıklar, sağ tarafında ise yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar yer
alır.

(3) Bu amaç doğrultusunda benimsenen bilanço ilkeleri; varlıklar, yabancı kaynaklar
ve öz kaynaklar itibarıyla Yönetmeliğin 20, 21 ve 22 nci maddelerinde belirtilmiştir.

Varlıklara ilişkin ilkeler
MADDE 20 – (1) Varlıklara ilişkin ilkeler şunlardır:
a) Varlıklar, likidite durumlarına göre dönen ve duran varlıklar ana hesap gruplarına

ayrılır. Dönen varlıklar ana hesap grubu; hazır değerler, menkul kıymet ve varlıklar, faaliyet
alacakları, diğer alacaklar, stoklar, gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları ile diğer dö-
nen varlıklar hesap gruplarına, duran varlıklar ana hesap grubu ise; faaliyet alacakları, diğer
alacaklar, mali duran varlıklar, maddi duran varlıklar, gelecek yıllara ait giderler ve gelir ta-
hakkukları ile diğer duran varlıklar hesap gruplarına ayrılır.

b) Sandığın bir yıl ya da normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüştürülebilecek ya
da kullanılarak tüketilecek varlık ve alacakları, bilançoda dönen varlıklar grubu içinde göste-
rilir.

c) Sandığın bir yıl ya da normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşmesi öngörülmeyen
ve hizmetlerinden bir faaliyet döneminden daha uzun süre yararlanılacak varlıklar ve vadesi
bir yılı aşan alacakları, bilançoda duran varlıklar grubu içinde gösterilir. Dönem sonu bilanço
gününde, bu grupta yer alan hesaplardan vadeleri bir yılın altında kalanlar dönen varlıklar gru-
bunda ilgili hesaplara aktarılır.

ç) Bilançodaki varlıkların, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerleriyle gösterilebil-
mesi için, varlıklardaki değer düşüklüklerini göstererek karşılıkların ayrılması zorunludur. Dö-
nen varlıklar grubu içinde yer alan menkul kıymetler, alacaklar, stoklar ve diğer dönen varlıklar
içindeki ilgili kalemler için, yapılacak değerleme sonucu, gerekli durumlarda uygun karşılıklar
ayrılır. Bu ilke, duran varlıklar grubunda yer alan alacaklar, bağlı menkul kıymetler, iştirakler
ve diğer duran varlıklardaki ilgili kalemler için de geçerlidir.

d) Bilançoda duran varlıklar grubunda yer alan maddi duran varlıklar ile maddi olmayan
duran varlıkların, diğer duran varlıkların maliyetini çeşitli dönem maliyetlerine yüklemek ama-
cıyla, her dönem ayrılan amortismanların birikmiş tutarları ayrıca bilançoda gösterilir.

e) Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler ile cari dönemde tahakkuk
eden ancak, gelecek dönemlerde tahsil edilecek olan gelirler muhasebeleştirilir ve bilançoda
gösterilir. Varlıklar arasında yer alan alacaklara ilişkin olarak tahakkuk eden ancak, tahsil za-
manı gelmeyen faiz alacakları ilgili hesaplarda gösterilir.

f) Mal ve hizmet karşılığı teminat veya depozito olarak verilen tutarlar, varlıklar içinde
gösterilir.

g) Stokların hesaplarda izlenmesine karar verilmesi halinde, tüketimde kullanmak ama-
cıyla edinilen malzemeler maliyet bedelleriyle dönen varlıklar içindeki ilgili hesaplara kayde-
dilir ve raporlanır. Bunlardan yapılan satışlar, tüketimler veya kullanımlar stok hesaplarından
düşülerek karşılıkları duruma göre ilgili varlık veya gider hesaplarına kaydedilir.
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ğ) Tutarları kesinlikle saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk işlemi yapıl-
maz. Bu tür alacaklar bilanço dipnot ya da eklerinde gösterilir.

h) Verilen rehin, ipotek ve bilanço kapsamında yer almayan diğer teminatların özellik-
leri ve kapsamları bilanço dipnot ya da eklerinde açıkça belirtilir. Bu ilke, alınan rehin, ipotek
ve bilanço kapsamında yer almayan diğer teminatlar için de geçerlidir. Ayrıca, Sandığın var-
lıkları ile ilgili toplam sigorta tutarlarının bilanço dipnot ya da eklerinde açıkça gösterilmesi
gerekir.

Yabancı kaynaklara ilişkin ilkeler
MADDE 21 – (1) Yabancı kaynaklara ilişkin ilkeler şunlardır:
a) Yabancı kaynaklar vade yapılarına göre kısa vadeli yabancı kaynaklar ve uzun vadeli

yabancı kaynaklar ana hesap gruplarına ayrılır. Kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu;
faaliyet borçları, emanet yabancı kaynaklar, ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler, borç ve
gider karşılıkları, gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları ve diğer kısa vadeli yabancı
kaynaklar hesap gruplarına, uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu ise; faaliyet borç-
ları, emanet yabancı kaynaklar, borç ve gider karşılıkları, gelecek yıllara ait gelirler ve gider
tahakkukları ve diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap gruplarına ayrılır.

b) Sandığın bir yıl ya da normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelen borçları, bilançoda
kısa vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir.

c) Sandığın bir yıl ya da normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelmemiş borçları, bi-
lançoda uzun vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir. Dönem sonu bilanço gününde
bu grupta yer alan hesaplardan vadeleri bir yılın altında kalanlar, kısa vadeli yabancı kaynaklar
grubundaki ilgili hesaplara aktarılır.

ç) Gelecek dönemlere ait olarak önceden tahsil edilen gelirler ile cari dönemde tahakkuk
eden ancak, gelecek dönemlerde ödenecek olan giderler tahakkuk tarihinde muhasebeleştirilir
ve bilançoda gösterilir. Yabancı kaynaklar arasında yer alan borçlara ilişkin olarak tahakkuk
eden ancak, ödeme zamanı gelmeyen faiz borçları ilgili hesaplarda gösterilir.

d) Tutarları kesinlikle saptanamayanları veya durumları tartışmalı olanları da içermek
üzere, Sandığın bilinen ve tutarları uygun olarak tahmin edilebilen bütün yabancı kaynakları
kayıt ve tespit edilerek bilançoda gösterilir. Sandığın bilinen ancak tutarları uygun olarak tah-
min edilemeyen durumları da bilançonun dipnotlarında açık olarak belirtilir.

Öz kaynaklara ilişkin ilkeler
MADDE 22 – (1) Öz kaynaklara ilişkin ilkeler şunlardır:
a) Öz kaynaklar ana hesap grubu; net değer, yeniden değerleme farkları, özel fonlar,

geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları ve geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları ile dönem
faaliyet sonuçları hesap gruplarına ayrılır.

b) İlk açılış bilançosuna dahil edilememiş bulunan varlık ve yabancı kaynakların en-
vanteri yapıldıkça belirlenen değeri ilgili varlık veya yabancı kaynak hesabına ve net değere
ilave edilir.

c) Öz kaynakların devam ettirilmesi ve korunması gerekir. Sandıkta herhangi bir zararın
ortaya çıkması, herhangi bir nedenle öz kaynaklarda meydana gelen azalmalar, hem dönemsel
hem de kümülatif olarak izlenir ve kaydedilir.

Nazım hesaplara ilişkin ilkeler
MADDE 23 – (1) Nazım hesaplara ilişkin ilkeler şunlardır:
a) Sandığın varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarının dışında, muhasebenin bilgi verme

ve izleme görevi yüklediği işlemleri, muhasebe disiplini altında toplanması istenen işlemleri
ile gelecekte doğması muhtemel hak ve yükümlülüklerine ilişkin işlemlerini izlemek üzere na-
zım hesaplar kullanılır.
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b) Nazım hesaplar, yalnızca ilgili olduğu diğer nazım hesaplarla karşılıklı olarak borç
ve alacak çalışan hesaplardan oluşur. Bu hesaplar mizanda ve bilançonun dipnotunda gösteri-
lir.

Faaliyet sonuçları tablosu ilkeleri
MADDE 24 – (1) Faaliyet sonuçları tablosu ilkelerinin amacı, gelirler, giderler, olumlu

veya olumsuz faaliyet sonuçlarına ait hesapların belli dönemlere ait faaliyet sonuçlarını doğru
olarak göstermelerini sağlamaktır.

(2) Bu amaç doğrultusunda benimsenen faaliyet sonuçları tablosu ilkeleri şunlardır:
a) Sandığın faaliyetlerine ilişkin gelir ve gider işlemleri tahakkuk esasına dayalı olarak

gelir ve giderler hesaplarında izlenir.
b) Gerçekleşmemiş gelirler ve giderler gerçekleşmiş gibi ya da gerçekleşenler gerçek

tutarından fazla ya da az gösterilemez. Belli bir dönem ya da dönemlerin gerçeğe uygun faaliyet
sonuçlarını göstermek için, dönem ya da dönemlerin başında ve sonunda hesap kesimi işlemleri
yapılır.

c) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile diğer duran varlıklar için uygun amor-
tisman ayrılır.

ç) İhtiyatlılık ilkesi gereği tahsili şüpheli hale gelen alacaklar için hesaplanan karşılıklar
gider olarak muhasebeleştirilir ve raporlanır.

d) Dönem sonuçlarının tespiti ile ilgili olarak uygulana gelen değerleme esasları ve ma-
liyet yöntemlerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde, bu değişikliğin etkileri açıkça belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Harcama Yetkililerinin Yetki ve Sorumluluğu

Harcama yetkililerinin yetki ve sorumluluğu
MADDE 25 – (1) Bütçeden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama ta-

limatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatında; hizmetin gerekçesi, yapılacak işin konusu
ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olan-
lara ilişkin bilgiler yer alır.

(2) Harcama yetkilisi harcama yetkisini; yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hi-
yerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere, kısmen veya tamamen devredebilirler. Harcama
yetkisinin devredilmesi idari ve mali açıdan sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

(3) Harcama yetkisi aşağıdaki şartlara uygun olarak devredilir:
a) Yetki devri yazılı olmak zorundadır.
b) Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır.
c) Muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilmelidir.
(4) Harcama yetkilisi, harcama talimatının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yö-

netmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kul-
lanılmasından ve ilgili mevzuata göre yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.

(5) Kanunların verdiği yetkiye istinaden Yönetim Kurulu, komisyon ve benzeri kurul
veya komisyon kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul
veya komisyona ait olur.

(6) Harcama yetkilisinin kanunî izin, hastalık, geçici görev, disiplin cezası uygulaması,
görevden uzaklaştırma ve benzeri nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde, har-
cama yetkilisi, anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir.

Gerçekleştirme görevlileri ve sorumluluğu
MADDE 26 – (1) Gider gerçekleştirme görevlileri; harcama talimatı üzerine, işin yap-

tırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendi-
rilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.
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(2) Harcama yetkilisi, kendisine en yakın üst kademe yöneticilerinden birisini veya bir-
kaçını gider gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirir.

(3) Gelir gerçekleştirme görevlileri; Sandık gelirlerinin tahakkuk ve takip işlemlerini
yürütürler.

(4) Gider ve gelir gerçekleştirme görevlileri, kendilerine verilen görevlerin mevzuatına
ve usulüne uygun olarak yürütülmesinden, düzenledikleri belgelerin doğruluğundan ve diğer
gerçekleştirme görevlileri tarafından düzenlenen belgeler üzerinde yapmaları gereken kontrol-
lerden sorumludurlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Muhasebe Yetkilisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri
MADDE 27 – (1) Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edi-

lenleri ilgililerine iade etmek.
b) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
c) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere

vermek veya göndermek.
ç) Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne

uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, belge ve bilgileri her türlü müdahaleden bağımsız
olarak düzenlemek.

d) Bu Yönetmelik gereğince düzenlenmesi gereken belge ve bilgileri, belirtilen süre-
lerde ilgili yerlere düzenli olarak vermek.

e) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen
sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.

f) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında ön-
görülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe biriminden uzak yerlerde görev yapan muha-
sebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.

g) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı
devralmak.

ğ) Muhasebe birimini yönetmek.
h) Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.
Muhasebe yetkilisinin sorumlulukları
MADDE 28 – (1) Muhasebe yetkilileri;
a) Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde sayılan hizmetlerin zamanında yapılmasından

ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,
b) Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen

değerler ile bunlarda meydana gelen kayıplardan,
c) Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarında

tediye fişi, mahsup fişi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden,
ç) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde, geri verilecek tu-

tarın, düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından,
d) Ödemelerin muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından,
e) Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı

devralırken göstermediği noksanlıklardan,
f) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre

kontrol etmekten,
g) Yetkili mercilere hesap vermekten,
sorumludurlar.
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(2) Muhasebe yetkililerinin yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri ge-
reği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır.

(3) Muhasebe yetkililerinin ret ve iadelere ilişkin fazla ve yersiz ödemelerde sorumlu-
luğu, bu Yönetmeliğin 32 nci maddesi uyarınca yapması gereken kontrollerle sınırlıdır.

Yetkisiz tahsil ve ödeme yapılamayacak haller ile birleşemeyecek görevler
MADDE 29 – (1) Yönetim Kurulunca yetkili kılınmamış hiçbir gerçek veya tüzel kişi

Sandık adına tahsilat ve ödeme yapamayacağı gibi muhasebe hizmeti de veremez.
(2) Usulüne göre atanmadığı halde muhasebe hizmetlerinden bir kısmını veya tamamını

kendiliğinden yapanlar ile yapılması konusunda emir veren yöneticiler hakkında, Bakanlıkça
inceleme sonucu belirlenecek mali sorumlulukları saklı kalmak üzere, adli ve idari yönden de
ayrıca işlem yapılır.

(3) Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez.
Görev, yetki ve sorumlulukların devri
MADDE 30 – (1) Muhasebe yetkilileri, yönetmelikle kendilerine verilen görev ve yet-

kilerinden bir kısmını Başkan onayıyla yardımcısına devredebilirler.
(2) Muhasebe yetkilileri hakkındaki sorumluluk, devredilen işlerle ilgili olarak görev

ve yetki devri yapılanlar ile muhasebe biriminden uzak yerlerde görev yapan muhasebe yetkilisi
mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisi hakkında da uygulanır.

(3) Muhasebe yetkilileri devrettikleri görev ve sorumlulukların, yardımcılar tarafından
usulüne uygun olarak yerine getirilip getirilmediğini gözetmekle yükümlüdür.

(4) Devredilen görev ve yetki sınırları içerisinde olmakla birlikte, yardımcılar tarafından
tereddüde düşülen konulardaki işlemler, uygun bulunması halinde muhasebe yetkilileri tara-
fından sonuçlandırılır.

Muhasebe yetkilisi mutemetleri
MADDE 31 – (1) Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen

değerleri geçici olarak almaya, vermeye ve göndermeye yetkili olanlar muhasebe yetkilisi mu-
temedidir. Muhasebe yetkilisi mutemetleri, bu işlemlerle ilgili olarak doğrudan muhasebe yet-
kilisine karşı sorumludur. Muhasebe yetkilisinin muvafakati alınarak seçilecek personel, har-
cama yetkilisi tarafından muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilir.

ALTINCI BÖLÜM
Ödeme Öncesi Belgelerin Kontrolü, Ödemelerde Öncelik,

Alacakların İzlenmesi, Muhafaza Sorumluluğu

Muhasebe yetkililerince ödeme onayları ve ekleri üzerinde yapılacak kontroller
MADDE 32 – (1) Muhasebe yetkilileri ödeme onayları ve ekleri üzerinde;
a) Ödemenin çeşidine göre ilgili mevzuatında belirlenen belgelerin tamam olmasını,
b) Maddi hata bulunup bulunmadığını,
c) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,
ç) Yetkililerin imzasını,
kontrol etmekle yükümlüdürler.
(2) Muhasebe yetkilileri, yukarıda belirtilen kontroller dışında kontrol ve inceleme ya-

pamaz; ödemelerde ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda
sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz ve ödemeye zor-
lanamaz.

(3) Muhasebe yetkilileri, ödeme onayı eki belgelerin, ödemesi yapılacak giderin çeşi-
dine ve alım şekline göre kıyasen uygulanacak 31/12/2005 tarihli ve 26040 (3. Mükerrer) sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde ve özel
mevzuatında öngörülen belgelerden olmasını ve bu belgelerin eksiksiz olarak ödeme talimatı
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ekine bağlanmasını kontrol etmekten, belgelerin alınan mal veya hizmet ya da yapılan iş ba-
zında miktar veya ara toplam olarak bütçedeki tertiplerine uygunluğunun kontrolünden ve doğ-
ruluğundan sorumludur.

(4) Muhasebe yetkililerinin maddi hataya ilişkin sorumlulukları; bir mali işlemin mu-
hasebeleştirilmesine dayanak teşkil eden karar, onay, sözleşme, hakediş raporu, bordro, fatura,
alındı ve benzeri belgelerde; gelir, alacak, gider ya da borç tutarının tespit edilmesine esas ra-
kamların hiçbir farklı yoruma yer vermeyecek biçimde, bilerek veya bilmeyerek yanlış seçil-
mesi, oranların yanlış uygulanması, aritmetik işlemlerin yanlış yapılması ve muhasebeleştir-
meye esas toplamlarının muhasebeleştirme belgesinde ilgili hesaplara noksan veya fazla kay-
dedilmek suretiyle yapılan yersiz ve fazla alma, verme, ödeme ve gönderilmesiyle sınırlıdır.
Teknik nitelikteki belgelerde, bu niteliğe ilişkin olarak yapılmış maddi hatalardan bu belgeleri
düzenleyen ve onaylayan gerçekleştirme görevlileri sorumlu olup, muhasebe yetkililerinin bu
belgelere ilişkin sorumlulukları aritmetik işlemlerdeki yanlışlıklarla sınırlıdır.

(5) Muhasebe yetkilileri, ön ödemeler ile geri verilecek para ve para ile ifade edilen
değerlere ilişkin olarak düzenlenen muhasebeleştirme belgeleri ve ekleri üzerinde de birinci
fıkrada belirtilen hususları kontrol etmekle yükümlüdürler.

Ödeme öncesi kontrol süresi
MADDE 33 – (1) Ödeme onayları, muhasebe birimine geliş tarihinden itibaren, en geç

beş iş günü içinde incelenir, uygun bulunanlar Sandığın nakit mevcudu dikkate alınmak sure-
tiyle tutarları hak sahiplerine nakden veya çek düzenlenmek ya da banka hesabına aktarılmak
suretiyle ödenir. Eksik veya hatalı olan ödeme onayları ve eki belgeler, düzeltilmek veya ta-
mamlanmak üzere en geç, hata veya eksikliğin tespit edildiği günü izleyen iki iş günü içinde
gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hata veya eksiklikleri ta-
mamlanarak tekrar muhasebe birimine verilenler, en geç iki iş günü sonuna kadar incelenerek
ödeme işlemi gerçekleştirilir.

(2) Hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaksızın kasadan veya çek düzenlenmek
suretiyle bankadan yapılabilecek ödeme tür ve tutarları ile kontrol, muhasebeleştirme ve ödeme
süresini yeniden belirlemeye, Başkan yetkilidir.

Ödemelerin yapılmasında öncelik
MADDE 34 – (1) Sandığın nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde

giderler, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir. Ancak, bu ödemelerin yapılmasında
sırasıyla;

a) Katkı payları hariç olmak üzere özlük haklarına ilişkin ödemelere,
b) Kanunları gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç,

prim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara,
c) Sandık üyelerine yapılan ödemeler,
ç) İhalesi yapılan temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, güvenlik, bilgisayar sistemle-

rine yönelik hizmet alımları gibi yoğun emek gerektiren, düzenli ve kesintisiz yürütülmesi ge-
reken hizmetlere ilişkin ödemelere,

öncelik verilir.
(2) Sandığın nakit mevcudunun yeterli olması durumunda ödemeler, ödeme onaylarının

muhasebe biriminin kayıtlarına giriş sırasına göre yapılır. Ödeme onayları ve eki belgeler üze-
rinde bu Yönetmeliğin 32 nci maddesine göre yapılan kontroller sonucunda noksanlığı tespit
edilerek tamamlanmak üzere Sandığın ilgili birimine iade edilen ödeme onaylarındaki tutar,
noksanlık tamamlanarak muhasebe birimi kayıtlarına alınır ve yeni giriş sırasına göre ödenir.

Alacakların takip ve tahsil sorumluluğu
MADDE 35 – (1) Alacakların takip edilerek tahsil edilmesi muhasebe yetkilisinin so-

rumluluğundadır.
(2) Muhasebe yetkilisi, alacakların takibi için gerekli bilgileri ve belgeleri düzenli olarak

Başkanlığa vermekle yükümlüdür.
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(3) Muhasebe yetkilisi, ilgili mevzuatına göre tahakkuk ettirilerek tahsil edilebilir hale
gelmiş gelir ve alacakları ilgili hesaplara kaydederek, nakden veya mahsuben tahsil edilme-
sinden sorumludur.

Para ve para ile ifade edilen değerlerin muhafazasında sorumluluk
MADDE 36 – (1) Muhasebe yetkilileri; muhasebe birimlerine teslim edilen para ve

parayla ifade edilen değerlerin ilgili mevzuatında öngörüldüğü şekilde alınmasını, muhafaza
edilmesini ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamakla yükümlüdür. Muhasebe yet-
kilileri; muhasebe biriminin vezne ve ambarlarında para ve parayla ifade edilen değerleri alıp
veren muhasebe yetkilisi mutemetlerini her on beş günde en az bir defa, belirsiz günlerde ve
her hâlükârda yıl sonunda vezneyi kontrol ederek kayıp ve noksanlık olmaması için gerekli
önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu görevin gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle mey-
dana gelecek kayıp ve noksanlıklardan genel hükümlere göre sorumludurlar.

(2) Yangın, sel, deprem, yer kayması, çığ düşmesi gibi afet halleri ile savaş veya askeri
ve idari sebeplerle tahliye ya da hırsızlık gibi nedenlerle veznede kayıp veya noksanlık meydana
gelmesi halinde, muhasebe yetkililerince durum derhal en yakın amire yazılı olarak bildirilir.
Ayrıca, muhasebe yetkilileri olaya ilişkin delillerin kaybolmaması için gerekli tedbirleri alır.
Sorumluluğun ibrası için muhasebe yetkilileri olayı öğrendikleri günden itibaren en geç on beş
gün içinde, bağlı oldukları birime başvurur. Bu durumda muhasebe yetkilisinin sorumluluğu,
bağlı olunan birimin üst yöneticisinin görüşleri alınarak Yönetim Kurulu tarafından hükme
bağlanır.

Giderlerin ödenmesine ilişkin belgeler
MADDE 37 – (1) Sandık bütçesinden yapılacak personel giderleri, yapım işleri, mal

ve hizmet alımı giderleri harcamalarında ödeme onayına bağlanacak kanıtlayıcı belgeler hak-
kında, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği kıyasen, Sandık sosyal yardımlarına
ilişkin harcamalarda Yönetim Kurulu kararı ile çıkarılan Yönerge hükümleri uygulanır.

Ön ödeme işlemleri
MADDE 38 – (1) İvedi ve zorunlu durumlarda belirli bir iş veya amacın gerçekleşti-

rilmesi için Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda bu iş veya amaç için görevlendirilecek
personele avans verilir.

(2) Sandık işleri için il dahili veya il dışına görevlendirilen personele, Sandık organla-
rında görevli üyelere görev süresi dikkate alınarak yol ve harcırah avansı verilebilir.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen avanslar avansın verildiği tarihten itibaren
bir ay içinde, ikinci fıkrasında belirtilen avanslar ise görevin bitimini takip eden bir ay içinde
ve herhalükarda yıl sonunda kapatılır.

(4) 7/11/2007 tarihli ve 26693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ereğli Kömür Hav-
zası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı İhale Yönetmeliğine göre yapılacak iş-
lemlerdeki avanslar hususunda ilgili mevzuatındaki hükümler uygulanır.

(5) Sandık personeline yapılacak istihkak avansları hususunda toplu iş sözleşmesi hü-
kümleri uygulanır.

(6) Üzerinde avans olanlara bu avansları kapatılmadan tekrar avans verilmez.
(7) Avansların takibi ve zamanında kapatılmasından muhasebe yetkilisi sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Muhasebe Kuralları ve Uygulanması

Muhasebe işlemi
MADDE 39 – (1) Sandığın bir kamu idaresi veya diğer üçüncü kişilerle olan karşılıklı

ekonomik ilişkileri veya Sandığın kendi içinde muhasebe işlemi olarak değerlendirilmesi ve
raporlanması gereken ve para cinsinden ifade edilebilen her türlü işlemi muhasebe işlemidir.
Muhasebe işlemi; karşılıklı yükümlülük doğuran mübadele ilişkisi, bir mal veya hizmetin kar-
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şılıksız olarak başka bir kuruma veya diğer üçüncü kişilere devri, Sandığın kendi içinde mu-
hasebe işlemi olarak değerlendirilmesi gereken ve para cinsinden ifade edilebilen amortisman
hesaplanması, yeniden değerleme yapılması, stokların kullanılması ve benzeri şekillerde ger-
çekleşir.

İşlemlerin belgeye dayanması ve belge düzeni
MADDE 40 – (1) Bütün muhasebeleştirme işlemlerinin kanıtlayıcı belgelere dayandı-

rılması zorunludur. Kanıtlayıcı belgeler, muhasebeleştirme belgesinin hazırlanmasını gerektiren
ve/veya ilgili mevzuatında belirtilen belgelerden oluşur.

Kayıt zamanı, gelir ve giderlerin yılı
MADDE 41 – (1) Bir ekonomik değer yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldü-

ğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilir.
(2) Hesaplar malî yıl esasına göre tutulur.
(3) Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri malî yılın hesaplarında gösterilir.
Çift taraflı kayıt sistemi
MADDE 42 – (1) Sandığın her türlü muhasebe işlemi çift taraflı kayıt sistemine göre

kaydedilir. Bir hesaba borç veya alacak kaydedilen tutar, başka hesap ya da hesaplara alacak
veya borç kaydedilir.

Kayıt düzeni ve kayıt düzeltmesi
MADDE 43 – (1) Sandığın muhasebe birimleri, muhasebe işlemlerini, gerçekleşme sı-

rasına göre düzenli bir şekilde hesap dönemi başında “1”den başlamak üzere hesap döneminin
sonuna kadar numaralandırarak kaydederler. Muhasebe kayıtları ancak yeni bir muhasebe kaydı
ile düzeltilir. Muhasebe belgesinde düzeltme işleminin gerekçesine yer verilir.

Yabancı para cinsinden yapılan işlemler ve kur değişiklikleri
MADDE 44 – (1) Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, fiyatı yabancı para cinsinden

belirlenen mal ve hizmetlerin alım ve satımları, yabancı para cinsinden bir varlığın elde edil-
mesi veya elden çıkarılması ve yabancı para cinsinden bir yükümlülüğün oluşması veya yerine
getirilmesi gibi işlemlerdir.

(2) Yabancı para cinsinden yapılan işlemler ve faaliyetler ulusal para birimi cinsinden
kaydedilir. Ulusal para dışında yabancı bir para cinsinden raporlama yapılması halinde yabancı
paranın cinsi ve yabancı para cinsinden raporlama yapılmasının nedenlerinin dipnotlarda be-
lirtilmesi gerekir. Yabancı para cinsinden yapılan bir işlem ve faaliyet, işlem ve faaliyetin ger-
çekleştiği tarihteki kur üzerinden kaydedilir.

(3) Yabancı paralar ve yabancı para cinsinden izlenen varlıklar ve yabancı kaynaklar,
raporlama tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen döviz satış kuru üze-
rinden değerlemeye tabi tutulur ve değerleme günündeki kur üzerinden muhasebe kayıtlarında
gösterilir.

(4) Yabancı para cinsinden yapılan parasal bir işlemin ilk kayda alındığı gün ile değer-
leme günü ya da ödeme günü veya tahsilat yoluyla kayıtlardan çıkarıldığı gün arasındaki kur-
larda değişme olduğunda ortaya çıkan kur farkları oluştukları dönemlerde gelir veya gider ola-
rak kaydedilir.

İç imkânlarla üretilen maddi duran varlıklar
MADDE 45 – (1) Sandığın bizzat kendi imkânlarıyla ürettikleri maddi duran varlıkların

üretimi için yapılan giderler, işlem tarihindeki maliyet bedeli üzerinden ilgili varlık hesaplarına
kaydedilir.

Mali varlıklar ve sınıflandırılması
MADDE 46 – (1) Mali varlıklar; kasadaki nakit, banka hesaplarındaki mevcutlar, ve-

rilen borçlardan doğan alacaklar, senet, tahvil ve benzeri menkul kıymetler, bir sözleşmeden
doğan alacağı ifade eden haklar ve hesaplarda kayıtlı alacaklar gibi maddi ve maddi olmayan
varlıklar dışındaki her türlü değerleri kapsar. Mali varlıklar, kaynaklarına ve türlerine göre sı-
nıflara ayrılarak kaydedilir.
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Mali olmayan varlıklar ve sınıflandırılması
MADDE 47 – (1) Mali olmayan varlıklar; bir üretim süreci sonunda ortaya çıkan ve

zaman içinde tekrarlanarak bir yıldan fazla kullanılabilen binalar ve yapılar, makine ve teçhi-
zatlar, taşıtlar, demirbaşlar ve diğer maddi duran varlıkları kapsayan maddi duran varlıkları;
üretim veya yönetim hizmetlerinde kullanılmak veya satış amacıyla edinilen stoklar ile madde
ve malzemeler, üretim aşamasında veya üretim aşamaları tamamlanmış olan ve satılmak veya
tüketilmek üzere elde bulundurulan mallar gibi diğer varlıkları kapsayan stokları; arsa ve arazi
gibi üretilmemiş maddi duran varlıklar ile haklar gibi üretilmemiş maddi olmayan duran var-
lıkları ifade eder.

(2) Stoklar, maliyet bedeliyle ilgili stok hesaplarına kaydedilir. Maliyet bedeli, stokların
depolanacağı yere kadar getirilmesi için yapılan bütün giderleri kapsar. Kullanıldıklarında veya
tüketildiklerinde gider hesabına, satıldıklarında ise ilgili varlık hesaplarına kaydedilerek stok
hesaplarından düşülür.

Maddi duran varlıkların kayıt değerleri
MADDE 48 – (1) Gerek yatırım ve gerekse kullanım amacıyla edinilen maddi duran

varlıklar maliyet bedeliyle muhasebeleştirilir. Maddi duran varlıkların maliyet bedeli, alış be-
deline, vergi, resim ve harçlar ile diğer doğrudan giderlerin ilave edilmesi suretiyle bulunur.
Alım işlemlerinde yapılan indirimler veya herhangi bir nedenle alış bedeli üzerinden yapılan
iadeler, alış bedelinden düşülür. Genel yönetim giderleri ve varlığın elde edilmesi veya kulla-
nılabilir duruma getirilmesiyle doğrudan ilişkilendirilmeyen giderler, maliyet bedeline ilave
edilmez.

(2) Maddi duran varlıkların bütünleyici parçaları ve eklentileri, ilgili maddi duran var-
lıkla birlikte değerlendirilir.

(3) Herhangi bir maliyet yüklenilmeksizin edinilen maddi duran varlıklar, rayiç değe-
riyle muhasebeleştirilir. Varlığın rayiç değeri bilinemiyorsa idarece tespit edilen değeri esas
alınır.

(4) Kullanım değeri kalmayan ve kullanımı veya satışından herhangi bir ekonomik fay-
da beklenilmeyen maddi duran varlıklar, kayıtlı bulundukları maddi duran varlık hesabından
çıkarılarak, elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabına alınır.

Maddi duran varlıklar için yapılan değer artırıcı harcamalar
MADDE 49 – (1) Maddi duran varlıklar için sonradan yapılan ve o varlığın değerini,

kullanım süresini, ürün ve hizmet kalitesini, sağlanan faydayı artıran veya üretilen mal veya
hizmetlerin üretim maliyetini azaltan her türlü maliyet, ilgili maddi duran varlığın kayıtlı de-
ğerine ilave edilir ve amortisman hesaplamasında dikkate alınır. Bunların dışında maddi duran
varlıklar için yapılan her türlü normal bakım ve onarım harcamaları gider olarak kaydedilir.

Maddi olmayan duran varlıklar ve kayıt değerleri
MADDE 50 – (1) Maddi olmayan duran varlıklar; mal veya hizmet üretiminde veya

ediniminde kullanılmak, üçüncü kişilere kiraya verilmek veya idari amaçlar için kullanılmak
üzere elde tutulan marka, isim, bilgisayar yazılımı, telif, patent, sınai ve Sandık hakları gibi
kalemlerdir. Maddi olmayan bir duran varlığın maliyeti, o varlığın satın alındığı veya üretildiği
sırada yapılan nakit veya nakit benzeri harcama veya varlığın elde edilmesi için verilen kıy-
metlerin rayiç değeridir. Maddi olmayan bir duran varlık elden çıkarıldığı, kullanımı veya sa-
tışından hiçbir ekonomik fayda beklenilmediği taktirde hesaplardan çıkarılır.

Amortisman ve tükenme payı uygulaması
MADDE 51 – (1) Muhasebe sistemine dahil edilen duran varlıklardan; arazi ve arsalar,

yapım aşamasındaki sabit varlıklar, varlıkların elde edilmesi için verilen avans ve krediler dı-
şındakilerden hangilerinin amortismana tabi tutulacağı ve bunlara ilişkin usul ve esaslar ile uy-
gulanacak amortismanın süre, yöntem ve oranları duran varlık çeşitlerine göre Yönetim Kuru-
lunca belirlenir.
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(2) Bir duran varlığın amortismana tabi değeri, varlığın yararlanma ya da itfa süresine
sistemli bir biçimde dağıtılır. Amortisman tutarı gider olarak muhasebeleştirilir. Duran varlık-
ların ilk defa amortismana ve yeniden değerlemeye esas alınacak değeri maliyet bedelidir. An-
cak, yeniden değerlemeye tabi tutulmuş olan varlıklar için amortisman hesaplamasına esas alı-
nacak değer, yeniden değerleme sonucu ortaya çıkan değerdir. Bir varlık için yapılan harca-
maların, varlığın iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılması sonucunu do-
ğurması durumunda, amortisman hesaplaması varlığın yeni değeri üzerinden yapılır.

(3) Bir varlığın kullanımından elde edilebilecek ekonomik fayda tüketildikçe, bu tüke-
timi yansıtabilmek amacıyla ayrılan birikmiş amortismanları varlığın defter değeri altında eksi
değer olarak gösterilir.

Yeniden değerleme uygulaması
MADDE 52 – (1) Sandığın maddi duran varlıkları, gerek görüldüğünde Yönetim Ku-

rulu kararı ile Yönetim Kurulunun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yeniden değerlemeye
tabi tutulur.

Amortismana tabi varlıkların kullanım sürelerinin değişmesi
MADDE 53 – (1) Amortismana tabi varlıkların ekonomik ömürleri belli aralıklarla ye-

niden gözden geçirilir ve eğer kullanım süreleri başlangıçta yapılan tahminden kayda değer
şekilde farklı ise, amortisman hesaplama süresi mevcut ve gelecek dönemleri içerecek şekilde
yeniden belirlenir.

Değer ve miktar değişimleri
MADDE 54 – (1) Varlık ve yabancı kaynakların değerlemeye tabi tutulmaları sonu-

cunda, fiyat değişmelerinden dolayı ortaya çıkan artış ve azalışlar değer değişimi; borçların,
alacakların veya varlıkların hacim, sayı gibi miktarlarında meydana gelen ve Sandığın inisiyatifi
dışında ortaya çıkan artış ve azalışlar ise miktar değişimidir. Bu şekilde ortaya çıkan kazanç
ve kayıplar ilgisine göre öz kaynaklar ana hesap grubunda açılan hesaplara veya gelir ve gider
hesaplarına kaydedilir.

Mübadele işlemlerinden sağlanan gelirler
MADDE 55 – (1) Mal ve hizmetlerin takas yoluyla satışı işlemlerinden sağlanan tu-

tarlar, işlem günündeki rayiç değerleriyle kaydedilir. Bu işlemler sırasında mübadeleye konu
mal ve hizmetler arasında parayla ölçülebilen farklılıklardan doğan kazanç ve kayıplar da işlem
günündeki rayiç değerleriyle kaydedilir.

Gayrisafilik ilkesi
MADDE 56 – (1) Gelir ve giderler, herhangi bir düzenleme veya standart ile aksi ka-

rarlaştırılmadıkça gayrisafi olarak kaydedilir.
Hesap verme sorumluluğu
MADDE 57 – (1) Her türlü Sandık kaynağının elde edilmesi, muhafazası ve kullanıl-

masında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun ola-
rak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kö-
tüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mer-
cilere hesap vermek zorundadır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yevmiye Sistemi, Kullanılacak Defterler ve Belgeler

Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme belgeleri ve açılış kayıtları
MADDE 58 – (1) Muhasebe işlemleri, yevmiye tarihi ve müteselsil sıra numarasına

göre maddeler halinde önce yevmiye defterine kaydedilir; buradan da usulüne göre büyük
defter ve yardımcı hesap defterlerine sistemli bir şekilde dağıtılır.

(2) Muhasebeleştirme belgelerinin yevmiye tarih ve numarası sütunlarına, gerçekleşen
işlemlerin kayda geçirildikleri tarih ile hesap döneminin başında “1”den başlayıp, hesap döne-
minin sonuna kadar devam eden birer numara verilir. Yevmiye defteri, büyük defter ve yardımcı
hesap defterleri kayıtlarında bu yevmiye tarih ve numaraları esas alınır.
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(3) Gerçekleşen işlemler muhasebeleştirme belgeleriyle kaydedilir. Belge olmadan kayıt
yapılmaz. Gerçekleşen işlemler, “Hesabın İşleyişi” bölümlerinde belirtildiği şekilde hesaplara
kaydedilir, hesabın işleyişi bölümlerinde yer almayan işlemler ise bu Yönetmelikte belirtilen
hesapların niteliğine uygun bir biçimde kaydedilir. Bir hesabın borcuna kaydedilen tutar mut-
laka başka bir hesap ya da hesapların alacağına kaydedilir. Yevmiye defterinde her zaman borç-
alacak eşitliği bulunur.

(4) Nakden yapılan tahsilâtlar ve harcamalar “Tahsil Fişi ve Tediye Fişi” diğer işlemler
ise “Mahsup Fişi” ile muhasebeleştirilir.

(5) Mali yılın başında, bir önceki hesap dönemi kapanış bilançosu ve dipnotları esas
alınarak açılış bilançosu düzenlenir. Açılış bilançosuna dayanılarak, açılış yevmiyesinin kayıt-
larını sağlamak üzere bilançodaki tutarlar, düzenlenecek “1” yevmiye numaralı mahsup fişiyle
ilgili hesaplara borç ve alacak kaydedilir. Açılış kaydına ilişkin mahsup fişine, açılış bilanço-
sunun bir nüshası eklenir. Açılış kaydına esas tutarlar, ilgili hesaplar için açılacak büyük defter
ve yardımcı hesap defterlerine aktarıldıktan sonra yılı işlemlerinin kaydına başlanır.

Kullanılacak defterler
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında muhasebe birimlerinde aşağıdaki

defterler kullanılır:
a) Yevmiye defteri (Örnek No: 7); kayda geçirilmesi gereken işlemlerin yevmiye tarihi

ve müteselsil numara sırasıyla ve maddeler halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir. Yevmiye
defterine açılış kaydı yapıldıktan sonra, günlük işlemler muhasebeleştirme belgelerine daya-
nılarak kaydedilir.

b) Büyük defter (Örnek No:8); yevmiye defterinde kayda geçirilmiş olan işlemleri usu-
lüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. İşlemler yevmiye
tarih ve numara sırasına göre yevmiye defterine kaydedildikten sonra, aynı yevmiye tarih ve
numarası ile her bir hesap için açılan büyük defterin ilgili sayfalarına tasnifli olarak kaydedilir.

c) Kasa defteri(Örnek No:9); Sandığın kasa ile ilgili işlemlerinin günü gününe kayde-
dildiği defterdir. Bu defter, diğer defterlerde yer alan bilgilere ilaveten, günlük kasa sayımına
ilişkin bilgiler ile muhasebe yetkilisi ve veznedar tarafından durumun tespitine ilişkin açıkla-
maları ihtiva edecek şekilde düzenlenir.

ç) Yardımcı hesap defterleri; yardımcı hesap defterleri, hesap planını oluşturan hesaplara
ait bilgilerin ayrıntı bazında kaydına mahsus olarak tutulan defterlerdir.

(2) Defterler elektronik ortamda da tutulabilir. Bu takdirde defterlerin bilgisayar çıktıları
onaylı müteharrik yapraklara alınarak yılsonlarında ciltlettirilip muhafaza edilir.

Defterlerin onayı
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre tutulması gereken kasa, yevmiye

ve büyük defter noter tarafından onaylandıktan sonra kullanılır.
(2) Hesap döneminin başında, noter tarafından defterlerin sayfa sıra numaralarının bir-

birini takip edip etmediğine bakılmak ve bu sayfalar teker teker mühürlenmek suretiyle onay-
lanır.

(3) Çift nüshalı veya bilgisayar aracılığı ile tutulan defterlerin, bir hesap döneminde
kullanılması tahmin edilen yaprak sayısı da yukarıdaki esaslara göre onaylanır.

(4) Hesap dönemi içinde onaylı yaprakların bitmesi halinde, ilave yeni yapraklar onay-
landıktan sonra kullanılır. İlave yeni yapraklara, hesap döneminin başında verilen onaylı yap-
rakların son sayfa numarasını takip eden sayfa numarası verilmek suretiyle devam ettirilir.
Onay makamı, ilave yaprakların sayısını ilk onay şerhinin altına yazarak bu kaydı usulüne göre
onaylar.

Defterlerin kullanılma ve saklanma süreleri
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre tutulması gereken defterler, hesap

dönemi itibarıyla yıllık olarak kullanılır. Ancak, ertesi hesap döneminde de kullanılması müm-
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kün olan defterler, gerekli devir ve açılış işlemleri yapılmak ve Yönetmeliğin 60 ıncı madde-
sinde belirtilen esaslar çerçevesinde onaylanmak suretiyle kullanılabilir. Kullanılması gereken
defter ve belgelerin saklanmasında 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hüküm-
leri emsalen uygulanır.

Defterlerde kayıt düzeni
MADDE 62 – (1) Sandıkça kayda geçirilmesi gereken işlemler, düzenli ve okunaklı

bir şekilde defterlere yazılır.
(2) Gerçekleşen işlemlerin kullanılan defterlere kaydı sırasında aşağıdaki hükümler göz

önünde bulundurulur.
a) Defter kayıtları; kazımak, çizmek veya silmek yoluyla okunamaz hale getirilemez.
b) Defterlerdeki kayıtlar arasındaki satırlar çizilmeden boş bırakılamaz ve atlanamaz.
c) Defter sayfaları koparılamaz, onaylı ve çift nüshalı yaprakların sırası bozulamaz ve

bunlar yırtılamaz.
Defterlerde kayıt süresi
MADDE 63 – (1) Sandıkça yürütülen faaliyetlerin özelliğine uygun olarak gerçekleş-

tirilen işlemlerin, muhasebe sistemindeki düzeni bozmayacak bir süre içinde defterlere kayde-
dilmesi esastır. Ancak gerçekleşen işlemlerin defterlere kaydı, izinsiz ve geçerli bir nedene da-
yanmaksızın on günden fazla geciktirilemez.

(2) İşlemler, kasa defteri ile yevmiye defterine günlük olarak kaydedilir. İşlemlerin bu
defterlere kaydı hiçbir sebeple geciktirilemez.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Mali Tablolar ve Muhasebe Belgeleri

Mizan
MADDE 64 – (1) Hesap planlarında yer alan hesaplardan yararlanılarak, aylık “Mizan”

ve yıllık olarak geçici ve kesin “Mizan” (Örnek No:4) düzenlenir.
(2) Mizan, yevmiye defteri ile yardımcı defterlerden yararlanılarak ayrıntılı olarak ve

ana hesap bazında her ayın sonu itibariyle düzenlenir. Mizanda; her hesabın borç ve alacak sü-
tunlarındaki tutarların, yevmiye ve yardımcı defterlerindeki borç ve alacak toplamlarına ve
borç sütunu toplamı ile alacak sütunu toplamının birbirine eşit olması gerekir.

(3) Dönem sonu işlemleri yapılmadan önce bir geçici mizan çıkarılır ve bunu takiben
dönem sonu işlemleri yapılır. Dönem sonu işlemleri yapıldıktan sonra kesin mizan düzenlenir.
Kesin mizanda, gelir ve gider hesapları bakiye vermez.

Bilanço
MADDE 65 – (1) Sandığın belli bir tarihteki varlıklarını, yabancı kaynaklarını ve öz

kaynaklarını gösteren tablodur(Örnek No:5). Kesin mizanda yer alan hesapların borç kalanları
bilançonun aktif hesaplarını, alacak kalanları da bilançonun pasif hesaplarını oluşturur. Aktif
ve pasifi düzenleyici hesaplar bulundukları grupta eksi değer olarak gösterilir. Bu Yönetmeliğin
20, 21 ve 22 nci maddelerinde belirlenen ilkelere uygun olarak hazırlanır ve kesin hesaptaki
usule göre onaya sunulur.

Faaliyet sonuçları tablosu
MADDE 66 – (1) Sandığın, bir faaliyet döneminde elde ettiği gelirleri, yaptığı giderleri,

mali ve mali olmayan varlıkların yönetimi ile yükümlülüklerine ilişkin işlemlerinden kaynak-
lanan gelir ve giderleri gösteren ve bunlar hakkında detaylı bilgi sağlayan mali tablodur.(Örnek
No:6)

(2) Faaliyet sonuçları tablosu, faaliyet dönemine ait gelir ve gider hesapları hesap grup-
ları ile indirim, iade ve iskonto hesapları hesap grubundaki hesaplardan üretilir.

(3) Dönem net fazla veya açığının ne kadarının kur ve değer değişimleri farklarından
kaynaklandığı ve bunların faaliyet sonucunu nasıl etkilediği tablonun dipnotunda belirtilir.
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(4) Bütün gelir ve giderler, tahakkuk ettikleri dönemin faaliyet sonuçları tablosunda
gösterilir.

(5) Bilanço ve faaliyet sonuçları tablosu dipnotlar ve ekleri ile birlikte temel mali tab-
loları, diğerleri ise ek mali tabloları oluşturur.

Nakit akım tablosu
MADDE 67 – (1) Nakit Akım Tablosu(Örnek No:20); hesap dönemi içinde, Sandığın

nakit akışına ilişkin verileri kapsayacak şekilde düzenlenir. Dönem başındaki nakit mevcudu,
dönem içindeki nakit girişleri ve dönem içindeki nakit çıkışları ayrıntılı olarak tabloya kayde-
dilir. Dönem başı nakit mevcudu ile dönem içindeki nakit girişlerinin toplamından dönem için-
deki nakit çıkışları çıkarılarak dönem sonu nakit mevcudu bulunur. Sandığın dönem içi nakit
girişleri ile nakit çıkışları arasındaki fark nakit artış veya azalışını gösterir.

Alındı belgesi
MADDE 68 – (1) Muhasebe birimlerince nakden veya çekle yapılan her türlü tahsilat,

veznelere teslim edilen tahvil ve hazine bonosu ve benzeri menkul kıymetler ile banka teminat
mektupları karşılığında “Alındı Belgesi” (Örnek No:10) düzenlenir. Alındı belgesi iki nüsha
düzenlenir. Belgenin asıl nüshası para, çek veya diğer değerleri teslim edene verilir. İkinci nüs-
hası ise veznede muhafaza edilir. Menkul kıymetler ilgilisine geri verildiğinde, teslim alındı-
ğında verilmiş olan alındı belgesi geri alınarak mahsup fişine bağlanır. Muhasebe birimlerince
emanet nitelikli hesaba alınan paralar ile yüklenici istihkaklarından yapılan vergi, fon, icra, te-
minat ve diğer kesintiler karşılığında, hak sahibinin istemesi halinde muhasebeleştirme belge-
sinin onaylı bir nüshası verilir. Alındıların şekli, basımı, dağıtımı, iptali ve kullanılmasına ilişkin
usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.

Tahsil fişi
MADDE 69 – (1) Tahsil fişi(Örnek No:1), Sandık veznesinden yapılan tahsilatların

muhasebeleştirilmesi için kullanılır.
(2) Tahsil fişi iki nüsha olarak düzenlenir. Tahsil fişlerine her hesap yılı için birden baş-

lamak ve sıra takip etmek üzere bir numara verilir. Fişin üzerinde borçlu ve alacaklı hesapların
numara ve isimleri, tahsil edilen paranın yazı ve rakamla miktarı, fişi yazanın ve ayrıca muha-
sebe yetkilisinin imzası ile tarih bulunur. Tahsil fişinin birinci ve ikinci nüshasına “Tahsil Edil-
miştir.” kaşesi basılıp veznedar tarafından imzalandıktan sonra bir nüshası ödemeyi yapana
verilir. Diğer nüshası kasa sayım tutanağına eklenir.

(3) Tahsil fişleri ve ekleri, diğer fiş ve makbuzlardan ayrı olarak ve her ay için ayrı ayrı
düzenlenecek dosyalarda muhafaza olunur.

Tediye fişi
MADDE 70 – (1) Tediye fişi(Örnek No:2), kasadan yapılan ödemelerin muhasebeleş-

tirilmesi için kullanılır.
(2) Tediye fişi, iki nüsha olarak düzenlenir. Tediye fişlerine her hesap yılı için birden

başlamak ve sıra takip etmek üzere bir numara verilir. Fişin üzerinde borçlu ve alacaklı hesap-
ların numara ve isimleri, ödenecek paranın yazı ve rakamla miktarı, fişi yazanın ve ayrıca mu-
hasebe yetkilisinin ve harcama yetkilisinin imzası ile tarih bulunur. Tediye fişine ödemeye iliş-
kin müsbit evraklar eklenip imzaları tamamlanarak vezneye gönderilir. Veznedarca ödemesi
yapılan fişin üzerine “Ödenmiştir.” damgası basılıp imzalanır. Tediye fişleri kasa sayım tuta-
nağına eklenir.

(3) Tediye fişlerinin birinci nüshası ve ekleri, diğer fiş ve makbuzlardan ayrı olarak ve
her ay için ayrı ayrı düzenlenecek dosyalarda muhafaza edilir. İkinci nüshası ödeme yapılan
kişiye verilir.

Mahsup fişi
MADDE 71 – (1) Mahsup fişi(Örnek No:3), kasa hesabı dışındaki hesaplarla ilgili iş-

lemlerin muhasebeleştirilmesi için kullanılır.
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(2) Mahsup fişi, iki nüsha olarak düzenlenir. Mahsup fişlerine her hesap yılı için birden
başlamak ve sıra takip etmek üzere bir numara verilir. Mahsup fişi dayanağını oluşturan müsbit
evrakla birlikte muhafaza olunur. Fişin üzerinde borçlu ve alacaklı hesapların numara ve isim-
leri, fişin niçin düzenlendiği, yazı ve rakamla miktarı, fişi yazanın, muhasebe yetkilisinin ve
yetkili kişilerin imzası ile tarih bulunur.

(3) Mahsup fişleri ve ekleri, diğer fiş ve makbuzlardan ayrı olarak ve her ay için ayrı
ayrı düzenlenecek dosyalarda muhafaza edilir.

Gider pusulası
MADDE 72 – (1) Gider pusulası, kazançları götürü usulde tespit olunan tüccardan,

serbest meslek erbabından ve vergiden muaf esnaftan alınan mal ve hizmet alımı için mal ve
hizmet alınana imza ettirilerek tanzim edilen belgedir.

(2) Gider pusulası üç nüsha olarak düzenlenir ve seri itibarıyla cilt ve sıra numarası
taşır. İlk nüsha, mal ve hizmetin alındığı kişiye, ikinci nüsha ödeme belgesine eklenir. Sabit
nüshası dip koçan olarak saklanır. Gider pusulasının üzerinde işin mahiyeti, mal ve hizmetin
nevi, miktar ve bedeli, ücreti, mal veya hizmeti satanın adı, adresi, imzası ile tarih bulunur.

Diğer belgeler
MADDE 73 – (1) Muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve bunların raporlanmasında ih-

tiyaç duyulacak diğer mali tablo, makbuz, fiş ve belgeler yönetim kurulu kararıyla kullanıla-
bilir.

Muhasebeyle ilgili belgelerin kayıt usulü ve muhafazası
MADDE 74 – (1) Muhasebeye ilişkin mali tablo, fiş ve belgelerin Türkçe olarak tutul-

ması ve mürekkeple veya elektronik cihazlarla yazılması zorunludur.
(2) Mali tablo, fiş ve belgeler muhasebe birimi tarafından tutulur ve muhafaza olunur.

Bunlardan alındı belgeleri ve gider pusulası zimmet karşılığında verilir. Yeni makbuzlar veri-
lirken kullanılmış olanlar geri alınır.

(3) Alındı belgesi, tahsil, tediye ve mahsup fişi ile gider pusulası üzerinde kazıntı ve
silinti yapılamaz. Yanlış tanzim edilenler üzerine geçerli açıklama yapılmak suretiyle iptal
edilir ve yenisi ile birlikte muhafaza edilir.

ONUNCU BÖLÜM
Çerçeve Hesap Planı

Hesap planının genel yapısı
MADDE 75 – (1) Hesap planı; bilanço hesapları, faaliyet hesapları ve nazım hesaplar

ana bölümlerine ayrılır. Bilanço hesapları bölümü, 1 numaradan 5 numaraya kadar olan ana
hesap gruplarından; faaliyet hesapları bölümü, 6 numaralı ana hesap grubundan; nazım hesaplar
bölümü ise, 9 numaralı ana hesap grubundan oluşur.

(2) Ana hesap grupları aşağıda gösterildiği gibi isimlendirilir.
1 Dönen Varlıklar
2 Duran Varlıklar
3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
5 Öz Kaynaklar
6 Faaliyet Hesapları
9 Nazım Hesaplar
(3) Ana hesap gruplarından bilanço hesapları, kendi içinde aşağıdaki maddelerde gös-

terildiği gibi hesap gruplarına ayrılır ve her bir ana hesap grubunu ilgilendiren işlemler ait ol-
dukları hesap grubu içinde açılacak ilgili bilanço hesaplarına kaydedilir. Her bilanço hesabı
ayrıca ihtiyaca göre yeteri kadar yardımcı hesaplara ayrılabilir.
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(4) Faaliyet hesapları ana hesap grubu, gelir ve gider hesap gruplarına; gelir ve gider
hesap grupları, hesaplara; hesaplar da yardımcı hesaplara ayrılır.

(5) Nazım hesaplar ana hesap grubu, Sandığın ihtiyaçlarına göre sınıflandırılır.
(6) Hesap planı aşağıdaki ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplardan oluşur:
Aktif Hesaplar
1 Dönen Varlıklar
10 Hazır Değerler
100 Kasa Hesabı
101 Alınan Çekler Hesabı
102 Bankalar Hesabı
103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)
105 Döviz Hesabı
106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)
108 Diğer Hazır Değerler Hesabı
109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı
11 Menkul Kıymetler
110 Hisse Senetleri Hesabı
111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar Hesabı
112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar Hesabı
119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)
12 Faaliyet Alacakları
120 Gelirlerden Alacakları Hesabı
126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı
127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı
128 Şüpheli Faaliyet Alacakları Hesabı
129 Şüpheli Faaliyet Alacakları Karşılığı Hesabı (-)
13 Diğer Alacaklar
132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı
135 Personelden Alacaklar Hesabı
136 Diğer Kurum Alacakları Hesabı
15 Stoklar
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı
159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı
18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
181 Gelir Tahakkukları Hesabı
19 Diğer Dönen Varlıklar
190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı
191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı
195 İş Avansları Hesabı
196 Personel Avansları Hesabı
197 Sayım ve Tesellüm Noksanlıkları Hesabı
2 Duran Varlıklar
22 Faaliyet Alacakları
220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı
226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı
227 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı
23 Diğer Alacaklar
232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı
235 Personelden Alacaklar Hesabı
236 Diğer Çeşitli Kurum Alacakları Hesabı
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24 Malî Duran Varlıklar
241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı
249 Malî Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı (-)
25 Maddi Duran Varlıklar
250 Arazi ve Arsalar Hesabı
252 Binalar Hesabı
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
254 Taşıtlar Hesabı
255 Demirbaşlar Hesabı
256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
259 Yatırım Avansları Hesabı
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
260 Haklar Hesabı
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı
281 Gelir Tahakkukları Hesabı
29 Diğer Duran Varlıklar
293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabı
294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı
297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı
299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
Pasif Hesaplar
3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
32 Faaliyet Borçları
320 Faaliyet Borçları Hesabı
326 Alınan Depozito ve Teminatlar
329 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı
33 Emanet Yabancı Kaynaklar
333 Emanetler Hesabı
335 Personele Borçlar Hesabı
336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı
36 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı
369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı
37 Borç ve Gider Karşılıkları
372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı
38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı
381 Gider Tahakkukları Hesabı
39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı
397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı
399 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı
4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
42 Faaliyet Borçları
420 Faaliyet Borçları Hesabı
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426 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı
429 Diğer Faaliyet Borçları Hesabı
43 Diğer Borçlar
436 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı
47 Borç ve Gider Karşılıkları
472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı
48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı
481 Gider Tahakkukları Hesabı
49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı
5 Özkaynaklar
50 Net Değer
500 Net Değer Hesabı
52 Yeniden Değerleme Farkları
522 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Hesabı
523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları Hesabı
54 Kar Yedekleri
549 Özel Fonlar
57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları
570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı
58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları
580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)
59 Dönem Faaliyet Sonuçları
590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı
591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)
6 Faaliyet Hesapları
60 Faaliyet Gelirleri
600 Gelirler
61 İndirim, İade ve Iskontolar (-)
610 İndirim, İade ve Iskontolar Hesabı (-)
63 Faaliyet Giderleri(-)
632 Giderler Hesabı(-)
64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar
649 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar Hesabı
65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar(-)
659 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar Hesabı(-)
67 Olağan Dışı Gelir ve Karlar
679 Olağan Dışı Gelir ve Karlar Hesabı
68 Olağan Dışı Gider ve Zararlar(-)
689 Olağan Dışı Gider ve Zararlar Hesabı (-)
69 Faaliyet Sonuçları
690 Faaliyet Sonuçları Hesabı
9 Nazım Hesaplar
90 Ödenek Hesapları
900 Sandık Bütçe Ödenekleri Hesabı
901 İş kazaları Bütçe Ödenekleri Hesabı
902 Sosyal Tesis Bütçe Ödenekleri Hesabı
905 Bütçe Ödenekleri Karşılığı Hesabı
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91 Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymetler
910 Teminat Mektupları Hesabı
915 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı
93 Kıymetli Vesikalar
930 Kıymetli Vesikalar Hesabı
935 Kıymetli Vesikalar Emanetleri Hesabı
94 Hisse Senetleri, Tahvil ve Bonolar Hesabı
960 Hisse Senetleri, Tahvil ve Bonolar Hesabı
965 Hisse Senetleri, Tahvil ve Bonolar Emanetleri Hesabı
(7) İhtiyaç duyulduğunda yeni hesaplar açmaya, hesapların adlarını ve kodlarını belir-

lemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Dönen Varlıklara İlişkin Hesap ve İşlemler

1 Dönen varlıklar
MADDE 76 – (1) Dönen varlıklar ana hesap grubu; nakit olarak veznede veya bankada

tutulan değerler ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya faaliyet dönemi içinde paraya çev-
rilmesi, tüketilmesi veya tahsil edilmesi öngörülen varlık ve alacak unsurlarını kapsar.

(2) Dönen varlıklar ana hesap grubu; hazır değerler, menkul kıymetler, faaliyet alacak-
ları, diğer alacaklar, stoklar, gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları ile diğer dönen
varlıklar hesap gruplarından oluşur.

10 Hazır değerler
MADDE 77 – (1) Hazır değerler hesap grubu, nakit olarak veznede veya bankada bu-

lunan değerler ile paraya çevrilme imkânı bulunan varlıkları kapsar.
(2) Hazır değerler, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan olu-

şur:
100 Kasa Hesabı
101 Alınan Çekler Hesabı
102 Bankalar Hesabı
103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)
105 Döviz Hesabı
106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)
108 Diğer Hazır Değerler Hesabı
109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı
100 Kasa hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 78 – (1) Kasa hesabı, muhasebe birimi veznelerince, kanunî dolaşım niteliğine

sahip ulusal paraların alınması, verilmesi ve saklanmasına ilişkin işlemlerin izlenmesi için kul-
lanılır.

(2) Muhasebe birimlerine döviz olarak intikal eden tutarlar bu hesapla ilişkilendiril-
mez.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 79 – (1) Bütün ödemelerin ilgilinin banka hesabına aktarma suretiyle yapıl-

ması esastır. Yönetim Kurulunca kasadan yapılması bildirilen diğer ödemeler muhasebe birim-
lerince, kasadan veya çek düzenlenmek suretiyle bankadan yapılabilir.

Hesabın işleyişi
MADDE 80 – (1) Kasa hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Kasaya yatırılan tutarlar bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
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2) Kasa ihtiyacı için veznedarca bankadan çekilip kasaya konulan tutarlar bu hesaba
borç, ilgili banka hesabına alacak kaydedilir.

3) Kasa sayımı sonucunda fazla çıkan tutarlar bu hesaba borç, 397 Sayım ve Tesellüm
Fazlaları Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak
1) Kasadan yapılan ödemeler bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir.
2) Kasa varlığından bankaya yatırılmak üzere gönderilen tutarlar bu hesaba alacak, 108

Diğer Hazır Değerler Hesabına borç kaydedilir.
3) Kasa sayımı sonucunda noksan çıkan tutarlar bu hesaba alacak, 197 Sayım Noksan-

lıkları Hesabına borç kaydedilir.
101 Alınan çekler hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 81 – (1) Alınan çekler hesabı, muhasebe birimlerinin yapacakları her türlü

tahsilat karşılığında muhasebe birimine hitaben düzenlenmiş banka çekleri ve katılım banka-
larının çekleri ile muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından muhasebe birimine teslim edilen
aynı nitelikteki çeklerin izlenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 82 – (1) Muhasebe birimlerinin ve muhasebe yetkilisi mutemetlerinin yapa-

cakları her türlü tahsilat karşılığında, muhasebe birimine hitaben düzenlenmiş banka çekleri
ve katılım bankalarının çekleri kabul edilir. Alınan çek, sol alt köşesinden sağ üst köşesine çi-
zilen iki kalın paralel çizgi arasına muhasebe biriminin hesabının bulunduğu bankanın adı ya-
zılarak, çizgili çek haline getirilir. Bloke edilenler hariç çekin muhasebe birimine verildiği ya
da bundan en çok bir gün önceki tarihte düzenlenmiş olması gerekir.

(2) Muhasebe birimlerince ve muhasebe yetkilisi mutemetlerince alınan çeklerin kar-
şılığının bloke edildiğinin muhatap banka tarafından onaylanmış olması gerekir. Muhatap banka
başka yerde ise bloke işlemi muhasebe biriminin bulunduğu yerdeki şubesince de yapılabilir.
Devlet sermayesiyle kurulmuş veya sermayesinde Devletin iştiraki bulunan idare ve kurumlar
ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin verecekleri çeklerde bloke onayı aranmaz. Hesap
sahiplerinin nam ve hesabına bizzat ilgili banka ya da katılım bankaları tarafından düzenlene-
rek, muhasebe birimlerine verilmiş olan çekler de blokeli çekler gibi kabul edilir.

(3) Bankalarca bastırılacak çeklerin arkasında; matbu olarak bloke şerhine yer verilmiş
ve bu şerhlerin şube yetkililerince imzalanmış olması durumunda söz konusu çekler de muha-
sebe birimlerince blokeli çek olarak kabul edilir. Bloke şerhinde gösterilen tutarın üzerinde ke-
şide edilen çekler ise kabul edilmez.

(4) Bu şekilde alınan çekler karşılığında alındı belgesi verilir ve alındı belgesinin üze-
rine “Çekle tahsil edilmiştir.” kaşesi basılır. Muhasebe birimlerine veya muhasebe yetkilisi mu-
temetlerine verilen çekler düzenlenecek teslimat müzekkeresi ile tahsil için bankaya gönderilir.

(5) Karşılıksız çıkan çeklerle ilgili olarak gerekli hesap düzeltmeleri yapılmakla birlikte,
ilgililer hakkında 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunu hükümlerine göre işlem ya-
pılması sağlanır.

(6) Çekle yapılacak tahsilatla ilgili gerekli diğer düzenlemeleri yapmaya Yönetim Ku-
rulu yetkilidir.

Hesabın işleyişi
MADDE 83 – (1) Alınan çekler hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gös-

terilmiştir:
a) Borç
1) Alınan çekler yazılı değerleri ile bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
2) Yabancı para birimi üzerinden alınan çekler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının

o günkü döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak
kaydedilir.
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3) Sayım sonucu fazla çıkan çek tutarları bu hesaba borç, 397 Sayım ve Tesellüm Faz-
laları Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak
1) Tahsil edilen çekler bu hesaba alacak, 102 Bankalar Hesabına borç kaydedilir.
2) Sayım sonucu noksan çıkan çek tutarları bu hesaba alacak, 197 Sayım Noksanları

Hesabına borç kaydedilir.
3) Herhangi bir nedenle ilgilisine iadesi gereken çekler bu hesaba alacak, ilgili hesap

veya hesaplara borç kaydedilir.
102 Bankalar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 84 – (1) Bankalar hesabı, muhasebe birimleri adına bankaya yatırılan paralar

ve bankaya tahsil için verilen çeklerden tahsil işlemi tamamlananlar ile muhasebe birimlerince
düzenlenen çek ve ödeme talimatlarından ödendiği veya gönderildiği bildirilen çek ve ödeme
talimatı tutarlarının izlenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 85 – (1) Muhasebe birimlerince bir gün içinde tahsil edilen paralar, ertesi gün

bankaya yatırılır.
(2) Bankalarca muhasebe birimleri adına yapılan diğer tahsilat tutarları bankadan alı-

nacak hesap özet cetveline göre kayıtlara alınır.
(3) Muhasebe birimlerince, hesaplarının bulunduğu bankalardan nakden yapılacak öde-

meler için bu bankaların kendi çekleri; ödeme yapılacak kişilerin hesaplarına aktarılacak tutarlar
ile kişilerin kendilerine ödenecek tutarlar için “Ödeme Talimatı” düzenlenir.

(4) Ödeme talimatlarının elektronik ortamda düzenlenmesi ve ilgili bankaya gönderil-
mesi hususunda düzenlemeler yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

(5) Muhasebe birimlerinin hesabı bulunan bankalarca, bir gün içinde muhasebe birimi
adına tahsil edilen tutarları ve muhasebe birimi adına ödenen veya gönderilen tutarlar ile bun-
lara ait çek ve ödeme talimatlarının tarih ve numaralarını gösteren iki nüsha banka hesap özet
cetveli düzenlenerek ertesi gün muhasebe birimine gönderilir. Banka hesap özet cetvelinin bir
nüshası mahsup belgesine bağlanır, diğer nüshası ise açılacak bir dosyada muhafaza edilir. Tah-
silat ve ödemeleri ayrıntılı olarak gösteren cetvelin, bankaca, en geç ertesi gün düzenlenerek
onaylandıktan sonra teslimat müzekkeresi ve ödeme talimatlarının ikinci nüshalarıyla birlikte
muhasebe birimine gönderilmesi ve muhasebe birimlerinin de bu cetveli araması gerekir.

Hesabın işleyişi
MADDE 86 – (1) Bankalar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösteril-

miştir:
a) Borç
1) Kasa mevcudundan bankaya yatırıldığı anlaşılan paralar bu hesaba borç, 108 Diğer

Hazır Değerler Hesabına alacak kaydedilir.
2) Muhasebe birimlerince çekle tahsil edilen tutarlardan bankaca takas işleminin ger-

çekleştirildiği bildirilenler bu hesaba borç, 101 Alınan Çekler Hesabına alacak kaydedilir.
3) Muhasebe birimlerinin banka hesabına yatırılan veya gelen paralar bu hesaba borç,

ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
4) Muhasebe biriminin banka hesabındaki tutarlara tahakkuk ettirilen faiz tutarlarının

bir taraftan; tevkifata tabi tutulan tutarı 632 Giderler Hesabına kalanı bu hesaba borç, brüt faiz
gelirinin tamamı 600 Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak
1) Bankaca muhasebe birimine gönderilen hesap özet cetvellerinden ödendiği veya

ilgili yerlere gönderildiği bildirilen çek ve ödeme talimatı tutarları bu hesaba alacak, 103 Verilen
Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına borç kaydedilir.
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103 Verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı (-)
Hesabın niteliği
MADDE 87 – (1) Verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı, muhasebe birimlerinin

hesaplarının bulunduğu bankalardan çekle veya ödeme talimatı düzenlemek suretiyle yaptıra-
cakları ödeme ve göndermelerin izlenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 88 – (1) Muhasebe birimlerinin hesaplarının bulunduğu bankalardan yaptırı-

lacak ödemeler için bu bankaların kendi çekleri düzenlenir. Çek, muhasebe birimlerince dol-
durulduktan sonra dip koçanı, çeki alana imzalattırılarak ilgiliye verilir.

(2) Çeklerin rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde doldurulması gerekir. Düzenlenen
çekin numarası muhasebeleştirme belgelerinin ilgili sütununa yazılır.

(3) Muhasebe birimlerinin banka hesabından, ilgililerin hesaplarına gönderilecek olan
tutarlar için ödeme talimatı düzenlenir.

(4) Ödeme talimatları, muhasebe yetkilisince görevlendirilecek bir memur tarafından
günlük olarak, banka yetkililerine zimmetle teslim edilir. Muhasebe yetkilisi tarafından bu ko-
nuda görevlendirilecek memurun adı, soyadı ve imza örneği daha önce bankaya yazılı olarak
bildirilir. Teslim işlemi, muhasebe birimince iki nüsha olarak düzenlenen “Ödeme Talimatları
Teslim Tutanağı”nın (Örnek No:12) banka yetkilisine imzalatılması suretiyle gerçekleştirilir.
Tutanağın ilk nüshası bankada alıkonulur, ikinci nüshası ise görevli memura geri verilir ve bu
nüsha muhasebe biriminde açılacak ayrı bir dosyada tarih sırasına göre saklanır. Bankaca, öde-
me talimatının bir nüshası alıkonulup, bir nüshası paranın gönderilmesi veya istenilen hesaba
aktarılmasından sonra onaylanarak muhasebeleştirme belgesine bağlanmak üzere banka hesap
özet cetveli ile birlikte muhasebe birimine iade edilir.

Hesabın işleyişi
MADDE 89 – (1) Verilen çekler ve gönderme emirleri hesabına ilişkin alacak ve borç

kayıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Muhasebe birimlerince, düzenlenen çek veya ödeme talimatları tutarları bu hesaba

alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir.
2) Kasa ihtiyacı için veznedar adına düzenlenen çek tutarları bu hesaba alacak, Diğer

Hazır Değerler Hesabına borç kaydedilir.
b) Borç
1) Düzenlenen çek ve ödeme talimatlarından, muhasebe birimlerine gönderilen banka

hesap özet cetvelleriyle, bankaca hak sahiplerine ödendiği veya ilgili hesaplara aktarıldığı bil-
dirilen paralar bu hesaba borç, 102 Bankalar Hesabına alacak kaydedilir.

105 Döviz hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 90 – (1) Döviz hesabı, muhasebe birimi veznelerince tahsil edilen veya her

ne şekilde olursa olsun muhasebe birimlerinin banka hesaplarına intikal eden konvertibl döviz
tutarları ile bunlardan yapılan ödeme, iade ve göndermelerin izlenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 91 – (1) Muhasebe birimlerine her ne şekilde olursa olsun intikal eden kon-

vertibl yabancı paralar bu hesaba kaydedilir.
(2) Döviz hesabına ilişkin diğer işlemler aşağıda gösterilmiştir:
a) Muhasebe birimlerince, mevzuatı gereği ihale teminatı olarak kabul edilen konvertibl

yabancı paralar, alındığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üze-
rinden, bu hesaba kaydedilerek ilgili emanet nitelikli hesaba alınır. Teminat olarak teslim edilen
kişi malı dövizlerden herhangi bir nedenle gelir kaydedilmesi gerekenler, kayıtlı değerleri üze-
rinden hesaplardan çıkarılır ve işlem tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz
satış kuru üzerinden bu hesaba alınarak ilgili hesaba kaydedilir.
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b) Tahsil edilen dövizler muhasebe birimi hesabının bulunduğu banka şubesi nezdinde
açtırılacak döviz tevdiat hesabına gün sonlarında yatırılır. Muhasebe birimlerince bir gün içinde
tahsil edilen dövizlerden bankaya yatırılması gerekenler düzenlenecek teslimat müzekkeresi
ile bankaya gönderilir. Dövizler teslimat müzekkeresi ile vezneden çıkarıldığı ve söz konusu
tutarın bankaya yatırıldığı anlaşıldığı zaman ilgili kayıtlar yapılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 92 – (1) Döviz hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Muhasebe birimlerine teslim edilen konvertibl dövizlerle, mevzuatı gereği gelir kay-

dedilmek üzere döviz cinsinden tahsil edilen tutarlar, teslim alındığı veya tahsil edildiği günkü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden bu hesaba borç, ilgili gelir
hesabına veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilir.

2) Kişilere ait olarak teslim alınan döviz tutarları teslim alındığı günkü Türkiye Cum-
huriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden bu hesaba borç, 326 Alınan Depozito ve
Teminatlar Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilir.

3) Muhasebe biriminin hesabının bulunduğu bankaya muhasebe birimi adına intikal
eden döviz tutarları teslim tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru
üzerinden bu hesaba borç; gelir kaydedilmesi gerekenler ilgili gelir hesabına, diğerleri ise ilgili
hesaplara alacak kaydedilir.

4) Kayıtlı değerleri üzerinden 326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı veya ilgili di-
ğer hesaplara borç, bu hesaba alacak kaydedilen kişilere ait olarak teslim alındığı hâlde sonra-
dan Sandığın malı olan yabancı paralar; bir taraftan, işlem tarihindeki Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden bu hesaba borç, ilgili gelir hesabına alacak kayde-
dilir.

5) Sayım sonucunda fazla çıkan döviz tutarları sayım tarihindeki Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden bu hesaba borç, 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları
Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak
1) Muhasebe birimlerince düzenlenen döviz ödeme talimatlarından, bankaca ödendiği

ya da gönderildiği bildirilen tutarlar bu hesaba alacak, 106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabına
borç kaydedilir.

2) Muhasebe birimleri veznelerinde bulunan emanet niteliğindeki dövizlerden ilgilisine
iade edilen tutarlar, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 326 Alınan Depozito ve Te-
minatlar Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç kaydedilir.

3) Sayım sonucunda noksan çıkan döviz tutarları kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba
alacak, sayım tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden 197
Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabına borç kaydedilir.

106 Döviz gönderme emirleri hesabı (-)
Hesabın niteliği
MADDE 93 – (1) Döviz gönderme emirleri hesabı, muhasebe birimlerinin, nezdinde

döviz hesabı bulunan bankalardaki döviz hesaplarından, döviz cinsinden yapacakları ödeme
ve göndermeler için düzenledikleri döviz ödeme talimatları ile bunlardan bankaca ödendiği
veya gönderildiği bildirilenlerin izlenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 94 – (1) Muhasebe biriminin, nezdinde döviz hesabı bulunan bankalardaki

döviz hesaplarından, ilgililere ödenecek veya hesaben gönderilecek olan döviz tutarları için
döviz ödeme talimatı düzenlenir.
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(2) Döviz ödeme talimatı, muhasebe yetkilisi tarafından görevlendirilecek bir memur
tarafından banka yetkililerine zimmetle teslim edilir. Muhasebe yetkilisi tarafından bu konuda
görevlendirilecek memurun adı, soyadı ve imza örneği daha önce bankaya yazılı olarak bildi-
rilir. Teslim işlemi, muhasebe birimince iki nüsha olarak “Döviz Ödeme Talimatı Teslim Tuta-
nağı”nın banka yetkilisine imzalatılması suretiyle gerçekleştirilir. Tutanağın ilk nüshası bankada
alıkonulur, ikinci nüshası ise görevli memura geri verilir ve bu nüsha muhasebe biriminde açı-
lacak ayrı bir dosyada tarih sırasına göre saklanır. Bankaca, döviz ödeme talimatının bir nüshası
alıkonulup, bir nüshası paranın gönderilmesi veya istenilen hesaba aktarılmasından sonra onay-
lanarak döviz hesabına ilişkin banka hesap özet cetveli ile birlikte muhasebe birimine iade edilir.

Hesabın işleyişi
MADDE 95 – (1) Döviz gönderme emirleri hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları

aşağıda gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Muhasebe birimlerince, bankalardaki döviz hesaplarından yapılacak ödeme ve gön-

dermeler için düzenlenen döviz ödeme talimatı tutarları ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir.

2) Muhasebe birimlerinin bankalarda açtırdıkları döviz tevdiat hesaplarında yer alan
kişilere ait konvertibl yabancı paralardan yapılan iadeler, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba
alacak, ilgili hesaba borç kaydedilir.

b) Borç
1) Düzenlenen döviz ödeme talimatlarından, bankaca ödendiği veya ilgili hesaba akta-

rıldığı bildirilen tutarlar bu hesaba borç, 105 Döviz Hesabına alacak kaydedilir.
108 Diğer hazır değerler hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 96 – (1) Diğer hazır değerler hesabı, hazır değerler hesap grubunda sayılan

hesaplar içerisinde tanımlanmayan ve niteliği itibarıyla bu grupta izlenmesi gereken diğer hazır
değerler için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 97 – (1) Kasa ihtiyacı için veznedar adına düzenlenen çekler ile bunlardan

tahsil edilip, kasa varlığına dâhil edilenler bu hesaba kaydedilir.
(2) Kasa fazlası paraların bankaya gönderilmesi ve bu tutarların bankaca tahsil edildi-

ğinin anlaşılması üzerine bu hesap kullanılır.
Hesabın işleyişi
MADDE 98 – (1) Diğer hazır değerler hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda

gösterilmiştir:
a) Borç
1) Kasa varlığından bankaya yatırılmak üzere gönderilen tutarlar bu hesaba borç, 100-

Kasa Hesabına alacak kaydedilir.
2) Bankadaki döviz tevdiat hesabına yatırılmak üzere gönderilen döviz tutarları bu he-

saba borç, 105-Döviz Hesabına alacak kaydedilir.
3) Kasa ihtiyacı için veznedar adına düzenlenen çek tutarları bu hesaba borç, 103-Ve-

rilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir.
4) Muhasebe birimlerince alınan diğer hazır değerler bu hesaba borç, ilgili hesaplara

alacak kaydedilir.
b) Alacak
1) Kasa ihtiyacı için veznedar tarafından bankadan tahsil edilen çek tutarları kasa var-

lığına dâhil edildiğinde bu hesaba alacak, 100-Kasa Hesabına borç kaydedilir.
2) Kasa varlığından bankaya yatırılmak üzere gönderilen tutarlardan, bankaya yatırıldığı

anlaşılanlar bu hesaba alacak, 102-Banka Hesabına borç kaydedilir.
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3) Bankaya yatırılmak üzere gönderilen döviz tutarlarından, bankaya yatırıldığı anla-
şılanlar bu hesaba alacak, 105-Döviz Hesabına borç kaydedilir.

4) Verilen veya elden çıkarılan diğer hazır değerler kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba
alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir.

109 Banka kredi kartlarından alacaklar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 99 – (1) Banka kredi kartlarından alacaklar hesabı, banka kredi kartlarıyla

yapılan tahsilat ve bunlara ilişkin olarak yapılan mahsup ve iade işlemlerinin izlenmesi için
kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 100 – (1) Mal ve hizmet satış bedellerinin, sosyal tesislerdeki yatak, kantin,

yemek bedellerinin veya avansların tahsilinde kredi kartı kullanacak olan Sandığın; kredi kartı
kullanımıyla ilgili olarak bankayla yapacakları sözleşmede, bankaya komisyon ödenmeyeceği
ve POS cihazları ile yapılan tahsilatın banka hesabına aktarılmasında Yönetim Kurulunca be-
lirlenen ve sözleşmede yer alan valörün uygulanacağı hususları belirtilir.

(2) Sandıkça mal ve hizmet satış bedelleri, sosyal tesislerdeki yatak, kantin, yemek be-
delleri ile avansların banka kredi kartı ile tahsili işleminden önce kartın gerekli bilgileri taşıdığı
ve geçerlilik süresi içinde kullanılmakta olduğu tespit edildikten sonra, nüfus cüzdanı, sürücü
belgesi gibi resimli bir kimlik belgesi ile kimlik kontrolü yapılarak kartı kullanan kişinin gerçek
kart hamili olduğu saptanır. Banka kredi kartının kullanılması halinde satış belgesinin ilgili bö-
lümü onaylandıktan sonra ikinci nüshası kart hamiline verilir.

(3) Banka kredi kartlarıyla yapılan tahsilat karşılığında alındı düzenlenir. Kart hamili
ile hizmetten yararlananların ayrı kişiler olması durumunda alındıya, kart hamili ile birlikte
hizmetten yararlananların da adı ve soyadı yazılır.

(4) Avans olarak banka kredi kartıyla tahsilat yapılması ve bunun sonucunda avans
artığı ortaya çıkması durumunda kesinlikle nakden iade işlemi yapılmaz. Aynı banka kredi kartı
ile POS cihazının fonksiyonları kullanılarak, artan avans tutarı iade edilir.

Hesabın işleyişi
MADDE 101 – (1) Banka kredi kartlarından alacaklar hesabına ilişkin borç ve alacak

kayıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Banka kredi kartıyla yapılan tahsilatlar bir taraftan bu hesaba borç, hesaplanan katma

değer vergisi 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına, kalan tutar ise 600 Gelirler He-
sabına alacak kaydedilir.

b) Alacak
1) Banka kredi kartıyla yapılan tahsilatlar nedeniyle muhasebe biriminin banka hesabına

aktarılan tutarlar bu hesaba alacak, 102 Bankalar Hesabına borç kaydedilir.
11 Menkul kıymetler
MADDE 102 – (1) Menkul kıymetler hesap grubu, Sandığın elinde bulunan ve yakın

zamanda harcama yeri bulunmayan paraların değer düşüklüğünü önlemek, faiz geliri veya kâr
payı sağlamak veya fiyat değişmelerinden yararlanarak kârlar elde etmek amacı ile geçici bir
süre elde tutulmak üzere edindikleri tahvil, senet ve bonoları ve diğer menkul kıymetler ile
bunlara ait değer düşüklüğü karşılıkları izlenmesi için kullanılır.

(2) Menkul kıymetler, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan
oluşur:

110 Hisse Senetleri Hesabı
111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar Hesabı
112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar Hesabı
119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)
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Hesap grubuna ilişkin işlemler
MADDE 103 – (1) Menkul kıymetler; Sandıkça geçici bir süre elde tutulmak üzere

edinilen hisse senetleri, özel kesim tahvil, senet ve bonoları, kamu kesimi tahvil, senet ve bo-
nolarından oluşur.

(2) Özel kesim tahvil, senet ve bonoları, Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları ve diğer
menkul kıymetler edinildiğinde alındı düzenlenir ve muhasebeleştirme belgesine eklenir. Alın-
dıda menkul kıymetin cinsi, adedi, numarası, varsa ayarı, kupon adedi ve tutarı gibi tüm nite-
likleri ayrıntılı olarak gösterilir.

(3) Menkul kıymetler, bankalarda saklanır.
(4) Menkul kıymetler edinildiğinde alış bedeli üzerinden ilgili menkul kıymet hesabına

borç, elden çıkarıldığında ise kayıtlı değeri üzerinden alacak kaydedilir.
(5) Özel kesim tahvil, senet ve bonoları, Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları satıldı-

ğında veya herhangi bir nedenle Sandığın mülkiyetinden çıktığında kayıtlı değeri üzerinden
ilgili menkul kıymet hesabına alacak kaydedilir. Bunların alış değeri ile satış değeri arasındaki
fark ile varsa işlemiş faiz gelirlerine karşılık gelen kısmı “600-Gelir hesabının” yardımcı he-
saplarına gelir kaydedilir. Satış bedeli farkı işlemiş faizi karşılamadığı durumlarda; işlemiş faiz
“600-Gelirler hesabı” yardımcı hesaplarına alınmakla beraber alış değeri ile satış değeri ara-
sındaki olumsuz fark da “632-Giderler Hesabı” yardımcı hesaplarına gider kaydedilir.

(6) Ana paranın geri ödemesi sırasında alınan menkul kıymetlerin faizi tahsil edildiğinde
daha önce tahakkuk ettirilmiş gelir yoksa tamamı; tahakkuk yolu ile gelirlere alınmış kısım
varsa aşan tutar “600-Gelirler Hesabı”nın yardımcı hesabına kaydedilir.

(7) Dönem sonu faiz ödemeli olan menkul kıymetlerde faiz tutarı menkul kıymetin ku-
ponu karşılığında tahsil edildiğinde faizin varsa tahakkuku aşan kısmı, yoksa tamamı “600-
Gelirler Hesabı”nın yardımcı hesabına kaydedilir.

(8) Alış işlemi nedeniyle ödenen giderler menkul kıymet alış bedeline eklenmez. Men-
kul kıymet satın alma giderleri “632-Giderler Hesabı”nın ilgili gider yardımcı hesabına kay-
dedilir.

(9) Özel kesim tahvil, senet ve bonoları, Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları teminat
olarak verildiğinde, bu değerlerin teminat olarak verildiğini gösteren bir alt hesaba aktarılır ve
nazım hesaplarda izlenir.

110 Hisse senetleri hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 104 – (1) Geçici olarak elde tutmak amacıyla alınan hisse senetlerinin izlen-

diği hesaptır.
Hesabın işleyişi
MADDE 105 – (1) Hisse senetleri hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gös-

terilmiştir:
a) Borç
1) Gelir elde etmek amacıyla alınan hisse senetleri maliyet bedeli ile, alacaklara karşılık

olarak intikal eden hisse senetleri nominal değerleri ile bu hesaba borç, ilgili hesaba alacak
kaydedilir.

2) Kişi, kurum ve kuruluşlardan bedelsiz olarak intikal eden hisse senetleri bir taraftan
nominal değerleri ile bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

3) Sayım sonucunda fazla çıkan hisse senetleri nominal değerleri üzerinden bu hesaba
borç, 397-Sayım Fazlaları Hesabına alacak kaydedilir.

4) Sandığın ortağı olan şirketlerin yeniden değerleme farklarının sermaye eklenmesi
nedeniyle çıkardıkları hisse senetlerinden alınan bedelsiz hisse senetleri nominal değeriyle bu
hesaba borç, “523-İştirakler Yeniden Değerleme Farkları hesabına” alacak kaydedilir.
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b) Alacak
1) Hisse senetlerinin herhangi bir şekilde elden çıkarılması hâlinde, bir taraftan kayıtlı

değeri bu hesaba, elden çıkarma bedeli ile kayıtlı değeri arasındaki olumlu fark 600-Gelirler
Hesabına alacak, elden çıkarma bedeli 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabı ya da ilgili
diğer hesaplara, elden çıkarma bedeli ile kayıtlı değeri arasındaki olumsuz fark ve bu işlem
dolayısıyla ödenen komisyon ve benzeri giderler 632-Giderler Hesabına borç kaydedilir.

2) Sayım sonucunda noksan çıkan hisse senetleri kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba
alacak, 197-Sayım Noksanları Hesabına borç kaydedilir.

111 Özel kesim tahvil, senet ve bonoları hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 106 – (1) Özel kesim tahvil, senet ve bonoları hesabı, özel sektör tarafından

çıkarılan ve muhasebe birimine intikal eden tahvil, senet ve bonoların izlenmesi için kullanılır.
Hesabın işleyişi
MADDE 107 – (1) Özel kesim tahvil, senet ve bonoları hesabına ilişkin borç ve alacak

kayıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Alacaklara karşılık olarak intikal eden özel kesim tahvil, senet ve bonoları bir taraftan

nominal değerleri ile bu hesaba borç, ilgili hesaba alacak kaydedilir.
2) Kişi, kurum ve kuruluşlardan bedelsiz olarak intikal eden özel kesim tahvil, senet

ve bonoları bir taraftan nominal değerleri ile bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak
kaydedilir.

3) Sayım sonucunda fazla çıkan özel kesim tahvil, senet ve bonoları nominal değerleri
üzerinden bu hesaba borç, 397-Sayım Fazlaları Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak
1) Özel kesim tahvil, senet ve bonolarının herhangi bir şekilde elden çıkarılması hâlinde,

bir taraftan kayıtlı değeri bu hesaba, elden çıkarma bedeli ile kayıtlı değeri arasındaki olumlu
fark 600-Gelirler Hesabına alacak, elden çıkarma bedeli 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka He-
sabı ya da ilgili diğer hesaplara, elden çıkarma bedeli ile kayıtlı değeri arasındaki olumsuz fark
ve bu işlem dolayısıyla ödenen komisyon ve benzeri giderler 632-Giderler Hesabına borç kay-
dedilir.

2) Sayım sonucunda noksan çıkan özel kesim tahvil, senet ve bonoları, kayıtlı değeri
üzerinden bu hesaba alacak, 197-Sayım Noksanları Hesabına borç kaydedilir.

112 Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 108 – (1) Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları hesabı, diğer kamu idarele-

rince çıkarılan ve muhasebe birimine intikal eden tahvil, senet ve bonoların izlenmesi için kul-
lanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 109 – (1) Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları hesabına ilişkin borç ve ala-

cak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Alacaklara karşılık olarak intikal eden kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları bir ta-

raftan nominal değerleri ile bu hesaba borç, ilgili hesaba alacak kaydedilir.
2) Kişi, kurum ve kuruluşlardan bedelsiz olarak intikal eden kamu kesimi tahvil, senet

ve bonoları bir taraftan nominal değerleri ile bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak
kaydedilir.

3) Sayım sonucunda fazla çıkan kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları nominal değerleri
üzerinden bu hesaba borç, 397-Sayım Fazlaları Hesabına alacak kaydedilir.
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b) Alacak
1) Kamu kesimi tahvil, senet ve bonolarının herhangi bir şekilde elden çıkarılması hâ-

linde, bir taraftan kayıtlı değeri bu hesaba, elden çıkarma bedeli ile kayıtlı değeri arasındaki
olumlu fark 600-Gelirler Hesabına alacak, elden çıkarma bedeli 100-Kasa Hesabı veya 102-
Banka Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara, elden çıkarma bedeli ile kayıtlı değeri arasındaki
olumsuz fark ve bu işlem dolayısıyla ödenen komisyon ve benzeri giderler 632-Giderler He-
sabına borç kaydedilir.

2) Sayım sonucunda noksan çıkan kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları, kayıtlı değeri
üzerinden bu hesaba alacak, 197-Sayım Noksanları Hesabına borç kaydedilir.

119 Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı hesabı (-)
Hesabın niteliği
MADDE 110 – (1) Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı hesabı, menkul kıy-

metlerin değerlerinde önemli ölçüde ya da sürekli olarak değer azalması olduğu tespit edildi-
ğinde ortaya çıkacak zararların karşılanması amacı ile ayrılması gereken karşılıkların izlenmesi
için kullanılır.

(2) Karşılıklar menkul kıymet değer azalışını karşılayacak ölçüde ayrılır.
Hesabın işleyişi
MADDE 111 – (1) Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı hesabına ilişkin alacak

ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Değer azalışları için ayrılan karşılık tutarları bu hesaba alacak, 632 Giderler Hesabına

borç kaydedilir.
b) Borç
1) Karşılık ayrılmış olan menkul kıymet satıldığında değer düşüklüğünün; ayrılan kar-

şılığa eşit olması durumunda, ayrılan karşılık bu hesaba, satış bedeli tahsilatın şekline göre
ilgili hesaplara borç; kayıtlı değeri ile ilgili menkul kıymet hesabına alacak kaydedilir.

2) Karşılık ayrılmış olan menkul kıymet satıldığında değer düşüklüğünün; ayrılan kar-
şılıktan fazla olması durumunda, ayrılan karşılık bu hesaba, satış bedeli tahsilatın şekline göre
ilgili hesaplara, bu işlemden doğan zarar ise Diğer Giderler Hesabına borç; kayıtlı değeri ile
ilgili menkul kıymet hesabına alacak kaydedilir.

3) Karşılık ayrılmış olan menkul kıymet satıldığında değer düşüklüğünün; ayrılan kar-
şılıktan az olması ya da gerçekleşmemesi durumunda, ayrılan karşılık bu hesaba, satış bedeli
tahsilatın şekline göre ilgili hesaplara borç; kayıtlı değeri ile ilgili menkul kıymet hesabına,
gerçekleşmeyen değer düşüklüğüne ait karşılık ise 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

12 Faaliyet alacakları
MADDE 112 – (1) Faaliyet alacakları hesap grubu, Sandığın faaliyet konusunu oluş-

turan işlemler ile diğer mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan ve bir yıl içinde tahsili öngö-
rülen senetli ve senetsiz alacakları ile bunlardan şüpheli hale gelenler ve bunlar için ayrılan
karşılıkların izlenmesi için kullanılır.

(2) Bu gruba kayıtlı faaliyet alacakları, Sandığın faaliyet konusunu oluşturan işlemler
ile diğer mal ve hizmet satışlarının gerçekleşmesi veya üçüncü kişilere karşı bir işin yapılma-
sının üstlenilmesi karşılığında verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerleri kapsar.

(3) Mal ve hizmet satışlarının karşılığında alınan senetler bir dosyada saklanır. Bu grup-
taki senetlerin süresi en fazla bir yıldır. Süresi bir yıldan fazla uzun vadeli senetler ve senetsiz
alacaklar “Duran Varlıklar” içerisinde ilgili hesaplarda takip edilir.

(4) Faaliyet alacakları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan
oluşur:

120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı
126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı
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127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı
128 Şüpheli Faaliyet Alacakları Hesabı
129 Şüpheli Faaliyet Alacakları Karşılığı Hesabı (-)
120 Gelirlerden alacaklar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 113 – (1) Gelirlerden alacaklar hesabı, Sandığın faaliyet konusunu oluşturan

işlemler ile diğer mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senetli ya da senetsiz alacakların
ve gelir tahakkukları hesaplarındaki tahsil edilemeyen alacakların izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 114 – (1) Gelirlerden alacaklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşa-

ğıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Sandığın faaliyet konusunu oluşturan işlemler ile diğer mal ve hizmet satışlarından

kaynaklanan, senetli ya da senetsiz alacaklar bu hesaba borç, satış bedeli 600 Gelirler Hesabına,
katma değer vergisi 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına alacak kaydedilir.

2) Gelir yaratıcı işlemden dolayı alıcı adına yapılan giderler bir taraftan bu hesaba borç,
ilgili hesaba alacak kaydedilir.

3) Anlaşmalar uyarınca alıcılara yürütülen faizler bu hesaba borç, 600 Gelirler Hesabına
alacak kaydedilir.

4) Dönem sonunda gelir tahakkukları hesaplarının borç bakiyeleri bu hesaba borç, 181
gelir tahakkukları hesabına alacak kaydedilir.

5) Dönem sonlarında duran varlıklar ana hesap grubu içerisinde yer alan gelirlerden
alacaklar hesabında yer alan tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler bu hesaba borç, 220 Ge-
lirlerden Alacaklar Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak
1) Alıcılar tarafından nakden veya mahsuben yapılan ödemeler bir taraftan bu hesaba

alacak, tahsilatın şekline göre ilgili hesaplara borç kaydedilir.
2) Tahsili şüpheli hale gelen faaliyet alacakları bu hesaba alacak, 128 Şüpheli Faaliyet

Alacakları Hesabına borç kaydedilir.
126 Verilen depozito ve teminatlar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 115 – (1) Verilen depozito ve teminatlar hesabı, Sandığın bir işin yapılmasının

üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin (Elektrik, su, doğalgaz vs. abonelikleri
karşılığında verilen depozitolar) karşılığı olarak diğer kamu idareleri veya kişilere verilen de-
pozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlenmesi için kullanılır.

(2) Bu hesaba sadece nakit olarak verilen depozito ve teminatlar kaydedilir.
Hesabın işleyişi
MADDE 116 – (1) Verilen depozito ve teminatlar hesabına ilişkin borç ve alacak ka-

yıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Verilen depozito ve teminatlar bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
2) Dönem sonlarında duran varlıklar ana hesap grubu içerisinde yer alan verilen depo-

zito ve teminatlar hesabında yer alan tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler bu hesaba borç,
226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı alacak kaydedilir.

b) Alacak
1) Verilen depozito ve teminatlardan geri alınanlar veya mahsup edilenler bu hesaba

alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir.
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127 Diğer faaliyet alacakları hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 117 – (1) Diğer faaliyet alacakları hesabı, Sandığın faaliyetleri sonucu ortaya

çıkan ve yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen diğer çeşitli faaliyet alacaklarının izlenmesi
için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 118 – (1) Diğer faaliyet alacakları hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları

aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Diğer faaliyet alacakları bu hesaba borç, ilgili hesaba alacak kaydedilir.
2) Anlaşmalar uyarınca diğer ticari alacaklara yürütülen faizler bu hesaba borç, 600

Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.
3) Dönem sonlarında duran varlıklar ana hesap grubu içerisinde yer alan gelirlerden

alacaklar hesabında yer alan tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler bu hesaba borç, 227 Diğer
Faaliyet Alacakları Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak
1) Diğer faaliyet alacaklarından nakden veya mahsuben yapılan tahsilatlar; bir taraftan

bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir.
128 Şüpheli faaliyet alacakları hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 119 – (1) Şüpheli faaliyet alacakları hesabı, Sandık faaliyetleri sonucu ortaya

çıkan ve ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş,
yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış alacakların izlenmesi
için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 120 – (1) Şüpheli faaliyet alacakları hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları

aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Tahsili şüpheli hale gelen alacaklar bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
b) Alacak
1) Şüpheli faaliyet alacaklarından nakden veya mahsuben yapılan tahsilatlar; bir taraftan

bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir.
2) Karşılık ayrılmamış şüpheli alacaklardan tahsil edilemeyeceği kesinleşenler bir ta-

raftan bu hesaba alacak, 632 Giderler Hesabına borç; diğer taraftan alacağın tahsil edileme-
mesinde sorumluluğu saptanan personel adına 135 Personelden Alacaklar Hesabına borç, 600
Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

3) Karşılık ayrılmış şüpheli alacaklardan tahsil edilemeyeceği kesinleşenler bir taraftan
bu hesaba alacak, 129 Şüpheli Faaliyet Alacakları Karşılığı Hesabına borç; diğer taraftan ala-
cağın tahsil edilememesinde sorumluluğu saptanan personel adına 135 Personelden Alacaklar
Hesabına borç, 600 Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

4) Şüpheli olma niteliği ortadan kalkan faaliyet alacakları bu hesaba alacak, ilgili faa-
liyet alacakları hesabına borç kaydedilir.

129 Şüpheli faaliyet alacakları karşılığı hesabı (-)
Hesabın niteliği
MADDE 121 – (1) Şüpheli faaliyet alacakları karşılığı hesabı, şüpheli faaliyet alacakları

için ayrılan karşılıkların izlenmesi için kullanılır.
(2) Teminatlı alacaklarda karşılık, teminatı aşan kısım için ayrılır. Ayrılan karşılığın

hangi alacaklara ait olduğu muhasebeleştirme belgesinde belirtilir.
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Hesabın işleyişi
MADDE 122 – (1) Şüpheli faaliyet alacakları karşılığı hesabına ilişkin alacak ve borç

kayıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Şüpheli hale gelen faaliyet alacakları için ayrılan karşılık tutarları bu hesaba alacak,

632 Giderler Hesabına borç kaydedilir.
b) Borç
1) Şüpheli alacağın tahsiline bağlı olarak, tahmin edilen zararın kısmen ya da tamamen

gerçekleşmemesi halinde, gerçekleşmeyen kısım bu hesaba borç, ayrılan karşılıktan kalan kısım
ise 600 Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

2) Şüpheli alacaklardan tahsili imkânsız hale gelenler bir taraftan bu hesaba borç, 128
Şüpheli Faaliyet Alacakları Hesabına alacak; diğer taraftan alacağın tahsilinin imkânsız hale
gelmesinde sorumluluğu saptanan personel adına 135 Personelden Alacaklar Hesabına borç,
600 Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

13 Diğer alacaklar
MADDE 123 – (1) Diğer alacaklar hesap grubu; herhangi bir ticari nedene dayanmadan

meydana gelmiş alacaklar ile Sandıkça verilen borçların ve bir yıl içinde tahsili öngörülen ala-
cakların izlenmesi için kullanılır.

(2) Diğer alacaklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan
oluşur:

132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı
135 Personelden Alacaklar Hesabı
136 Diğer Kurum Alacakları Hesabı

132 Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 124 – (1) Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabı, ilgili mevzuatına da-

yanılarak vadesi bir yıl veya faaliyet dönemiyle sınırlı nakit olarak üyelere verilen kredilerden
kaynaklanan alacakların, bu alacaklara karşılık nakden yapılan tahsilatların ve Sandık aleyhine
silinen tutarların izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 125 – (1) Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabına ilişkin borç ve ala-

cak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Vadesi bir yıl veya faaliyet dönemiyle sınırlı olmak üzere Sandığın üyelerine kredi

verme işlemlerinden doğan alacaklar bu hesaba borç, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri
Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilir.

2) Dönem sonunda, duran varlıklar ana hesap grubunda, kurumca verilen borçlardan
alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan, vadesi bir yılın altına düşenler bu hesaba borç, 232 Ku-
rumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak
1) Üyelere verilen borçlardan yapılan tahsilat 102 Bankalar Hesabı veya ilgili diğer he-

saplara borç, bu hesaba alacak kaydedilir.
2) Bu hesapta kayıtlı tutarlardan, herhangi bir nedenle Sandığın aleyhine silinenler ilgili

gider hesabına borç, bu hesaba alacak kaydedilir.
135 Personelden alacaklar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 126 – (1) Personelden alacaklar hesabı, Sandık personelinin Sandığa olan çe-

şitli borçlarının, ilgili mevzuatına dayanılarak personele verilen kredilerden doğan alacakların
izlenmesi için kullanılır.
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Hesabın işleyişi
MADDE 127 – (1) Personelden alacaklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşa-

ğıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Personele verilen krediler bu hesaba borç, 102 Bankalar hesabına alacak kaydedilir.
2) Ödeneğine iade edilmesi gereken bir işlem olan personelin ücret iptali sonucunda

Sandığa doğan borçları bu hesaba, ücret tahakkuk ettirilmesi nedeniyle yapılan vergi, sosyal
güvenlik ve diğer kesintiler ilgili hesaplara borç, daha önce hangi gider hesabına borç yazılmış
ise o hesaba alacak kaydedilir.

3) Personelden alacaklara yürütülen faizler bu hesaba borç, 600 Gelirler Hesabına ala-
cak kaydedilir.

4) Personelin lojman, misafirhane, dinlenme kampı gibi Sandığın tesislerinden yarar-
lanması dolayısıyla ortaya çıkan borçları bu hesaba borç, 600 Gelirler Hesabına alacak kayde-
dilir.

5) Sayım sonucunda noksan çıkan nakit, menkul kıymet, stok ve duran varlıklardan so-
rumluları tespit edilenlere ilişkin tutarlar ilgilileri adına bu hesaba borç, 197 Sayım ve Tesellüm
Noksanları Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak
1) Personelden nakden veya mahsuben yapılan tahsilatlar bu hesaba alacak, ilgili he-

saplara borç kaydedilir.
2) İşletmeden ayrılan personelin borcu bu hesaba alacak, 136 Diğer Kurum Alacakları

Hesabına borç kaydedilir.
136 Diğer kurum alacakları hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 128 – (1) Diğer kurum alacakları hesabı, Sandığın üyelerden, resmi kuruluş-

lardan (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Vergi Daireleri), diğer kişi ve kuruluşlardan, ticari olma-
yan ve başka bir hesaba da dahil edilemeyen alacakların izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 129 – (1) Diğer kurum alacakları hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları

aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Adli ve idari mahkemelerce tazminata hükmedilenler ile inceleme, teftiş ve dene-

timler sonucu fazla ve kanunsuz verildiği veya noksan tahsil edildiği tespit edilen tutarlar bu
hesaba borç, 600 Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

2) Sosyal güvenlik kurumlarına maaş ve ücretlerden fazla veya yersiz kesilmek suretiyle
gönderilen tutarlar bu hesaba borç, Sandığın hissesini oluşturan tutar 600 Gelirler Hesabına,
fazla kesintiden dolayı noksan hesaplanan gelir vergisi tutarı 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar
Hesabına, personele ödenmesi gereken tutar ise 335 Personele Borçlar Hesabına alacak kay-
dedilir.

3) Sandıktan ayrılan personelin borcu bu hesaba borç, 135 Personelden Alacaklar He-
sabına alacak kaydedilir.

4) Diğer çeşitli alacaklar bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
5) Diğer alacaklara yürütülün faizler bu hesaba borç, 600 Gelirler Hesabına alacak kay-

dedilir.
b) Alacak
1) Diğer çeşitli alacaklardan nakden veya mahsuben yapılan tahsilatlar bu hesaba ala-

cak, ilgili hesaplara borç kaydedilir.
15 Stoklar
MADDE 130 – (1) Stoklar hesap grubu, Sandığın tüketmek amacıyla edindiği, kırta-

siye, temizlik ve diğer mal ve malzemelerinin izlenmesi için kullanılır.
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(2) Stoklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı
159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı
Hesap grubuna ilişkin işlemler
MADDE 131 – (1) Stoklarla ilgili olarak, aşağıdaki hükümlere göre işlem yapılır:
(2) Stoklar, maliyet bedeliyle hesaplara alınır. Maliyet bedeline, stokların elde edilmesi

ve depolanacağı yere kadar getirilmesi için yapılan her türlü giderler ilave edilir.
(3) Bağış veya hibe olarak edinilen stoklar varsa bilinen değeri, yoksa ilgili mevzuatına

göre değerlemesi yapıldıktan sonra tespit edilen değeri ile hesaplara alınır. Stoklar, kullanıl-
dıklarında veya tüketildiklerinde ilgili hesaplardan çıkarılır.

(4) Stokların elde edilmesinde iskonto ve başka indirimler yapılmışsa, stok maliyetine
iskontodan sonraki net tutar alınır. Sonradan yapılan iskonto ve başka indirimler de fiyat indi-
rimi niteliği taşıdığından ilgili stok hesabına alacak yazılarak maliyetten indirilir.

(5) Stokların elde edinilme işlemleri tamamlandıktan sonra stokun şeklini veya bulun-
duğu yeri değiştirme işlemleri dışında, stoku elde bulundurmanın gerektirdiği giderler stokun
maliyetine eklenmez.

(6) Satın alınan her çeşit madde, malzeme ve ürün ambara alınır. Ambara alındığı fatu-
raya işlendikten sonra fatura ve ilgili ödeme belgeleri muhasebe birimine gönderilir.

(7) Ambardan yapılacak bütün çıkışlar ilgili servislerce düzenlenecek “İhtiyaç Pusulası”na
dayanılarak ambar istek formu ile yapılır. Ancak, “150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı”nda iz-
lenen tüketim malzemelerinden kullanılmış olanların, muhasebeleştirme işlemleri kullanıma
ilişkin ambar istek formları üç ayı geçmemek üzere Yönetim Kurulunca belirlenecek sürede
ambar çıkışlarını gösteren onaylı bir liste ile en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine
kadar muhasebeleştirilmesi zorunludur.

150 İlk madde ve malzeme hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 132 – (1) İlk madde ve malzeme hesabı, Sandıkça, faaliyetlerde kullanılmak

ya da tüketilmek üzere edinilen kırtasiye ve temizlik maddeleri gibi tüketim malzemeleri ile
diğer malzemelerin izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 133 – (1) İlk madde ve malzeme hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşa-

ğıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Satın alınan malzemeler maliyet bedelleri ile bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak

kaydedilir.
2) Malzemelerin sayımı sonucunda ortaya çıkan fazlalıklar bu hesaba borç, fazlalığın

nedeninin araştırılıp sonuçlandırılmasına kadar 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabına ala-
cak kaydedilir.

b) Alacak
1) Kullanılmak üzere birimlere verilen malzemelere ilişkin onaylı liste muhasebe biri-

mine verildiğinde listede yer alan tutarlar bu hesaba alacak, 632 Giderler Hesabına borç kay-
dedilir.

2) Malzemelerin sayımı sonucunda ortaya çıkan noksanlıklar bu hesaba alacak, nok-
sanlığın nedeninin araştırılması ve sorumluların tespiti için geçici olarak 197 Sayım ve Tesellüm
Noksanları Hesabına borç kaydedilir.

3) Değerini tamamen bitiren malzemeler bu hesaba alacak, 632 Giderler Hesabına borç
kaydedilir.
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159 Verilen sipariş avansları hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 134 – (1) Sandığın tüketim amacıyla sipariş ettiği tüketim malzemesi karşı-

lığında tedarikçi firmalara yaptığı ön ödemelerin izlenmesi için kullanılır.
Hesabın işleyişi
MADDE 135 – (1) Verilen sipariş avansları hesabının işleyişine ilişkin borç ve alacak

kayıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Tüketim malzemesi siparişi için tedarikçi firmalara yapılan ödemeler bu hesaba borç,

102- Bankalar hesabına alacak kaydedilir.
b) Alacak
1) Sipariş edilen tüketim malzemesinin sandığa teslim edilmesi ve ambar girişinin ya-

pılması ile ödenen sipariş avansı tutarı bu hesaba alacak, 150-Stoklar hesabına borç kaydedilir.
Sipariş, Sandığın sosyal tesisleri için yapılmış ise 150-Stoklar Hesabına katma değer vergisi
hariç tutarı borç kaydedilir, katma değer vergisi tutarı ise 191-İndirilecek Katma Değer Vergisi
hesabına borç kaydedilir.

18 Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları
MADDE 136 – (1) Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları hesap grubu; içinde

bulunulan dönemde ortaya çıkan, ancak gelecek aylara ait olan giderler ile faaliyet dönemine
ait olup da kesin borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerin izlenmesi amacıyla
kullanılır.

(2) Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları, niteliklerine göre bu grup içinde
açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
181 Gelir Tahakkukları Hesabı
180 Gelecek aylara ait giderler hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 137 – (1) Gelecek aylara ait giderler hesabı, peşin ödenen ve cari dönem için-

de ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken gelecek aylara ait giderlerin, ilgili oldukları
aya kadar geçici olarak izlenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 138 – (1) Peşin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına kayde-

dilmemesi gereken, gelecek döneme ait giderleri izlemek için kullanılır.
(2) Dönem sonunda, duran varlıklar ana hesap grubu içindeki gelecek yıllara ait giderler

hesabında yer alıp, tahakkuk zamanına bir yıldan az süre kalan peşin ödenmiş giderler bu he-
saba aktarılır.

(3) Peşin ödenen giderler, ilgili oldukları faaliyet döneminde giderler hesabına kayde-
dilerek gider tahakkuku gerçekleştirilir. Gelecek aylarda bu hesaba alacak verilmek suretiyle
ilgili gider hesabına aktarılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 139 – (1) Gelecek aylara ait giderler hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları

aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Gelecek aylarda ilgili gider hesaplarına borç kaydedilecek peşin ödenen giderler bu

hesaba borç, yapılan ödemeler ilgili hesaba, vergi ve fon kesintileri 360 Ödenecek Vergi ve
Fonlar Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak
1) Peşin olarak yapılan giderlerin ilgili oldukları ay isabet eden tutarları bu hesaba ala-

cak, ilgili gider hesabına borç kaydedilir.
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2) Peşin olarak yapılan giderlerden çeşitli nedenlerle geri alınması gereken tutarlar bu
hesaba alacak, ilgili hesaba borç kaydedilir.

181 Gelir tahakkukları hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 140 – (1) Gelir tahakkukları hesabı, aidat ödeyen kurumlardan, bankalardan,

kiracılardan ve üçüncü kişilerden tahsili ya da bunlar adına kesin borç kaydı hesap döneminden
sonra yapılacak tahakkuk etmiş gelirlerin, içinde bulunulan döneme ait olan kısımların izlen-
mesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 141 – (1) Üyelerin çalıştığı kurumlarca üyelerin istihkaklarından kesildiği

bildirilen aidatlar ve işveren karşılıkları, kira tahakkukları, reeskont faizleri bu hesapta izlenir.
(2) Dönem sonunda, duran varlıklar ana hesap grubu içindeki gelir tahakkukları hesa-

bında yer alıp, tahsil zamanına bir yıldan az süre kalan alacaklar, düzenlenecek mahsup fişi ile
bu hesaba aktarılır.

(3) Tahakkuk ettirilmiş gelirlerden kaynaklanan ancak içinde bulunulan faaliyet döne-
mini takip eden dönemde istenebilir duruma gelecek olan alacaklar, ilgili oldukları dönemde
tahsil edilmek üzere bu hesapta izlenir.

(4) Dönen ve duran varlıklar ana hesap grubu içindeki kayıtlı alacaklara ilişkin olarak,
dönem sonlarında hesaplanan ve içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemde tahsil
edilecek olan işlemiş faiz gelirleri alacakları bu hesaba kaydedilir.

(5) Bu hesapta takip edilen döviz cinsinden faiz geliri tahakkukları, yıl sonlarında ve
tahsil tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru ile değerlenir.

Hesabın işleyişi
MADDE 142 – (1) Gelir tahakkukları hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda

gösterilmiştir:
a) Borç
1) Üyelerin çalıştıkları kurumlarca üyelerden kesildiği bildirilen aidatlar ile işveren kar-

şılıkları, kira tahakkukları ve reeskont faizleri bu hesaba borç, 600-Gelirler hesabına alacak
kaydedilir.

2) Dönem sonları itibarıyla gerçekleşmiş olmasına rağmen henüz nakden veya mahsu-
ben tahsil edilebilir duruma gelmeyen gelirler bu hesaba borç, ilgili gelir hesabına alacak kay-
dedilir.

b) Alacak
1) Tahakkuk ettirilen gelirlerden nakden veya mahsuben yapılan tahsilatlar; bir taraftan

bu hesaba alacak, tahsilatın şekline göre ilgili hesaplara borç kaydedilir.
2) Tahakkuk ettirilen gelirlerden çeşitli nedenlerle iptal edilmesi gerekenler bu hesaba

alacak, 610- İndirim, İade ve İskontolar Hesabına borç kaydedilir.
3) Dönem sonlarında bu hesabın borç kalanları bu hesaba alacak, 120 Faaliyet alacakları

hesabına borç kaydedilir.
19 Diğer dönen varlıklar
MADDE 143 – (1) Diğer dönen varlıklar hesap grubu; dönen varlık niteliği taşıyan,

fakat yukarıdaki hesap gruplarına girmeyen diğer dönen varlıkların izlenmesi için kullanılır.
(2) Diğer dönen varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesap-

lardan oluşur:
190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı
191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı
195 İş Avansları Hesabı
196 Personel Avansları Hesabı
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı
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190 Devreden katma değer vergisi hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 144 – (1) Devreden katma değer vergisi hesabı, bir dönemde indirilemeyen

ve izleyen döneme devreden katma değer vergisinin izlenmesi için kullanılır.
Hesabın işleyişi
MADDE 145 – (1) Devreden katma değer vergisi hesabına ilişkin borç ve alacak ka-

yıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Ay sonlarında 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabının, 391 Hesaplanan Kat-

ma Değer Vergisi Hesabı ile karşılaştırılması sonucunda indirilecek katma değer vergisi hesa-
bının kalanı bu hesaba borç, 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak
1) İzleyen dönemde 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı ile 391 Hesaplanan

Katma Değer Vergisi Hesabının karşılaştırılmasında, 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi
Hesabının alacak kalanı, 190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı ile karşılaştırılarak yapı-
lacak indirimler bu hesaba alacak, 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına borç kay-
dedilir.

191 İndirilecek katma değer vergisi hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 146 – (1) İndirilecek katma değer vergisi hesabı, Sandığın sosyal tesislerine

her türlü mal ve hizmetin satın alınması sırasında satıcılara ödenen katma değer vergisi ile sa-
tılan mal ve hizmetlerin iade ve iskontolarına ilişkin katma değer vergilerinin izlenmesi için
kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 147 – (1) İndirilecek katma değer vergisi hesabına ilişkin borç ve alacak ka-

yıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Sandığın mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak ödedikleri katma değer vergisi bu

hesaba, mal ve hizmet bedeli ilgili hesaplara borç, yapılan ödeme, ödemenin şekline göre ilgili
hesaplara alacak kaydedilir.

b) Alacak
1) Ay sonlarında, bu hesabın borç kalanının hesaplanan katma değer vergisi hesabının

alacak kalanından fazla olması halinde; bu hesabın borç kalanı bu hesaba alacak, hesaplanan
katma değer vergisi hesabının alacak kalanı 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına,
aradaki fark 190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabına borç kaydedilir.

2) Ay sonlarında, bu hesabın borç kalanının hesaplanan katma değer vergisi hesabının
alacak kalanından az olması halinde; bu hesabın borç kalanı bu hesaba, varsa devreden katma
değer vergisi hesabının borç kalanı 190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabına, ödenecek
vergi doğması halinde 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına alacak, hesaplanan katma değer
vergisi hesabının alacak kalanı 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına borç kaydedilir.

195 İş avansları hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 148 – (1) İş avansları hesabı, ivedi ve zorunlu durumlarda Sandık adına mal

ve hizmet satın almak üzere gider ve ödemeleri yapacak personele verilen avansların izlenmesi
için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 149 – (1) İş avansları hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda göste-

rilmiştir:
a) Borç
1) Sandık adına mal ve hizmet satın almak ve benzeri giderleri yapmak üzere personele

verilen avanslar bu hesaba borç, ödemenin şekline göre ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
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b) Alacak
1) Verilen avanslardan yapılan harcamalar bu hesaba alacak, yapılan harcama ilgili

gider hesabına, yapılan gider sosyal tesislere ait ise bu tutar üzerinden ödenen katma değer
vergisi ise 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabına borç kaydedilir. Mal ve hizmet satın
alınırken yapılan damga vergisi kesintisi muhasebe birimi veznesine teslim edildiğinde tutarı
100 Kasa Hesabına borç, 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına alacak kaydedilir.

2) Nakden iade edilen avans tutarları bu hesaba alacak, 100 Kasa Hesabına borç kay-
dedilir.

3) Süresinde mahsup edilemeyen avans tutarları bu hesaba alacak ilgilileri adına 135
Personelden Alacaklar Hesabına borç kaydedilir.

196 Personel avansları hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 150 – (1) Personel avansları hesabı, personele maaş, ücret ve yolluk karşılığı

verilen avansların izlenmesi için kullanılır.
Hesabın işleyişi
MADDE 151 – (1) Personel avansları hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda

gösterilmiştir:
a) Borç
1) Personele maaş ve ücretlerine karşılık verilen avanslar bu hesaba borç, ödemenin

şekline göre ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
2) Personelin iş veya tedavi amacıyla yapacağı seyahat giderlerini karşılamak üzere ve-

rilen avanslar bu hesaba borç, yapılan ödeme, ödemenin şekline göre ilgili hesaplara, damga
vergisi kesintisi 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak
1) Personele maaş ve ücret karşılığı verilen avanslardan yapılan mahsuplar bu hesaba,

kesintiler ilgili hesaplara alacak, bunların toplamı da 632 Giderler Hesabına borç kaydedilir.
2) Personelin iş veya tedavi amacıyla yapacağı seyahat giderlerini karşılamak üzere ve-

rilen avanslardan yapılan mahsuplar bu hesaba, vergi kesintileri 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar
Hesabına alacak, bunların toplamı da 632 Giderler Hesabına borç kaydedilir.

3) Nakden iade edilen avans tutarları bu hesaba alacak, 100 Kasa Hesabına borç kayde-
dilir.

4) Süresinde mahsup edilemeyen avans tutarları bu hesaba alacak ilgilileri adına 135
Personelden Alacaklar Hesabına borç kaydedilir.

197 Sayım ve tesellüm noksanları hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 152 – (1) Sayım ve tesellüm noksanları hesabı, yapılan sayımlar sonucunda

tespit edilen kasa, döviz, alınan çek, menkul kıymet ve benzeri noksanlıkların, nedenleri belir-
leninceye kadar geçici olarak kaydedilip izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 153 – (1) Sayım ve tesellüm noksanları hesabına ilişkin borç ve alacak ka-

yıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Çeşitli kıymetlerin sayımı sonucunda ortaya çıkan noksanlıklar, nedeninin araştırıl-

ması ve sorumluların tespiti için geçici olarak bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedi-
lir.

2) Sandığın satın aldığı mal ve malzemelerin teslim alınması sırasında ortaya çıkan
noksanlar nakliyeci, sigorta şirketi veya satıcı tarafından karşılanıncaya kadar bu hesaba borç,
ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
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b) Alacak
1) Nedeni tespit edilen sayım noksanları bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kayde-

dilir.
2) Sayım sonucunda ortaya çıkan noksanlıklardan nedeni tespit edilemediği için gider

yazılmasına karar verilenler bir taraftan kayıtlı değerleri ile bu hesaba alacak, 632 Giderler He-
sabına borç; diğer taraftan rayiç değerleri ile sorumlu personel adına 135 Personelden Alacaklar
Hesabına borç, 600 Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

ON İKİNCİ BÖLÜM
Duran Varlıklara İlişkin Hesap ve İşlemler

2 Duran varlıklar
MADDE 154 – (1) Duran varlıklar ana hesap grubu; Sandığın faaliyetlerinin gerçek-

leştirilmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen ve ilke olarak bir yıl içinde paraya çevrilmesi
veya tüketilmesi öngörülmeyen varlık unsurları ile diğer duran varlıkları kapsar.

(2) Duran varlıklar ana hesap grubu; faaliyet alacakları, diğer alacaklar, mali duran var-
lıklar, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, gelecek yıllara ait giderler ve
gelir tahakkukları ile diğer duran varlıklar hesap gruplarına ayrılır.

22 Faaliyet alacakları
MADDE 155 – (1) Faaliyet alacakları hesap grubu; Sandığın ticari ilişkisi nedeniyle

ortaya çıkan bir yıldan uzun vadeli olan alacakların izlenmesi için kullanılır.
(2) Bu grupta yer alan tutarlardan dönem sonunda vadesi bir yılın altına inenler, dönen

varlıklar ana hesap grubu içerisindeki ilgili hesaplara aktarılır.
(3) Faaliyet alacakları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan

oluşur:
220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı
226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı
227 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı

220 Gelirlerden alacaklar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 156 – (1) Gelirlerden alacaklar hesabı, Sandığın faaliyet konusunu oluşturan

mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan ve bir yıldan daha uzun bir sürede tahsili öngörülen
senetli ya da senetsiz alacakların izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 157 – (1) Gelirlerden alacaklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşa-

ğıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Sandığın faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan ve

bir yıldan daha uzun bir sürede tahsili öngörülen senetli ya da senetsiz alacaklar bu hesaba
borç, satış bedeli 600 Gelirler Hesabına, katma değer vergisi 391 Hesaplanan Katma Değer
Vergisi Hesabına alacak kaydedilir.

2) Gelir yaratıcı işlemden dolayı alıcı adına yapılan ve bir yıldan daha uzun bir sürede
tahsili öngörülen giderler bir taraftan bu hesaba borç, ilgili hesaba alacak kaydedilir.

3) Anlaşmalar uyarınca alıcılara yürütülen ve bir yıldan daha uzun bir sürede tahsili
öngörülen faizler bu hesaba borç, 600 Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak
1) Alıcılar tarafından nakden veya mahsuben yapılan ödemeler bir taraftan bu hesaba

alacak, tahsilatın şekline göre ilgili hesaplara borç kaydedilir.
2) Tahsili şüpheli hale gelen uzun vadeli faaliyet alacakları bu hesaba alacak, 128 Şüp-

heli Faaliyet Alacakları Hesabına borç kaydedilir.

Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                             19 Ağustos 2015 – Sayı : 29450



3) Alacaklardan tahsil edilebilme niteliğini kaybetmiş olanlar bir taraftan bu hesaba
alacak, 632 Giderler Hesabına borç; diğer taraftan varsa sorumlulukları saptananlar adına 135
Personelden Alacaklar Hesabına borç, 600 Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

4) Dönem sonlarında bu hesapta kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler bu he-
saba alacak, 120 Faaliyet Alacakları Hesabına borç kaydedilir.

226 Verilen depozito ve teminatlar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 158 – (1) Verilen depozito ve teminatlar hesabı, Sandığın bir işin yapılmasının

üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak diğer kamu idareleri
veya kişilere verilen ve bir yıl içerisinde geri alınması beklenmeyen depozito ve teminat nite-
liğindeki değerlerin izlenmesi için kullanılır.

(2) Bu hesaba sadece nakit olarak verilen depozito ve teminatlar kaydedilir.
Hesabın işleyişi
MADDE 159 – (1) Verilen depozito ve teminatlar hesabına ilişkin borç ve alacak ka-

yıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Verilen depozito ve teminatlar bu hesaba borç, 102 Bankalar Hesabına veya 100

Kasa Hesabına alacak kaydedilir.
b) Alacak
1) Verilen depozito ve teminatlardan geri alınanlar veya mahsup edilenler bu hesaba

alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir.
2) Sandığın taahhüdünü yerine getirmemesi nedeniyle geri alma imkânı sona eren uzun

vadeli depozito ve teminatlar bir taraftan bu hesaba alacak, 632 Giderler Hesabına borç; diğer
taraftan varsa sorumlulukları saptanan personel adına 135 Personelden Alacaklar Hesabına
borç, 600 Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

3) Dönem sonlarında bu hesapta kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler bu he-
saba alacak, 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabına borç kaydedilir.

227 Diğer Faaliyet alacakları hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 160 – (1) Diğer faaliyet alacakları hesabı, Sandığın faaliyetleri sonucu ortaya

çıkan ve yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen bir yıldan uzun süreli diğer çeşitli faaliyet
alacaklarının izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 161 – (1) Diğer faaliyet alacakları hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları

aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Diğer faaliyet alacaklarından vadesi bir yıldan daha uzun olanlar bu hesaba borç, il-

gili hesaba alacak kaydedilir.
2) Anlaşmalar uyarınca bir yıldan uzun vadeli diğer faaliyet alacaklarına yürütülen faiz-

lerden, içinde bulunan yılı takip eden yıllarda tahsil edilecek olanlar bu hesaba borç, 600 Ge-
lirler Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak
1) Diğer faaliyet alacaklarından nakden veya mahsuben yapılan tahsilatlar; bir taraftan

bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir.
2) Vadesi bir yılın altına düşen diğer faaliyet alacakları bu hesaba alacak, 127 Diğer

Faaliyet Alacakları Hesabına borç kaydedilir.
23 Diğer alacaklar
MADDE 162 – (1) Diğer alacaklar hesap grubu; herhangi bir ticari nedene dayanma-

dan, üyelere ve personele verilen krediler nedeniyle meydana gelen bir yıldan uzun vadeli ala-
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cakların, bunlardan tahsili şüpheli hale gelenlerin ve bunlar için ayrılan karşılıkların ve bu ala-
caklardan yapılan tahsilatların izlenmesi için kullanılır.

(2) Diğer alacaklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan
oluşur:

232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı
235 Personelden Alacaklar Hesabı
236 Diğer Kurum Alacakları Hesabı
232 Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 163 – (1) Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabı, ilgili mevzuatına da-

yanılarak vadesi bir yılı aşan bir süreyle nakit olarak üyelere verilen kredilerden kaynaklanan
alacakların, bu alacaklara karşılık nakden yapılan tahsilatların ve Sandık aleyhine silinen tu-
tarların izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 164 – (1) Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabına ilişkin borç ve ala-

cak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Vadesi bir yılı aşan borç verme işlemlerinden doğan alacaklar bu hesaba borç, 103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilir.
b) Alacak
1) Dönem sonunda vadesi bir yılın altına inenler bu hesaba alacak, dönen varlıklar ana

hesap grubu içindeki 132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabına borç kaydedilir.
2) Verilen borçlardan yapılan tahsilatlar 102 Bankalar Hesabı veya ilgili diğer hesaplara

borç, bu hesaba alacak kaydedilir.
235 Personelden alacaklar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 165 – (1) Personelden alacaklar hesabı, Sandığın personelinin Sandığa olan

çeşitli borçlarının izlenmesi için kullanılır.
Hesabın işleyişi
MADDE 166 – (1) Personelden alacaklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşa-

ğıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Vadesi bir yılın üstünde olan borçlar bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kayde-

dilir.
2) Personelden alacaklara yürütülen faizler bu hesaba borç, 600 Gelirler Hesabına ala-

cak kaydedilir.
3) Sayım sonucunda noksan çıkan nakit, menkul kıymet, stok ve duran varlıklardan so-

rumluları tespit edilenlere ilişkin tutarlar ilgilileri adına bu hesaba borç, 197 Sayım ve Tesellüm
Noksanları Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak
1) Vadesi bir yılın altına düşen personelden alacaklar bu hesaba alacak, 135 Personelden

Alacaklar Hesabına borç kaydedilir.
2) Bu hesapta kayıtlı alacaklardan yapılan tahsilatlar 100 Kasa Hesabı, 102 Bankalar

Hesabı veya ilgili hesaplara borç, bu hesaba alacak kaydedilir.
236 Diğer çeşitli kurum alacakları hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 167 – (1) Sandığın üyelerden, resmi kuruluşlardan, diğer kişi ve kuruluşlardan

(Belediyeler, İl Özel İdareleri, Vergi Daireleri), ticari olmayan ve başka bir hesaba da dahil
edilemeyen vadesi bir yılın üzerindeki alacakların izlenmesi için kullanılır.
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Hesabın işleyişi
MADDE 168 – (1) Diğer çeşitli kurum alacaklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıt-

ları aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Ticari olmayan ve başka bir hesaba da kaydedilemeyen diğer kurum alacaklardan

vadesi bir yılın üstünde olanlar bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
2) Diğer çeşitli alacaklara yürütülen faizler bu hesaba borç, 600 Gelirler Hesabına ala-

cak kaydedilir.
b) Alacak
1) Vadesi bir yılın altına düşen diğer kurum alacaklar bu hesaba alacak, 136 Diğer Çe-

şitli Kurum Alacaklar Hesabına borç kaydedilir.
2) Bu hesapta kayıtlı alacaklardan yapılan tahsilatlar 100 Kasa Hesabı, 102 Bankalar

Hesabı veya ilgili hesaba borç, bu hesaba alacak kaydedilir.
24 Mali duran varlıklar
MADDE 169 – (1) Mali duran varlıklar hesap grubu; uzun vadeli amaçlarla veya yasal

zorunluluklar nedeniyle elde tutulan menkul kıymetlerin izlenmesi için kullanılır.
(2) Mali duran varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan

oluşur:
241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı
249 Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı (-)

241 Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 170 – (1) Sandıkça, mal ve hizmet üretmek amacıyla kurulan kuruluşların

veya şirketlerin sermayelerine yatırılan sermaye payları ile faaliyetleri devam eden kuruluş ve
şirketlere ortak olmak amacıyla yatırılan sermayelerin izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 171 – (1) Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabına iliş-

kin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Sermaye payları, alış bedeli ile bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
b) Alacak
1) Satılan veya herhangi bir nedenle Sandığın mülkiyetinden çıkan sermaye payları alış

değeri üzerinden bu hesaba alacak kaydedilmekle birlikte; alış bedeli ile satış bedeli arasındaki
fark olumsuz ise satış bedeli tahsilatın şekline göre ilgili hesaplara, menkul kıymet satış zararı
ise 632 Giderler Hesabına borç, alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark olumlu ise satış bedeli
tahsilatın şekline göre ilgili hesaplara borç, menkul kıymet satış kârı ise 600 Gelirler Hesabına
alacak kaydedilir.

249 Mali duran varlıklar karşılığı hesabı (-)
Hesabın niteliği
MADDE 172 – (1) Mali duran varlıklar karşılığı hesabı, mali duran varlıkların değe-

rinde, sürekli ya da önemli ölçüde meydana gelen değer azalmaları için ayrılan karşılıkların
izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 173 – (1) Mali duran varlıklar karşılığı hesabına ilişkin alacak ve borç kayıt-

ları aşağıda gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Ayrılan karşılık tutarları bu hesaba alacak, 632 Giderler Hesabına borç kaydedilir.
b) Borç
1) Karşılık ayrılan mali duran varlıkların elden çıkarılması veya karşılık ayırma neden-

lerinin ortadan kalkması durumunda bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
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25 Maddi duran varlıklar
MADDE 174 – (1) Maddi duran varlıklar hesap grubu; Sandığın faaliyetlerinde kulla-

nılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlıklar ile bun-
ların birikmiş amortismanlarının izlenmesi için kullanılır.

(2) Maddi duran varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesap-
lardan oluşur:

250 Arazi ve Arsalar Hesabı
252 Binalar Hesabı
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
254 Taşıtlar Hesabı
255 Demirbaşlar Hesabı
256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
259 Yatırım Avansları Hesabı
Hesap grubuna ilişkin işlemler
MADDE 175 – (1) Maddi duran varlıklar hakkında, aşağıdaki hükümlere göre işlem

yapılır:
a) Maddi duran varlıkların hesaplara alınması
1) Edinilen maddi duran varlıklar, maliyet bedeli ile hesaplara alınır. Maliyet bedeline

varlıkların elde edilmesinde yapılan her türlü gider ilave edilir. Ancak, katma değer vergisi ma-
liyete dahil edilmez. Bağış veya hibe olarak edinilen maddi duran varlıklar varsa bilinen değe-
riyle, yoksa değerlemesi yapıldıktan sonra tespit edilen değeriyle hesaplara alınır.

2) Dönem sonlarında amortismana ve Yönetim Kurulu kararı ile yeniden değerlemeye
tabi tutulan maddi duran varlıkların miktar ve değerlerinde; satılma, başka bir birime devre-
dilme, kaybolma, çalınma, yanma, kırılma, bozulma gibi nedenlerle ortaya çıkan eksilmeler,
taşınır ve taşınmaz sorumlusu ile harcama yetkilisince muhasebe birimine bildirilir. Bunun
üzerine muhasebe birimlerince kayıtlar güncellenir.

3) Değeri Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen tutarı aşmayan alet, edevat, mefruşat
ve demirbaşlar maddi duran varlık hesaplarıyla ilişkilendirilmeden doğrudan doğruya gider
yazılabilir.

b) Yapılmakta olan yatırımlara ilişkin işlemler
1) Yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenen maddi duran varlıklar, geçici kabul iş-

lemi tamamlandıktan sonra ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılır. Geçici kabulün tamam-
landığı tarih, geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihtir.

c) Maddi duran varlıkların yeniden değerleme işlemleri
1) Sandığın maddi duran varlıkları ve bu varlıklar üzerinden ayrılmış olup hesaplarda

gösterilen birikmiş amortismanları, Yönetim Kurulu kararı ile yeniden değerlemeye tabi tutu-
lur.

2) Yeniden değerleme neticesinde doğacak değer artış veya azalışları, bir taraftan ilgili
maddi duran varlık hesabına kaydedilirken, karşılıkları da diğer taraftan maddi duran varlıklar
yeniden değerleme artışları hesabına kaydedilir.

3) Bir varlık herhangi bir nedenle elden çıkarılmışsa yeniden değerleme farkı da he-
saplardan çıkarılır.

ç) Maddi duran varlıkların amortisman işlemleri
1) Bir yıldan fazla kullanılabilen ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye

maruz kalan maddi duran varlıklar için aşağıdaki hükümlere göre amortisman ayrılır.
2) Amortismana tabi varlıklar; birden fazla muhasebe döneminde kullanılması beklenen,

sınırlı bir hizmet süresi olan, Sandık tarafından mal ile hizmet üretim ve tedarikinde kullanıl-
ması için elde tutulan varlıklardır.
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3) Maddi duran varlıklardan; arazi ve arsalar, yapım aşamasındaki sabit varlıklar, var-
lıkların elde edilmesi için verilen avans ve krediler ile sanat eserleri dışındakilerden hangilerinin
amortismana tabi tutulacağı ve bunlara ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak amortisman sü-
resi, yöntemi ve oranları duran varlık çeşitlerine göre Yönetim Kurulunca belirlenir.

4) Ayrılan amortisman tutarı gider olarak muhasebeleştirilir. Varlıkların ilk defa amor-
tisman ve yeniden değerlemeye esas alınacak değeri kayıt bedelidir. Ancak, yeniden değerle-
meye tabi tutulmuş olan varlıklar için amortisman hesaplamasına esas alınacak değer yeniden
değerleme sonucu ortaya çıkan değerdir.

5) Bir varlık için yapılan harcamaların, varlığın iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması
veya veriminin arttırılması sonucunu doğurması durumunda amortisman hesaplaması varlığın
yeni değeri üzerinden yapılır. Bir varlığın kullanımından elde edilebilecek ekonomik fayda tü-
ketildikçe, bu tüketimi yansıtabilmek amacıyla ayrılan amortismanların birikmiş tutarı, varlığın
defter değeri altında eksi değer olarak gösterilir.

6) Çeşitli nedenlerle Sandıkta kullanılma olanaklarını yitiren maddi duran varlıklardan,
diğer duran varlıklar hesap grubuna aktarılanların birikmiş amortisman tutarları, diğer duran
varlıklar hesap grubu içindeki birikmiş amortismanlar hesabına aktarılır.

d) Amortisman ayrılmış olan varlıkların net değeri, kayıtlı değerden ayrılmış amortis-
manlar ve varsa yeniden değerleme farkları düşüldükten sonra kalan tutardır. Devir ve trampa
satış hükmündedir. Maddi duran varlıkların satış işlemleri sırasında; amortisman ve yeniden
değerlemeye tabi olanlarda net değeri, diğerlerinde kayıtlı değeri ile satış bedeli arasında fark
olması durumunda, öncelikle oluşan olumlu veya olumsuz fark, ilgili varlık hesabı ve gelir
veya gider hesaplarına kaydedildikten sonra satış işlemi muhasebeleştirilir.

250 Arazi ve arsalar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 176 – (1) Arazi ve arsalar hesabı, Sandığın her türlü arazi ve arsalarının iz-

lenmesi için kullanılır.
Hesabın işleyişi
MADDE 177 – (1) Arazi ve arsalar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda

gösterilmiştir:
a) Borç
1) Arazi ve arsalar maliyet bedeli ile bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
b) Alacak
1) İşletmenin mülkiyetinden çıkan, üzerine bina yapılan veya tesis maliyetine eklenen

arazi ve arsalar kayıtlı değerleri ile bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir.
252 Binalar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 178 – (1) Binalar hesabı, binalar ile bunların bütünleyici parçaları ve eklen-

tilerinin izlenmesi için kullanılır.
Hesabın işleyişi
MADDE 179 – (1) Binalar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösteril-

miştir:
a) Borç
1) Satın alınan binalar maliyet bedeli ile bu hesaba, bu değer üzerinden ödenen katma

değer vergisi 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabına borç, yapılan ödeme ödemenin
şekline göre ilgili hesaplara alacak kaydedilir.

2) Sandıkça inşa edilen veya ettirilen binaların yapılmakta olan yatırımlar hesabında
oluşan maliyetinin aktifleştirilmesinde maliyet bedeli bu hesaba borç, 258 Yapılmakta Olan
Yatırımlar Hesabına alacak kaydedilir.

3) Binaların ekonomik değerini artırmak amacıyla yapılan harcamalar bir taraftan; bu
hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
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4) Binaların yeniden değerlemesi sonucunda oluşan değer artışları bu hesaba borç, 522
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak
1) Sandığın aktifinde kayıtlı binaların satılması halinde kayıtlı değerleri ile bu hesaba,

bu değer üzerinden hesaplanan katma değer vergisi 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi He-
sabına alacak, birikmiş amortismanları 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değer-
leme artışları 522 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Hesabına, yapılan tah-
silat ise tahsilatın şekline göre ilgili hesaplara borç kaydedilmekle beraber; bu işlemden doğan
kârlar 600 Gelirler Hesabına alacak, bu işlemden doğan zararlar 632 Giderler Hesabına borç
kaydedilir.

2) Sandığın aktifinden çıkarılan binalar kayıtlı değeri ile bu hesaba alacak, birikmiş
amortismanları 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına, amorti edilmeyen kısmı 632 Giderleri
Hesabına borç kaydedilir.

253 Tesis, makine ve cihazlar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 180 – (1) Tesis, makine ve cihazlar hesabı, faaliyetlerin yürütülmesinde kul-

lanılan büro makine ve cihazları hariç her türlü makine, tesis ve cihazları ile bunların eklentileri
ve yükleme, boşaltma, aktarma makine ve gereçlerinin izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 181 – (1) Tesis, makine ve cihazlar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları

aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Satın alınan tesis, makine ve cihazlar maliyet bedelleri ile bu hesaba, bu değer üze-

rinden ödenen katma değer vergisi 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabına borç, yapılan
ödeme ödemenin şekline göre ilgili hesaplara alacak kaydedilir.

2) Sandıkça yapılan veya yaptırılan tesis, makine ve cihazların yapılmakta olan yatı-
rımlar hesabında oluşan maliyetinin aktifleştirilmesinde maliyet bedeli bu hesaba borç, 258
Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına alacak kaydedilir.

3) Tesis, makine ve cihazların ekonomik değerini artırmak amacıyla yapılan harcamalar
bir taraftan; bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.

4) Tesis, makine ve cihazların yeniden değerlemesi sonucunda oluşan değer artışları
bu hesaba borç, 522 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Hesabına alacak kay-
dedilir.

b) Alacak
1) Satılan tesis, makine ve cihazlar kayıtlı değerleri ile bu hesaba, bu değer üzerinden

hesaplanan katma değer vergisi 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına alacak, birikmiş
amortismanları 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme artışları 522 Maddi
Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Hesabına, yapılan tahsilat ise tahsilatın şekline
göre ilgili hesaplara borç kaydedilmekle birlikte; bu işlemden doğan kârlar 600 Gelirler Hesa-
bına alacak, bu işlemden doğan zararlar 632 Giderler Hesabına borç kaydedilir.

2) Sandığın aktifinden çıkarılan tesis, makine ve cihazlar kayıtlı değerleri ile bu hesaba
alacak, birikmiş amortismanları 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına, amorti edilmeyen kısmı
632 Giderler Hesabına borç kaydedilir.

254 Taşıtlar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 182 – (1) Taşıtlar hesabı, Sandığa ait taşıtların izlenmesi için kullanılır.
Hesabın işleyişi
MADDE 183 – (1) Taşıtlar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösteril-

miştir:
a) Borç
1) Satın alınan taşıtlar maliyet bedelleri ile bu hesaba borç, yapılan ödeme ödemenin

şekline göre ilgili hesaplara alacak kaydedilir.

Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                             19 Ağustos 2015 – Sayı : 29450



2) Taşıt araçlarının ekonomik değerini artırmak amacıyla yapılan harcamalar bir taraf-
tan; bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.

3) Taşıtların yeniden değerlemesi sonucunda oluşan değer artışları bu hesaba borç, 522
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak
1) Satılan taşıtlar kayıtlı değerleri ile bu hesaba, bu değer üzerinden hesaplanan katma

değer vergisi 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına alacak, birikmiş amortismanları
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme artışları 522 Maddi Duran Varlıklar
Yeniden Değerleme Artışları Hesabına, yapılan tahsilat ise tahsilatın şekline göre ilgili hesaplara
borç kaydedilmekle birlikte; bu işlemden doğan kârlar 600 Gelirler Hesabına alacak, bu işlem-
den doğan zararlar 632 Giderler Hesabına borç kaydedilir.

2) Sandığın aktifinden çıkarılan taşıtlar kayıtlı değeri ile bu hesaba alacak, birikmiş
amortismanları 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına, amorti edilmeyen kısmı 632 Giderler
Hesabına borç kaydedilir.

255 Demirbaşlar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 184 – (1) Demirbaşlar hesabı, faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan her

türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi uzun süre kulla-
nılabilen varlıkların izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 185 – (1) Demirbaşlar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gös-

terilmiştir:
a) Borç
1) Satın alınan demirbaşlar maliyet bedeli ile bu hesaba, bu değer üzerinden ödenen

katma değer vergisi 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabına borç, yapılan ödeme öde-
menin şekline göre ilgili hesaplara alacak kaydedilir.

2) Sandıkta kullanılmak üzere imal edilen veya ettirilen demirbaşların yapılmakta olan
yatırımlar hesabında oluşan maliyetinin aktifleştirilmesinde maliyet bedeli bu hesaba borç, 258
Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına alacak kaydedilir.

3) Demirbaşların ekonomik değerini artırmak amacıyla yapılan harcamalar bir taraftan;
bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.

4) Demirbaşların yeniden değerlemesi sonucunda oluşan değer artışları bu hesaba borç,
522 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak
1) Satılan demirbaşlar kayıtlı değerleri ile bu hesaba, bu değer üzerinden hesaplanan

katma değer vergisi 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına alacak, birikmiş amortis-
manları 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme artışları 522 Maddi Duran
Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Hesabına, yapılan tahsilat ise tahsilatın şekline göre ilgili
hesaplara borç kaydedilmekle birlikte; bu işlemden doğan kârlar 600 Gelirler Hesabına alacak,
bu işlemden doğan zararlar 632 Giderler Hesabına borç kaydedilir.

2) Demirbaşların sayımı sonucunda tespit edilen noksanlıklar bu hesaba alacak, nok-
sanlığın nedeninin araştırılması ve sorumluların tespiti için geçici olarak 197 Sayım ve Tesellüm
Noksanları Hesabına borç kaydedilir.

3) Kullanılamayacak hale gelmesi nedeniyle kayıtlardan düşülmesi gereken demirbaşlar
kayıtlı değerleri ile bu hesaba alacak, birikmiş amortismanları 257 Birikmiş Amortismanlar
Hesabına, ayrılan amortismanları demirbaşın kayıtlı değerinden az ise aradaki fark 632 Giderler
Hesabına borç kaydedilir.

4) Personele zimmetle verilen demirbaşlardan kaybedilen veya çalınanlar bir taraftan
kayıtlı değerleri ile bu hesaba alacak, birikmiş amortismanları 257 Birikmiş Amortismanlar
Hesabına, amorti edilmeyen kısmı 632 Giderler Hesabına borç; diğer taraftan rayiç değerleri
üzerinden sorumluları adına 135 Personelden Alacaklar Hesabına borç, 600 Gelirler Hesabına
alacak kaydedilir.
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256 Diğer maddi duran varlıklar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 186 – (1) Diğer maddi duran varlıklar hesabı, özellikle kendi bölümlerinde

tanımlanamayan ve yukarıda belirtilen hesapların hiçbirinin kapsamına girmeyen diğer maddi
duran varlıkların izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 187 – (1) Diğer maddi duran varlıklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları

aşağıda belirtilmiştir:
a) Borç
1) Satın alınan diğer maddi duran varlıklar maliyet bedelleri ile bu hesaba, bu değer

üzerinden ödenen katma değer vergisi 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabına borç,
yapılan ödeme ödemenin şekline göre ilgili hesaplara alacak kaydedilir.

2) Sandıkça imal edilen veya ettirilen diğer maddi duran varlıkların yapılmakta olan
yatırımlar hesabında oluşan maliyetinin aktifleştirilmesinde maliyet bedelleri bu hesaba borç,
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına alacak kaydedilir.

3) Diğer maddi duran varlıkların ekonomik değerini artırmak amacıyla yapılan harca-
malar bir taraftan; bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.

4) Diğer maddi duran varlıkların yeniden değerlemesi sonucunda oluşan değer artışları
bu hesaba borç, 522 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Hesabına alacak kay-
dedilir.

b) Alacak
1) Satılan diğer maddi duran varlıklar kayıtlı değerleri ile bu hesaba, bu değer üzerinden

hesaplanan katma değer vergisi 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına alacak, birikmiş
amortismanları 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme artışları 522 Maddi
Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Hesabına, yapılan tahsilat ise tahsilatın şekline
göre ilgili hesaplara borç kaydedilmekle birlikte; bu işlemden doğan kârlar 600 Gelirler Hesa-
bına alacak, bu işlemden doğan zararlar 632 Giderler Hesabına borç kaydedilir.

2) Diğer maddi duran varlıkların sayımı sonucunda tespit edilen noksanlıklar bu hesaba
alacak, noksanlığın nedeninin araştırılması ve sorumluların tespiti için geçici olarak 197 Sayım
ve Tesellüm Noksanları Hesabına borç kaydedilir.

3) Kullanılamayacak hale gelmesi nedeniyle kayıtlardan düşülmesi gereken diğer maddi
duran varlıklar kayıtlı değerleri ile bu hesaba alacak, birikmiş amortismanları 257 Birikmiş
Amortismanlar Hesabına, ayrılan amortisman diğer maddi duran varlığın kayıtlı değerinden
az ise aradaki fark 632 Giderler Hesabına borç kaydedilir.

4) Personele zimmetle verilen diğer maddi duran varlıklardan kaybedilen veya çalınan-
lar bir taraftan kayıtlı değerleri ile bu hesaba alacak, birikmiş amortismanları 257 Birikmiş
Amortismanlar Hesabına, amorti edilmeyen kısmı 632 Giderler Hesabına borç; diğer taraftan
rayiç değerleri üzerinden sorumluları adına 135 Personelden Alacaklar Hesabına borç, 600 Ge-
lirler Hesabına alacak kaydedilir.

257 Birikmiş amortismanlar hesabı (-)
Hesabın niteliği
MADDE 188 – (1) Birikmiş amortismanlar hesabı, maddi duran varlık bedellerinin ya-

rarlanma süresi içinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesinin izlenmesi için kullanılır.
Hesabın işleyişi
MADDE 189 – (1) Birikmiş amortismanlar hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları

aşağıda gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Maddi duran varlıklar için hesaplanan amortisman tutarları bu hesaba alacak, 632

Giderler Hesabına borç kaydedilir.
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2) Amortismana tabi maddi duran varlıkların yeniden değerlemesi sonucunda oluşan
değer artışları üzerinden hesaplanan amortisman tutarları bu hesaba alacak, 632 Giderler He-
sabına borç kaydedilir.

b) Borç
1) Satılan maddi duran varlıkların birikmiş amortismanları bu hesaba, yeniden değer-

leme artışları 522 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Hesabına, yapılan tah-
silat tahsilatın şekline göre ilgili hesaplara borç, kayıtlı değerleri ile ilgili maddi duran varlık
hesabına, bu değer üzerinden hesaplanan katma değer vergisi 391 Hesaplanan Katma Değer
Vergisi Hesabına alacak kaydedilmekle birlikte; bu işlemden doğan zararlar 632 Giderler He-
sabına borç, bu işlemden doğan kârlar 600 Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

2) Kullanılamayacak hale gelmesi nedeniyle kayıtlardan düşülmesi gereken maddi du-
ran varlıkların birikmiş amortismanları bu hesaba, ayrılan amortisman maddi duran varlıkların
kayıtlı değerlerinden az ise aradaki fark 632 Giderler Hesabına borç, kayıtlı değeri ile ilgili
maddi duran varlık hesabına alacak kaydedilir.

258 Yapılmakta olan yatırımlar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 190 – (1) Yapılmakta olan yatırımlar hesabı, yapımı süren maddi duran var-

lıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin; geçici ve kesin
kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onay-
landığı tarihte, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte,
ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 191 – (1) Yapılmakta olan yatırımlar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları

aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Yatırım projelerine yapılan harcamalar bu hesaba, bu tutarlar üzerinden ödenen katma

değer vergisi 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabına borç, yapılan ödeme ödemenin
şekline göre ilgili hesaplara alacak kaydedilir.

b) Alacak
1) Tamamlanan yatırım projeleri maliyet bedelleri ile bu hesaba alacak, ilgili maddi du-

ran varlık hesabına borç kaydedilir.
259 Yatırım avansları hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 192 – (1) Yatırım avansları hesabı, yurt içi veya dışından sözleşmeye daya-

nılarak edinilen maddi duran varlıklarla ilgili olarak verilen yatırım avanslarının izlenmesi için
kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 193 – (1) Sandıkça yapılacak yatırım avansı şeklindeki ön ödemelerin şekil-

leri, devir ve mahsup işlemleri, yapılacak ön ödemelerin tutar ve oranlarının tespiti ve diğer
işlemler Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

(2) Avanslar sözleşmelerindeki hükümlere göre mahsup edilir. Avans konusu sözleşme
iptal edildiği takdirde, yükleniciye verilen avans tutarı diğer kurum alacakları hesabına alınarak
yatırım avansları hesabı kapatılır. Avans teminatı paraya çevrilerek, yüklenicinin diğer kurum
alacakları hesabına alınan borcu kapatıldıktan sonra artan bir tutar varsa, iade edilmek üzere
emanetler hesabına kaydedilir. Paraya çevrilmiş olan avans teminatı olarak alınan değerler ise
hesaplardan çıkarılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 194 – (1) Yatırım avansları hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda

gösterilmiştir:
a) Borç
1) Maddi duran varlık edinim işleri nedeniyle sözleşmelerine dayanılarak yüklenicilere

verilen avanslar bu hesaba borç, kesintiler ilgili hesaplara, ödenmesi gereken tutar 103-Verilen
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Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilir. Yatırım
avansı karşılığında teminat olarak alınan değerler ilgili hesaplara kaydedilir.

b) Alacak
1) Verilen avanslardan yapılan mahsuplar bu hesaba alacak, ilgili hesap veya hesaplara

borç kaydedilir.
2) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi

nedeniyle feshedilen sözleşmeler üzerine henüz mahsup edilemeyen avans tutarı bu hesaba
alacak, 136-Diğer Kurum Alacakları Hesabına borç; teminatı paraya çevrildiğinde alacak tutarı
136-Diğer Kurum Alacakları Hesabına, kalanı ilgilisine ödenmek üzere 333-Emanetler Hesa-
bına alacak, tamamı 102-Banka Hesabına borç kaydedilir.

26 Maddi olmayan duran varlıklar
MADDE 195 – (1) Maddi olmayan duran varlıklar hesap grubu, herhangi bir fiziksel

varlığı bulunmayan ve Sandığın belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği ak-
tifleştirilen giderler ve belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar gibi varlıklar ile
bunlar için hesaplanan birikmiş amortismanların kaydı için kullanılır.

(2) Maddi olmayan duran varlıklar niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki
hesaplardan oluşur:

260 Haklar Hesabı
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
Hesap grubuna ilişkin işlemler
MADDE 196 – (1) Maddi olmayan duran varlıklar hesap grubuna ilişkin işlemler aşa-

ğıda gösterilmiştir:
a) Maddi olmayan duran varlıkların hesaplara alınması;
1) Edinilen maddi olmayan duran varlıklar, maliyet bedeli ile hesaplara alınır. Bağış

veya hibe olarak edinilenler değerlemesi yapıldıktan sonra hesaplara alınır.
2) Maddi olmayan duran varlıkların kayıtlardan çıkarılmasını gerektiren bir durum or-

taya çıktığında muhasebe birimine bildirilir. Bunun üzerine muhasebe birimince kayıtlar gün-
cellenir.

3) Maddi olmayan duran varlıkların satış işlemleri sırasında; amortisman ve yeniden
değerlemeye tabi olanlarda net değeri, diğerlerinde ise kayıtlı değeri ile satış bedeli arasında
fark olması durumunda, oluşan olumlu veya olumsuz fark, ilgilisine göre faaliyet gelir veya
gider hesaplarının değer ve miktar değişimleri yardımcı hesaplarına kaydedilerek muhasebe-
leştirilir.

b) Maddi olmayan duran varlıkların yeniden değerleme işlemleri;
1) Maddi olmayan duran varlıklar ve bu varlıklar üzerinden ayrılmış olup hesaplarda

gösterilen amortismanları, Yönetim Kurulunca belirlenecek esas ve usullere göre yeniden de-
ğerlemeye tabi tutulur.

2) Yeniden değerleme neticesinde doğacak değer artış veya azalışları, bir taraftan ilgili
maddi olmayan duran varlık hesabına kaydedilirken, diğer taraftan yeniden değerleme farkları
hesabına kaydedilir.

3) Maddi olmayan varlık herhangi bir nedenle elden çıkarılmışsa yeniden değerleme
farkı da hesaplardan çıkarılır.

c) Maddi olmayan duran varlıkların amortisman işlemleri;
1) Amortisman ayrılması, bir maddi olmayan duran varlığın maliyetinin, öngörülen hiz-

met süresi boyunca dönemlere dağıtılmasıdır.
2) Ayrılan amortisman tutarı gider olarak muhasebeleştirilir. Maddi olmayan duran var-

lıkların ilk defa amortisman uygulamasına esas alınacak değeri kayıtlı bedelidir. Ancak, yeniden
değerlemeye tabi tutulmuş olan varlıklar için amortisman hesaplamasına esas alınacak değer,
yeniden değerleme sonucu ortaya çıkan değerdir. Maddi olmayan duran varlık için yapılan
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harcamaların, varlığın iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılması sonucunu
doğurması durumunda amortisman hesaplaması varlığın yeni değeri üzerinden yapılır.

3) Bir maddi olmayan duran varlığın kullanımından elde edilebilecek ekonomik fayda
tüketildikçe, bu tüketimi yansıtabilmek amacıyla ayrılan amortismanların birikmiş tutarı, var-
lığın defterde kayıtlı değerinin altında eksi değer olarak gösterilir.

4) Amortisman süresi, maddi olmayan duran varlığın muhasebe kayıtlarına girdiği yıl-
dan başlar. Uygulanacak amortisman süresi, yöntemi ve oranları maddi olmayan duran varlık
çeşitlerine göre genel hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

260 Haklar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 197 – (1) Haklar hesabı, bedeli karşılığı edinilen hukuki tasarruflar ile belirli

alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkiler dolayısıyla yapılan ve ekonomik
değer taşıyan harcamaların izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 198 – (1) Haklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösteril-

miştir:
a) Borç
1) Bütçeye gider kaydıyla edinilen haklar bir taraftan bu hesaba borç, kesintiler ilgili

hesaba, ödenecek tutar 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer he-
saplara alacak kaydedilir.

2) Sandık alacaklarına karşılık alınan haklar, intikale esas değerleri üzerinden bir ta-
raftan bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.

3) Bedelsiz olarak intikal eden haklar tespit edilen değerleri üzerinden bir taraftan bu
hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

4) Haklar hesabında kayıtlı tutarlar ile bunlara ilişkin birikmiş amortismanların yıl so-
nunda yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucu varlığın değerinde ortaya çıkan artışlar bu
hesaba borç; amortisman tutarındaki artışlar 268-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, değer artış
farkı ise 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak
1) Satılan hakların, bir taraftan kayıtlı değeri bu hesaba, satış bedeli ile net değeri ara-

sındaki olumlu fark 600-Gelirler Hesabına, yeniden değerleme azalış farkı 522-Yeniden De-
ğerleme Farkları Hesabına alacak, satış bedeli 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabı ya da
ilgili diğer hesaplara, ayrılmış olan amortisman tutarları 268-Birikmiş Amortismanlar Hesabına,
yeniden değerleme artış farkı 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına, satış bedeli ile net
değeri arasındaki olumsuz fark 632-Giderler Hesabına borç kaydedilir.

2) Ortadan kalkan haklar kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba, yeniden değerleme aza-
lış farkı 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına alacak, ayrılmış olan amortisman tutarı
268-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme artış farkı 522-Yeniden Değerleme
Farkları Hesabına, kalanı 632-Giderler Hesabına borç kaydedilir.

3) Haklar hesabında kayıtlı tutarlar ile bunlara ilişkin birikmiş amortismanların yıl so-
nunda yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucu, varlığın değerinde ortaya çıkan azalışlar
bu hesaba alacak; amortisman tutarındaki azalışlar 268-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, de-
ğer azalış farkı ise 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına borç kaydedilir.

268 Birikmiş amortismanlar hesabı (-)
Hesabın niteliği
MADDE 199 – (1) Birikmiş amortismanlar hesabı, maddi olmayan duran varlık be-

dellerinin, yararlanma süresi içinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için
kullanılır.
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Hesabın işleyişi
MADDE 200 – (1) Birikmiş amortismanlar hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları

aşağıda gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Yıl sonunda maddi olmayan duran varlıklar için ayrılan amortisman tutarları bu he-

saba alacak, 632-Giderler Hesabına borç kaydedilir.
2) Yıl sonunda maddi olmayan duran varlıklar ile bunlara ilişkin birikmiş amortisman-

ların yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucu, amortisman tutarlarındaki artışlar bu hesaba,
değer artış farkı ise 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına alacak, varlığın değerinde ortaya
çıkan artışlar ilgili maddi olmayan duran varlık hesabına borç kaydedilir.

b) Borç
1) Amortismana tabi tutulduktan sonra her ne suretle olursa olsun kayıtlardan çıkarılan

varlıklar için ayrılan amortisman tutarı bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
2) Yıl sonunda maddi olmayan duran varlıklar ile bunlara ilişkin birikmiş amortisman-

ların yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucu, amortisman tutarındaki azalışlar bu hesaba,
değer azalış farkı ise 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına borç, varlığın değerinde ortaya
çıkan azalışlar ilgili maddi olmayan duran varlık hesabına alacak kaydedilir.

28 Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları
MADDE 201 – (1) Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları hesap grubu; içinde

bulunulan dönemde ortaya çıkan, ancak gelecek yıllara ait olan giderler ile faaliyet dönemine
ait olup da kesin borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerin izlenmesi için kulla-
nılır.

(2) Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları, niteliklerine göre bu grup içinde
açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı
281 Gelir Tahakkukları Hesabı
280 Gelecek yıllara ait giderler hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 202 – (1) Gelecek yıllara ait giderler hesabı, peşin ödenen ve cari dönem için-

de ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken gelecek yıllara ait giderlerin, ilgili oldukları
yıla kadar geçici olarak izlenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 203 – (1) Peşin ödenen giderlerden içinde bulunulan faaliyet dönemini takip

eden dönemlerde giderleştirilecek olanlar, ilgili oldukları dönemlerde tahakkuk ettirilmek üzere
bu hesapta izlenir.

(2) Dönem sonunda, bu hesapta yer alıp tahakkuk zamanına bir yıldan az bir süre kalan
peşin ödenmiş giderler, düzenlenecek muhasebe işlem fişi ile dönen varlıklar ana hesap grubu
içindeki gelecek aylara ait giderler hesabına aktarılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 204 – (1) Gelecek yıllara ait giderler hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları

aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) İçinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahakkuk ettirilmesi ge-

reken peşin ödenmiş giderler bu hesaba ve ilgili diğer hesaplara borç, toplam tutar 103 Verilen
Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilir.

b) Alacak
1) Bu hesapta kayıtlı tutarlardan içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemde

gider hesaplarına yansıtılması gerekenler, dönem sonunda bu hesaba alacak, dönen varlıklar
ana hesap grubu içindeki 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına borç kaydedilir.
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281 Gelir tahakkukları hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 205 – (1) Gelir tahakkukları hesabı, aidat ödeyen kurumlardan, bankalardan,

kiracılardan, üçüncü kişilerden tahsili ya da bunlar hesabına kesin borç kaydı bir yıldan daha
uzun bir sürede yapılacak tahakkuk etmiş gelirlerin içinde bulunulan döneme ait olan kısımla-
rının izlenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 206 – (1) Gelir olarak tahakkuk ettirilmiş olmakla birlikte, içinde bulunulan

faaliyet dönemini takip eden dönemden sonraki dönemlerde istenilebilir duruma gelecek olan
alacaklar, ilgili oldukları dönemlerde tahsil edilmek üzere bu hesapta izlenir.

(2) Duran varlıklar ana hesap grubu içindeki kayıtlı alacaklara ilişkin olarak dönem
sonlarında hesaplanan ve içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemden sonraki dö-
nemlerde tahsil edilecek olan işlemiş faiz geliri alacakları bu hesaba kaydedilir.

(3) Dönem sonunda, bu hesapta yer alıp tahsil zamanına bir yıldan az süre kalan ala-
caklar, düzenlenecek muhasebe işlem fişi ile dönen varlıklar ana hesap grubu içindeki gelir ta-
hakkukları hesabına aktarılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 207 – (1) Gelir tahakkukları hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda

gösterilmiştir:
a) Borç
1) İçinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemden sonraki dönemlerde ilgili-

lerden istenebilir duruma gelecek olan alacaklar bu hesaba borç, ilgili gelir hesaplarına alacak
kaydedilir.

b) Alacak
1) Bu hesapta kayıtlı tutarlardan içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemde

istenebilir duruma gelecek olanlar, dönem sonunda bu hesaba alacak, dönen varlıklar ana hesap
grubu içindeki 181 Gelir Tahakkukları Hesabına borç kaydedilir.

29 Diğer duran varlıklar
MADDE 208 – (1) Diğer duran varlıklar hesap grubu; duran varlık niteliği taşıyan ve

duran varlık hesap gruplarına girmeyen, diğer duran varlıklar ile ilgili duran varlık hesapların-
dan, bu gruptaki hesaplara aktarılan amortismana tabi varlıkların birikmiş amortismanlarının
izlenmesi için kullanılır.

(2) Maddi duran varlık hesaplarında kayıtlı olup, çeşitli nedenlerle kullanılma olanak-
larını yitiren varlıklar ile bu varlıklardan amortismana tabi olanların ayrılmış amortisman tu-
tarları bu hesap grubundaki ilgili hesaplara aktarılır. Bu şekilde aktarılan varlıkların kayıtlı de-
ğeri ile ayrılmış amortisman tutarı arasındaki fark kadar, aktarma işleminin yapıldığı dönem
sonunda amortisman ayrılır.

(3) Diğer duran varlıklar niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplar-
dan oluşur:

293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabı
294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı
297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı
299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
293 Gelecek yıllar ihtiyacı stoklar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 209 – (1) Gelecek yıllar ihtiyacı stoklar hesabı, Sandığın tedbirli satın alma

ve üretme politikası gereği bir yıldan daha uzun bir sürede kullanacakları stokların izlenmesi
için kullanılır.
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Hesabın işleyişi
MADDE 210 – (1) Gelecek yıllar ihtiyacı stoklar hesabına ilişkin borç ve alacak ka-

yıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Bütçeye gider kaydıyla edinilen gelecek yıllar ihtiyacı stok tutarları, bir taraftan bu

hesaba borç, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara ala-
cak kaydedilir.

2) Bağış ve yardım şeklinde bedelsiz olarak edinilen gelecek yıllar ihtiyacı stoklar tespit
edilen değerleri üzerinden bir taraftan bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedi-
lir.

3) Sayımı sonucunda fazla çıkan gelecek yıllar ihtiyacı stoklar bu hesaba borç, 397-
Sayım Fazlaları Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak
1) Satış suretiyle elden çıkarılan gelecek yıllar ihtiyacı stoklar bir taraftan kayıtlı de-

ğerleri üzerinden bu hesaba alacak, 632-Giderler Hesabına borç; diğer taraftan satış bedeli 600-
Gelirler Hesabına alacak, 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara
borç kaydedilir.

2) Bağış ve yardım şeklinde edinilen gelecek yıllar ihtiyacı stoklardan, kullanılmadığı
veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenilenler, kayıtlı değeri üzerinden bir taraftan bu hesaba
alacak, 632-Giderler Hesabına borç kaydedilir.

3) Kişisel kusurlardan dolayı yok olma, kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle
kullanılamayacak veya tüketilemeyecek hale gelen gelecek yıllar ihtiyacı stoklardan; kayıtlar-
dan çıkarılması gerekenler kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 632-Giderler Hesabına
borç; diğer taraftan rayiç değeri üzerinden 600-Gelirler Hesabına alacak, 136-Diğer Kurum
Alacakları Hesabına borç kaydedilir.

4) Kişisel kusurlardan dolayı kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanıla-
mayacak veya tüketilemeyecek hale gelen gelecek yıllar ihtiyacı stoklardan; hurdaya ayrılması
gerekenler, bir taraftan kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, hurda hâlindeki değeri
294-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabına, kayıtlı değeri ile hurda hâ-
lindeki değeri arasındaki fark 632-Giderler Hesabına borç; diğer taraftan rayiç değeri ile hurda
hâlindeki değeri arasındaki fark 600-Gelirler Hesabına alacak, 136-Diğer Kurum Alacakları
Hesabına borç kaydedilir.

5) Kişisel kusur olmaksızın yok olma, kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle
kullanılamayacak veya tüketilemeyecek hale gelen gelecek yıllar ihtiyacı stoklardan; kayıtlar-
dan çıkarılması gerekenler, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 632-Giderler Hesabına
borç kaydedilir.

6) Kişisel kusur olmaksızın kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanılama-
yacak veya tüketilemeyecek hale gelen gelecek yıllar ihtiyacı stoklardan; hurdaya ayrılması
gerekenler, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, hurda hâlindeki değeri üzerinden 294-
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabına, kayıtlı değeri ile hurda hâlindeki
değeri arasındaki fark 632-Giderler Hesabına borç kaydedilir.

7) Satın alınan gelecek yıllar ihtiyacı stoklardan yapılan iade tutarları bir taraftan bu
hesaba alacak, 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara borç kay-
dedilir.

8) Sayım sonucunda noksan çıkan gelecek yıllar ihtiyacı stoklar kayıtlı değeri üzerinden
bu hesaba alacak, 197-Sayım Noksanları Hesabına borç kaydedilir.

9) Gelecek yıllar ihtiyacı stoklar hesabında kayıtlı stoklardan, içinde bulunulan faaliyet
dönemini takip eden dönemde kullanılacak stok tutarları, dönem sonunda bu hesaba alacak,
dönen varlıklar ana hesap grubu içindeki ilgili stok hesaplarına borç kaydedilir.
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294 Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 211 – (1) Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabı, çeşitli

nedenlerle kullanılma olanaklarını yitiren gelecek yıllar ihtiyacı stoklar ve maddi duran var-
lıkların izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 212 – (1) Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabına ilişkin

borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Kullanılma olanağını yitiren maddi duran varlıklar kayıtlı değerleri üzerinden bu he-

saba borç, ilgili maddi duran varlık hesabına alacak; ayrılmış olan amortisman tutarı 257-
Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç, 299-Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak kayde-
dilir.

2) Kişisel kusurlardan dolayı kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanıla-
mayacak veya tüketilemeyecek hale gelen stoklardan hurdaya ayrılması gerekenlerin, hurda
hâlindeki değeri bir taraftan bu hesaba, kayıtlı değeri ile hurda hâlindeki değeri arasındaki fark
632-Giderler Hesabına borç; kayıtlı değeri 293-Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabına alacak;
diğer taraftan rayiç değeri ile hurda hâlindeki değeri arasındaki fark 136-Diğer Kurum Ala-
cakları Hesabına borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

3) Kişisel kusur olmaksızın kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanılama-
yacak veya tüketilemeyecek hale gelen stoklardan hurdaya ayrılması gerekenler, hurda hâlin-
deki değeri üzerinden bu hesaba, kayıtlı değeri ile hurda hâlindeki değeri arasındaki fark 632-
Giderler Hesabına borç, kayıtlı değeri üzerinden 293-Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabına
alacak kaydedilir.

b) Alacak
1) Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabında kayıtlı stok ve varlık-

lardan satılmak suretiyle elden çıkarılanların, bir taraftan kayıtlı değeri bu hesaba, satış bedeli
ile net değeri arasındaki olumlu fark 600-Gelirler Hesabına, yeniden değerleme azalış farkı
522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına alacak, satış bedeli 100-Kasa Hesabı veya 102-
Banka Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara, ayrılmış olan amortisman tutarları 299-Birikmiş
Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme artış farkı 522-Yeniden Değerleme Farkları He-
sabına, satış bedeli ile net değeri arasındaki olumsuz fark 632-Giderler Hesabına borç kayde-
dilir.

2) Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabında kayıtlı stokların sayımı
sonucunda tespit edilen noksanlıklar kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba alacak, 197-Sayım
Noksanları Hesabına borç kaydedilir.

297 Diğer çeşitli duran varlıklar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 213 – (1) Diğer çeşitli duran varlıklar hesabı, yukarıdaki hesaplar kapsamına

girmeyen diğer çeşitli duran varlıkların izlenmesi için kullanılır.
Hesabın işleyişi
MADDE 214 – (1) Diğer çeşitli duran varlıklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları

aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Edinilen diğer çeşitli duran varlıklar bu hesaba borç, ilgili hesaba alacak kaydedilir.
b) Alacak
1) Diğer çeşitli duran varlıklar hesabında kayıtlı diğer çeşitli duran varlıklardan herhangi

bir şekilde elden çıkarılanlar bu hesaba alacak, ilgili hesaba borç kaydedilir.
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299 Birikmiş amortismanlar hesabı (-)
Hesabın niteliği
MADDE 215 – (1) Birikmiş amortismanlar hesabı, diğer duran varlıklar hesap gru-

bunda yer alan hesaplarda kayıtlı amortismana tabi duran varlıklar için ayrılmış olan amortis-
man tutarlarını izlemek için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 216 – (1) Birikmiş amortismanlar hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları

aşağıda gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Elden çıkarılacak maddi duran varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarları bu

hesaba alacak, 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç kaydedilir.
2) Elden çıkarılacak amortismana tabi duran varlıkların kayıtlı değeri ile ayrılmış amor-

tisman tutarı arasındaki fark, bu hesap grubuna aktarma işleminin yapıldığı dönem sonunda
bu hesaba alacak, 632-Giderler Hesabına borç kaydedilir.

b) Borç
1) Elden çıkarılacak maddi duran varlıklardan her ne suretle olursa olsun kayıtlardan

çıkarılanların ayrılmış olan amortisman tutarı bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklara İlişkin Hesap ve İşlemler

3 Kısa vadeli yabancı kaynaklar
MADDE 217 – (1) Kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu; bir yıl veya faaliyet

dönemi içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar.
(2) Kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu; faaliyet borçları, emanet yabancı

kaynaklar, ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler, borç ve gider karşılıkları, gelecek aylara
ait gelirler ve gider tahakkukları, diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap gruplarına ayrılır.

32 Faaliyet borçları
MADDE 218 – (1) Bu hesap grubu, Sandığın üyelerinin çalıştığı kurumlarca üyelerden

Sandık adına yapılan tevkifatlar ile işveren aidatı karşılığı olarak ödedikleri tutarların ve mal
alınıp, hizmet gördürülerek gider gerçekleşmiş olmakla birlikte ödeneği bulunmadığı için öde-
nemeyen borçları, mevzuatları gereği depozito, teminat olarak yapılan tahsilatlar ile Sandığın
mal ve hizmet alış faaliyetleri dolayısıyla ortaya çıkan diğer borçlarının izlenmesi için kulla-
nılır.

(2) Faaliyet borçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan
oluşur:

320 Faaliyet Borçları Hesabı
326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı
329 Diğer Borçlar Hesabı

320 Faaliyet borçları hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 219 – (1) Bu hesap, Sandığın üyelerinin çalıştığı kurumlarca üyelerden Sandık

adına yapılan tevkifatlar ile işveren aidatı karşılığı olarak ödedikleri tutarların izlenmesi için
kullanılır. Bu hesapta emaneten izlenen tutarlar yıl sonunda kurumlarla mutabakat sağlandıktan
sonra ilgili hesaplarına aktarılarak kapatılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 220 – (1) Faaliyet borçları hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda

gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Sandık üyelerinin çalıştığı kurumlarca, üyelerden yapılan tevkifatlar ve kurum karşı-

lıklarına mahsuben yatırılan tutarlar bu hesaba alacak, 102 Bankalar hesabına borç kaydedilir.
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b) Borç
1) Yıl sonlarında kurumlarla yapılan mutabakat sonrasında ilgili hesaplara aktarılan tu-

tarlar bu hesaba borç, ilgisine göre 181-Gelir Tahakkukları Hesabına, 132-Kurumca Verilen
Borçlar Hesabına alacak kaydedilir.

2) Hesapta bulunan borçlardan zamanaşımına uğrayanlar bir taraftan bu hesaba borç,
600 Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

326 Alınan depozito ve teminatlar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 221 – (1) Alınan depozito ve teminatlar hesabı, üçüncü kişilerin belli bir işi

yapmaları amacıyla ve sözleşmeler nedeniyle gerçekleşecek bir alacağın karşılığı olarak alınan
depozito ve teminatların izlenmesi için kullanılır.

(2) Alınan depozito ve teminatlar hesabına nakit olarak alınan değerler kaydedilir.
Hesabın işleyişi
MADDE 222 – (1) Alınan depozito ve teminatlar hesabına ilişkin alacak ve borç ka-

yıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Alınan depozito ve teminatlar bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir.
b) Borç
1) Geri verilen depozito ve teminatlar bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
2) Gelir kaydedilen depozito ve teminatlar bir taraftan bu hesaba borç, 600 Gelirler He-

sabına alacak kaydedilir.
3) Herhangi bir alacağa karşılık mahsup edilen depozito ve teminatlar bu hesaba borç,

ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
329 Diğer borçlar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 223 – (1) Diğer borçlar hesabı, yukarıdaki hesap kalemlerinin kapsamına alı-

namayan ve vadesi bir yıl veya faaliyet dönemi ile sınırlı borçların izlenmesi için kullanılır.
Hesabın işleyişi
MADDE 224 – (1) Diğer borçlar hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gös-

terilmiştir:
a) Alacak
1) Sandığın diğer borçları bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir.
b) Borç
1) Ödenen diğer borçlar bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
33 Emanet yabancı kaynaklar
MADDE 225 – (1) Emanetler hesap grubu; tahakkukları gerçekleşmesine rağmen alın-

mayan sosyal yardımlar, ödeme talimatına bağlanmasına rağmen bankalardan alınmayan sosyal
yardımlar, sosyal yardımlardan mirasçılık belgelerine istinaden emanete alınması gereken tu-
tarların, personel giderlerinden tahakkuk ettirilip ödemesi gelecek hesap döneminde gerçekle-
şecek olan tutarların izlenmesi için kullanılır.

(2) Emanetler, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:
333 Emanetler Hesabı
335 Personele Borçlar Hesabı
336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

333 Emanetler hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 226 – (1) Bu hesap, tahakkukları gerçekleşmesine rağmen alınmayan sosyal

yardımlar, ödeme talimatına bağlanmasına rağmen bankalardan alınmayan sosyal yardımlar,
sosyal yardımlardan mirasçılık belgelerine istinaden emanete alınması gereken tutarların, kredi
alacaklarından fazla yapılan tahsilatların izlenmesi için kullanılır.
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Hesabın işleyişi
MADDE 227 – (1) Emanetler hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda göste-

rilmiştir:
a) Alacak
1) Alınmayan Sosyal Yardımlar, mirascılık belgesine bağlı olarak kişiler adına sosyal

yardımlardan ayrılan paylar, kredi alacaklarından fazla kesilen paralar bu hesaba alacak ilgisine
göre ilgili gider (Sosyal Yardım Giderleri) hesabına borç kaydedilir.

b) Borç
1) Emanete alınan paranın ilgili kişi veya kuruluşa ödenmesinde bu hesaba borç,

102-Bankalar Hesabına veya ilgili hesaba alacak kaydedilir.
335 Personele borçlar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 228 – (1) Personele borçlar hesabı, Sandığın personeline olan tahakkuk etmiş

ancak ödemesi gelecek hesap döneminde gerçekleşecek olan ücret, ikramiye gibi borçlarının
izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 229 – (1) Personele borçlar hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda

gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Tahakkuk eden işçi ücretleri ve memur aylıklarından henüz ödenmemiş olanlar bu

hesaba, vergi kesintileri 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına, sosyal güvenlik kesintileri
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabına, diğer kesintiler ilgili hesaplara alacak,
tahakkuk toplamı ilgili 632 Giderler Hesabına borç kaydedilir.

2) Sandığın personeline olan özel gider indirimine ilişkin borçları bu hesaba alacak,
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına borç kaydedilir.

3) Personelin maaş ve ücretlerinden fazla ve yersiz kesilmek suretiyle sosyal güvenlik
kurumlarına gönderilen tutarlardan personele ödenmesi gerekenler bu hesaba alacak, 136 Diğer
Çeşitli Alacaklar Hesabına borç kaydedilir.

b) Borç
1) Personele borçlardan ödenen tutarlar bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kayde-

dilir.
2) Sandıktan ayrılan personele olan borçlar bu hesaba borç, 329 Diğer Çeşitli Borçlar

Hesabına alacak kaydedilir.
336 Diğer çeşitli borçlar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 230 – (1) Diğer çeşitli borçlar hesabı, ticari olmayıp yukarıdaki hesaplardan

hiçbirinin kapsamına alınamayan öğrenci hakkı, kira borçları, faiz borçları, mahiyeti tespit edi-
lemeyen tutarlar ile emanet olarak nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarlar gibi çeşitli borç-
ların, herhangi bir amaca tahsis edilerek Sandığa bırakılan emanet paraların izlenmesi için kul-
lanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 231 – (1) Diğer çeşitli borçlar hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda

gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Sandığa bırakılan diğer çeşitli emanetler bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kay-

dedilir.
2) Sandık veya muhasebe birimi adına banka veya diğer yollarla gönderilip mahiyeti

tespit edilemeyen paralar bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir.
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b) Borç
1) Ödenen diğer çeşitli emanetler bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
36 Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler
MADDE 232 – (1) Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler hesap grubu; Sandığın so-

rumlu veya mükellef sıfatıyla ödeyeceği vergi, resim, harç, kesinti, sigorta primi, sendika
aidatları, icra taksitleri ile sosyal güvenlik kurumları ve diğer kamu idareleri adına tahsil edilen
tutar veya paylar ile benzeri borçların izlenmesi için kullanılır.

(2) Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak
aşağıdaki hesaplardan oluşur:

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı
369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı

360 Ödenecek vergi ve fonlar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 233 – (1) Ödenecek vergi ve fonlar hesabı, Sandığın, ilgili mali mevzuat uya-

rınca mükellef veya sorumlu sıfatıyla mal ve hizmet alımına ilişkin faturalardan veya bunlara
ilişkin sözleşmelerden kesilip vergi dairelerine ödenmesi gereken vergiler, resim, harç ve fon-
ların izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 234 – (1) Ödenecek vergi ve fonlar hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları

aşağıda gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Ay sonlarında hesaplanan katma değer vergisi hesabının alacak kalanı, indirilecek katma

değer vergisi hesabı ve devreden katma değer vergisi hesabının borç kalanları toplamı ile karşı-
laştırıldığında hesaplanan katma değer vergisinin alacak fazlası bu hesaba alacak, 391 Hesaplanan
Katma Değer Vergisi Hesabına borç kaydedilir.

2) Sorumlu sıfatıyla ücretlerden, hakediş ödemelerinden, mal ve hizmet alımı faturala-
rından ve diğer işlemlerden yapılan vergi ve fon kesintileri bu hesaba, diğer kesintiler ve öde-
meler ilgili hesaplara alacak, tahakkuk toplamı da ilgili gider hesaplarına borç kaydedilir.

b) Borç
1) Ödenen vergi ve fonlar bu hesaba borç, ödemenin şekline göre ilgili hesaplara alacak

kaydedilir.
361 Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 235 – (1) Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabı, sosyal güvenlik mev-

zuatı hükümlerine göre sosyal güvenlik kurumları adına nakden veya mahsuben tahsil edilen
tutarların izlenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 236 – (1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

Sigortası Kanunu gereğince Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı adına sigorta primi olarak
nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarlar bu hesaba kaydedilir.

(2) Tahsil edilen prim tutarlarının Kuruma gönderilmesi, düzenlenecek belgeler ile ya-
pılacak diğer işlemler hakkında, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bu Ka-
nuna dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile diğer düzenlemeler çerçevesinde işlem yapılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 237 – (1) Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabına ilişkin alacak ve borç

kayıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Memur ve işçilerin aylık ve ücret ödemelerinden yapılan sosyal güvenlik kesintileri

ile bunlara ilişkin işveren katılma payları bu hesaba, diğer kesintiler ve ödemeler ilgili hesaplara
alacak, tahakkuk toplamı da ilgili gider hesaplarına borç kaydedilir.
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2) Hesap veya toplam hatası nedeniyle sosyal güvenlik kurumlarına fazla gönderilen
tutarlar bu hesaba alacak, 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabına borç kaydedilir.

b) Borç
1) Sandıkça tahsil edilen sosyal güvenlik kesintilerinden ilgili kuruma gönderilen tu-

tarlar veya yapılan mahsuplar bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
369 Ödenecek diğer yükümlülükler hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 238 – (1) Ödenecek diğer yükümlülükler hesabı, memur ve işçi ücretlerinden

kesilen sendika, dernek, vakıf vs. aidatları ile özel bölümlerinde tanımlananlar dışında kalan
yükümlülüklerin izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 239 – (1) Ödenecek diğer yükümlülükler hesabına ilişkin alacak ve borç ka-

yıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Ödenecek diğer yükümlülükler bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir.
b) Borç
1) Diğer yükümlülüklerden yapılan ödemeler bu hesaba borç, ödemenin şekline göre

ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
37 Borç ve gider karşılıkları
MADDE 240 – (1) Borç ve gider karşılıkları hesap grubu, mevzuatı gereğince belirle-

nen esaslar çerçevesinde ayrılacak her türlü borç ve gider karşılığının izlenmesi için kullanı-
lır.

(2) Borç ve gider karşılıkları, 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabından oluşur.
372 Kıdem tazminatı karşılığı hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 241 – (1) Kıdem tazminatı karşılığı hesabı, belirlenecek esaslar çerçevesinde

ayrılan ve faaliyet dönemi içinde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatları karşılıklarının iz-
lenmesi için kullanılır.

(2) Uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki kıdem tazminatı karşılığı
hesabında kayıtlı tutarlardan, izleyen dönemde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatı karşılık-
ları dönem sonunda bu hesaba kaydedilir.

Hesabın işleyişi
MADDE 242 – (1) Kıdem tazminatı karşılığı hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları

aşağıda gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Faaliyet dönemi içinde ödenmek üzere ayrılan kıdem tazminatı karşılıkları bu hesaba

alacak, 632-Giderler Hesabına borç kaydedilir.
2) Daha önceki yıllarda hesaplanarak uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu

içindeki kıdem tazminatı karşılığı hesabına kaydedilmiş tutarlardan, izleyen dönemde ödene-
ceği öngörülen kıdem tazminatı karşılıkları dönem sonunda bu hesaba alacak, 472-Kıdem Taz-
minatı Karşılığı Hesabına borç kaydedilir.

b) Borç
1) Ödenen kıdem tazminatı tutarlarının bir taraftan karşılık ayrılmış kısmı bu hesaba,

karşılık ayrılmamış kısmı ise 632-Giderler Hesabına borç, ödenecek tutar 103-Verilen Çekler
ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilir.

2) Konusu kalmayan kıdem tazminatı karşılıkları bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına
alacak kaydedilir.
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38 Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları
MADDE 243 – (1) Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları hesap grubu; içinde

bulunulan ayda ortaya çıkan ancak gelecek aylara ait gelirler ile faaliyet dönemine ait olup
ödemesi gelecek aylarda yapılacak giderlerin izlenmesi için kullanılır.

(2) Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları, niteliklerine göre bu grup içinde
açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı
381 Gider Tahakkukları Hesabı
380 Gelecek aylara ait gelirler hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 244 – (1) Gelecek aylara ait gelirler hesabı, gelecek aylara ait peşin tahsil

olunan gelirlerin bir yıldan kısa süreye ait olan kısımlarının izlenmesi için kullanılır.
Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 245 – (1) Peşin tahsil olunan gelirler bu hesabın alacağına kaydedilir. Ait ol-

duğu dönemde ilgili gelir hesaplarına devredilir.
(2) Dönem sonunda, uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki gelecek

yıllara ait gelirler hesabında yer alıp, tahakkuk zamanına bir yıldan az süre kalan peşin tahsil
edilmiş gelirler bu hesaba aktarılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 246 – (1) Gelecek aylara ait gelirler hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları

aşağıda gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Tahsil edilen gelirlerden gelecek aylara ait olanlar bu hesaba, gelir yazılması gereken

tutarlar ilgili gelir hesabına, hesaplanan katma değer vergisi 391 Hesaplanan Katma Değer Ver-
gisi Hesabına alacak, bunların toplamı da tahsilatın şekline göre ilgili hesaplara borç kaydedi-
lir.

2) Bir yıldan daha uzun dönemlerle ilgili olarak tahsil edilen gelirlerden vadesi bir yılın
altına düşenler bu hesaba alacak, 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabına borç kaydedilir.

b) Borç
1) Peşin tahsil edilen gelirlerin ait oldukları aya isabet eden tutarları bu hesaba borç, il-

gili gelir hesabına alacak kaydedilir.
2) Peşin tahsil edilen gelirlerden yapılan iadeler bu hesaba borç, ödemenin şekline göre

ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
381 Gider tahakkukları hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 247 – (1) Gider tahakkukları hesabı, gelecek aylarda ödemesi yapılacak ve

kesinlikle belgeye dayalı gider tahakkuklarının izlenmesi için kullanılır.
(2) Dönem sonunda, uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki gider ta-

hakkukları hesabında yer alıp, ödeme zamanına bir yıldan az süre kalan tutarlar bu hesaba ak-
tarılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 248 – (1) Gider tahakkukları hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda

gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Gerçekleşmiş olmasına rağmen henüz Sandıktan istenebilir duruma gelmeyen gi-

derler bu hesaba alacak, ilgili gider veya zarar hesaplarına borç kaydedilir.
b) Borç
1) Tahakkuk eden giderlere ilişkin yapılan ödemeler bu hesaba borç, ödemenin şekline

göre ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
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39 Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar
MADDE 249 – (1) Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap grubu; kısa vadeli ya-

bancı kaynak niteliğinde olup yukarıdaki gruplara dahil edilemeyen tutarların izlenmesi için
kullanılır.

(2) Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşa-
ğıdaki hesaplardan oluşur:

391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı
397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı
399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar Hesabı
391 Hesaplanan katma değer vergisi hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 250 – (1) Hesaplanan katma değer vergisi hesabı, teslim edilen mal veya ifa

edilen hizmetler üzerinden, (sosyal tesislerin yatak, yemek, çay, kahve, meşrubat vs. gelirleri)
hesaplanan katma değer vergisi ile işlemi gerçekleşmeyen ya da işlemden vazgeçilen mal ve
hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 251 – (1) Hesaplanan katma değer vergisi hesabına ilişkin alacak ve borç ka-

yıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Teslim edilen mal veya ifa edilen hizmet bedeli üzerinden hesaplanan katma değer

vergisi bu hesaba, mal ve hizmet bedeli 600 Gelirler Hesabına alacak, yapılan tahsilat, tahsilatın
şekline göre ilgili hesaplara borç kaydedilir.

b) Borç
1) Ay sonlarında bu hesabın alacak kalanı, indirilecek katma değer vergisi ve devreden

katma değer vergisi hesaplarının borç kalanları ile karşılaştırılarak; hesaplanan katma değer
vergisi kalan verdiğinde aradaki fark bu hesaba borç, 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına
alacak, indirilecek katma değer vergisi ve devreden katma değer vergisi hesapları kalan verdi-
ğinde bu hesapların kalanlarının toplamı 190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabına borç,
ilgili hesaplara alacak kaydedilir.

2) Hizmet gelirlerinden iptal edilenlere ilişkin katma değer vergisi 191 İndirilecek Kat-
ma Değer Vergisi Hesabına, iptal edilen hizmet geliri 610 İndirim, İade ve İskontolar Hesabına
borç, yapılan ödeme, ödemenin şekline göre ilgili hesaplara alacak kaydedilir.

397 Sayım ve tesellüm fazlaları hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 252 – (1) Sayım ve tesellüm fazlaları hesabı, sayımlar sonunda tespit edilen

kasa, stok, menkul kıymet ve üniteler arası yollamada ortaya çıkan fazlaların, nedenleri tespit
edilinceye kadar geçici olarak kaydedilip izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 253 – (1) Sayım ve tesellüm fazlaları hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları

aşağıda gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Kasa sayımında ortaya çıkan fazlalıklar bu hesaba alacak, 100 Kasa Hesabına borç

kaydedilir.
2) Maddi duran varlıkların ve menkul kıymetlerin sayımında ortaya çıkan fazlalıklar

rayiç değerleriyle bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir.
b) Borç
1) Kasa sayımı sonucunda ortaya çıkan fazlalıklardan hak sahipleri tespit edilenlere ya-

pılan ödemeler bu hesaba borç, ödemenin şekline göre ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
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2) Sayım fazlalarından gelir yazılması gereken tutarlar bu hesaba borç, duruma göre
600 Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

399 Diğer çeşitli yabancı kaynaklar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 254 – (1) Diğer çeşitli yabancı kaynaklar hesabı, bu hesap grubu içinde sa-

yılanların dışında kalan diğer çeşitli kısa vadeli yabancı kaynakların izlenmesi için kullanılır.
Hesabın işleyişi
MADDE 255 – (1) Diğer çeşitli yabancı kaynaklar hesabına ilişkin alacak ve borç ka-

yıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Diğer çeşitli yabancı kaynaklar bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir.
b) Borç
1) Elden çıkarılan diğer çeşitli yabancı kaynaklar bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak

kaydedilir.

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklara İlişkin Hesap ve İşlemler

4 Uzun vadeli yabancı kaynaklar
MADDE 256 – (1) Uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu; vadesi faaliyet

dönemini aşan uzun vadeli yabancı kaynakları kapsar.
(2) Uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu, faaliyet borçları, diğer borçlar ile

gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları hesap gruplarına ayrılır.
42 Faaliyet borçları
MADDE 257 – (1) Faaliyet borçları hesap grubu; Sandığın faaliyet ilişkileri nedeniyle

ortaya çıkan bir yıldan uzun vadeli borçlarının izlenmesi için kullanılır.
(2) Faaliyet borçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan

oluşur:
420 Faaliyet Borçları Hesabı
426 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı
429 Diğer Ticari Borçlar Hesabı
420 Faaliyet borçları hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 258 – (1) Faaliyet borçları hesabı, Sandığın faaliyet konusu ile ilgili her türlü

mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan bir yıldan uzun vadeli faaliyet borçlarının izlenmesi
için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 259 – (1) Faaliyet borçları hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda

gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Bir yıldan uzun vadeli mal ve hizmet alımlarından doğan borçlar bu hesaba alacak,

maliyet bedeli ile ilgili hesaplara, ödenen katma değer vergisi 191 İndirilecek Katma Değer
Vergisi hesabına borç kaydedilir.

2) Sandığın anlaşmalar uyarınca satıcılara olan borçlarına yürütülen faizler bu hesaba
alacak, 632 Giderler Hesabına borç kaydedilir.

3) Mal ve hizmet alımlarında satıcıların Sandık adına yaptığı giderler bu hesaba alacak,
ilgili hesaplara borç kaydedilir.

b) Borç
1) Vadesi bir yılın altına düşen satıcılara olan borçlar bu hesaba borç, 320 Faaliyet Borç-

ları Hesabına alacak kaydedilir.
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2) İade edilen stok tutarları bu hesaba borç, maliyet bedeli ile ilgili stok hesabına, öde-
nen katma değer vergisi 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına alacak kaydedilir.

3) Satıcılara nakden veya hesaben yapılan ödemeler bu hesaba borç, ödemenin şekline
göre ilgili hesaplara alacak kaydedilir.

426 Alınan depozito ve teminatlar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 260 – (1) Alınan depozito ve teminatlar hesabı, üçüncü kişilerin belli bir işi

yapmaları amacıyla ve sözleşmeler nedeniyle gerçekleşecek bir alacağın karşılığı olarak alınan
depozito ve teminatların izlenmesi için kullanılır.

(2) Alınan depozito ve teminatlar hesabına nakit olarak alınan değerler kaydedilir.
Hesabın işleyişi
MADDE 261 – (1) Alınan depozito ve teminatlar hesabına ilişkin alacak ve borç ka-

yıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Depozito ve teminat olarak tahsil edilen ve faaliyet dönemini takip eden dönemlerde

iade edilecek olan tutarlar bu hesaba alacak, 100 Kasa Hesabı veya 102 Bankalar Hesabı ya da
ilgili diğer hesaplara borç kaydedilir.

b) Borç
1) Bu hesapta kayıtlı tutarlardan izleyen faaliyet dönemi için iade edilecek depozito ve

teminatlar dönem sonunda bu hesaba borç, 326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına alacak
kaydedilir.

2) Gelir kaydedilmesi gereken depozito ve teminatlar bu hesaba borç, 600 Gelirler He-
sabına alacak kaydedilir.

429 Diğer faaliyet borçları hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 262 – (1) Diğer faaliyet borçları hesabı, yukarıdaki hesap kalemlerinin hiç-

birinin kapsamına alınamayan bir yıldan uzun vadeli borçların izlenmesi için kullanılır.
Hesabın işleyişi
MADDE 263 – (1) Diğer faaliyet borçları hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşa-

ğıda gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Diğer ticari borçlardan vadesi faaliyet dönemini aşanlar bu hesaba alacak, ilgili he-

saplara borç kaydedilir.
b) Borç
1) Bu hesapta kayıtlı borçlardan vadesi bir yılın altına düşen diğer ticari borçlar bu he-

saba borç, 329 Diğer Faaliyet Borçları Hesabına alacak kaydedilir.
43 Emanet yabancı kaynaklar
MADDE 264 – (1) Emanetler hesap grubu; herhangi bir ticari nedene dayanmadan

meydana gelmiş bir yıldan uzun vadeli emanetlerin izlenmesi için kullanılır.
(2) Bu grupta yer alan tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler kısa vadeli yabancı kay-

naklar ana hesap grubu içerisindeki ilgili hesaplara aktarılır.
(3) Emanetler, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak 436 Diğer Çeşitli Borçlar He-

sabından oluşur.
436 Diğer çeşitli borçlar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 265 – (1) Diğer çeşitli borçlar hesabı, ticari olmayıp yukarıdaki hesaplardan

hiçbirinin kapsamına alınamayan, öğrenci hakkı, kira borçları, faiz borçları gibi bir yıldan uzun
vadeli çeşitli emanetlerin, belirli bir amaca tahsis edilerek Sandığa bırakılan emanet paraların
izlenmesi için kullanılır.
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Hesabın işleyişi
MADDE 266 – (1) Diğer çeşitli borçlar hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda

gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Diğer çeşitli emanetlerden vadesi faaliyet dönemini aşan tutarlar bu hesaba alacak,

ilgili hesaplara borç kaydedilir.
b) Borç
1) Bu hesapta kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına düşenler bu hesaba borç, 336

Diğer Çeşitli Borçlar Hesabına alacak kaydedilir.
47 Borç ve gider karşılıkları
MADDE 267 – (1) Borç ve gider karşılıkları hesap grubu; bilanço tarihinde belirgin

olarak ortaya çıkan, ancak tutarının ne olacağı kesin olarak bilinemeyen veya tutarı bilinmekle
birlikte ne zaman tahakkuk edeceği bilinmeyen uzun vadeli borçlar veya giderler için ayrılan
karşılıkların izlenmesi için kullanılır.

(2) Bu grupta yer alan hesaplarda kayıtlı karşılık tutarlarından dönem sonlarında vade-
leri bir yılın altına inenler, kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki ilgili karşılık
hesaplarına aktarılır.

(3) Borç ve gider karşılıkları niteliğine göre bu grup içinde açılacak 472 Kıdem Taz-
minatı Karşılığı Hesabından oluşur.

472 Kıdem tazminatı karşılığı hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 268 – (1) Kıdem tazminatı karşılığı hesabı, belirlenecek esaslar dahilinde ay-

rılan bir yıldan uzun vadeli kıdem tazminatı karşılıklarının izlenmesi için kullanılır.
Hesabın işleyişi
MADDE 269 – (1) Kıdem tazminatı karşılığı hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları

aşağıda gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Faaliyet dönemini aşan bir süreyle ayrılan kıdem tazminatı karşılıkları bu hesaba

alacak, 632 Giderler Hesabına borç kaydedilir.
b) Borç
1) Bu hesapta kayıtlı tutarlardan dönem içinde ödenen kıdem tazminatları bu hesaba

borç, ödemenin nakden veya bankadan yapılma durumuna göre ilgili hesaba alacak kaydedi-
lir.

2) Konusu kalmayan kıdem tazminatı karşılıkları bu hesaba borç, 600 Gelirler Hesabına
alacak kaydedilir.

48 Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları
MADDE 270 – (1) Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları hesap grubu; içinde

bulunulan dönemde ortaya çıkan gelecek yıllara ait gelirler ile faaliyet dönemine ait olup öde-
mesi gelecek yıllarda yapılacak giderlerin izlenmesi amacıyla kullanılır.

(2) Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları, niteliklerine göre bu grup içinde
açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı
481 Gider Tahakkukları Hesabı
480 Gelecek yıllara ait gelirler hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 271 – (1) Gelecek yıllara ait gelirler hesabı, peşin tahsil edilen ve cari dönem

içinde ilgili gelir hesaplarına kaydedilmemesi gereken gelecek yıllara ait gelirlerin izlenmesi
için kullanılır.
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Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 272 – (1) Peşin tahsil edilen gelirlerden içinde bulunulan faaliyet dönemini

takip eden dönemlerde tahakkuk ettirilmesi gerekenler, ilgili oldukları yılda tahakkuk ettirilmek
üzere bu hesapta izlenir.

(2) Dönem sonunda, bu hesapta yer alıp tahakkuk zamanına bir yıldan az süre kalan
peşin tahsil edilmiş gelirler, düzenlenecek mahsup fişi ile kısa vadeli yabancı kaynaklar ana
hesap grubu içindeki gelecek aylara ait gelirler hesabına aktarılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 273 – (1) Gelecek yıllara ait gelirler hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları

aşağıda gösterilmiştir:
a) Alacak
1) İçinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlere ait olarak tahsil edilen ge-

lirler bu hesaba, hesaplanan katma değer vergisi 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi hesabına
alacak, tahsilat tutarı 100 Kasa Hesabı veya 102 Bankalar Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara
borç kaydedilir.

b) Borç
1) Bu hesapta kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına düşen gelirler bu hesaba borç,

380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.
481 Gider tahakkukları hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 274 – (1) Gider tahakkukları hesabı, gelecek yıllarda ödemesi yapılacak ve

kesinlikle belgeye dayalı gider tahakkuklarının izlenmesi için kullanılır.
Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 275 – (1) Gider olarak tahakkuk ettirilmiş olup içinde bulunulan faaliyet dö-

nemini takip eden dönemden sonraki dönemlerde ödenebilir duruma gelecek olan giderlerden
kaynaklanan borçlar, ilgili olduğu dönemde ödenmek üzere bu hesapta izlenir.

(2) Dönem sonunda, bu hesapta yer alıp ödeme zamanına bir yıldan az süre kalan borç-
lar, düzenlenecek muhasebe işlem fişi ile kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu için-
deki gider tahakkukları hesabına aktarılır.

(3) Uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki hesaplarda yer alan mali
borçlar için yıl sonlarında geçici mizandan önce hesaplanan ve içinde bulunulan faaliyet dö-
nemini takip eden dönemden sonraki dönemlerde ödenecek olan işlemiş faiz giderleri bu hesaba
kaydedilir.

(4) Vadesi geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülüklere iliş-
kin olarak hesaplanan faiz ve gecikme zammı tutarları, ilgisine göre kısa veya uzun vadeli ya-
bancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki gider tahakkukları hesaplarına kaydedilerek izlenir.

Hesabın işleyişi
MADDE 276 – (1) Gider tahakkukları hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda

gösterilmiştir:
a) Alacak
1) İçinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde ödenebilir duruma gelecek

olan giderlerden kaynaklanan borç tahakkukları bu hesaba alacak, ilgili gider hesabına borç
kaydedilir.

b) Borç
1) Bu hesaba kayıtlı tutarlardan içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemde

ödenebilir duruma gelecek olanlar, dönem sonunda bu hesaba borç, 381 Gider Tahakkukları
Hesabına alacak kaydedilir.
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49 Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar
MADDE 277 – (1) Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap grubu, yukarıdaki hesap

gruplarında tanımlanmamış olan diğer uzun vadeli yabancı kaynakların izlenmesi için kulla-
nılır.

(2) Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar, niteliğine göre bu grup içinde açılacak 499-
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabından oluşur.

499 Diğer çeşitli uzun vadeli yabancı kaynaklar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 278 – (1) Diğer çeşitli uzun vadeli yabancı kaynaklar hesabı, yukarıdaki he-

saplarda tanımlanmamış olan diğer çeşitli uzun vadeli yabancı kaynakların izlenmesi için kul-
lanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 279 – (1) Diğer çeşitli uzun vadeli yabancı kaynaklar hesabına ilişkin alacak

ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Diğer çeşitli uzun vadeli yabancı kaynaklar bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç

kaydedilir.
b) Borç
1) Diğer çeşitli uzun vadeli yabancı kaynaklar hesabında kayıtlı tutarlardan dönem so-

nunda vadesi bir yılın altına inenler bu hesaba borç, kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap
grubu içindeki 399-Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabına alacak kaydedilir.

ON BEŞİNCİ BÖLÜM
Öz Kaynaklara İlişkin Hesap ve İşlemler

5 Öz kaynaklar
MADDE 280 – (1) Öz kaynaklar ana hesap grubu; varlıklar toplamı ile yabancı kay-

naklar arasındaki farkın izlenmesi için kullanılır.
(2) Öz kaynaklar ana hesap grubu; net değer, özel fonlar, yeniden değerleme farkları,

geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları, geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları, dönem faaliyet
sonuçları, hesap grupları şeklinde bölümlenir.

50 Net değer
MADDE 281 – (1) Net değer hesap grubu; varlıklar toplamı ile yabancı kaynaklar, de-

ğer hareketleri, yeniden değerleme farkları, geçmiş yıllar olumlu-olumsuz faaliyet sonuçları
ve dönem faaliyet sonuçları toplamı arasındaki farkı ifade eden net değerin izlenmesi için kul-
lanılır.

(2) Net değer, niteliğine göre bu grup içinde açılacak 500-Net Değer Hesabından oluşur.
500 Net değer hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 282 – (1) Net değer hesabı; hesaplarda kayıtlı varlıklar toplamı ile yabancı

kaynaklar, değer hareketleri, yeniden değerleme farkları, geçmiş yıllar olumlu-olumsuz faaliyet
sonuçları ve dönem faaliyet sonuçları toplamı arasındaki fark, hesaplarda kayıtlı olmayan varlık
ve yabancı kaynaklardan kaydi envanteri yapılarak hesaplara alınanlar ile öz kaynaklar ana he-
sap grubundaki diğer hesaplarda kayıtlı tutarlardan bu hesaba aktarılmasına Yönetim Kurulunca
karar verilenlerin izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 283 – (1) Net değer hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda göste-

rilmiştir:
a) Alacak
1) Envanteri yapılan varlık karşılıkları bu hesaba alacak, ilgili varlık hesabına borç kay-

dedilir.
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2) Öz kaynaklar ana hesap grubundaki diğer hesaplarda kayıtlı tutarlardan bu hesaba
aktarılmasına karar verilenler bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir.

b) Borç
1) Envanteri yapılan yabancı kaynaklar bu hesaba borç, ilgili yabancı kaynak hesabına

alacak kaydedilir.
2) Öz kaynaklar ana hesap grubundaki diğer hesaplarda kayıtlı tutarlardan bu hesaba

aktarılmasına karar verilenler bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
52 Yeniden değerleme farkları
MADDE 284 – (1) Yeniden değerleme farkları; Sandığın aktifinde kayıtlı maddi duran

varlıklar için yapılacak yeniden değerleme sonucu meydana gelen değer artışları ile Sandığın
hissedarı bulunduğu şirketlerin yeniden değerlemesi sonucu değerleme artışlarının sermayeye
eklenmesi karşılığında çıkarılan ve ortaklara dağıtılan bedelsiz hisse senetlerinin izlenmesi için
kullanılır.

(2) Yeniden değerleme farkları, niteliğine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki he-
saplardan oluşur:

522 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Hesabı
523 İştirakler Yeniden Değerleme Farkları Hesabı
522 Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 285 – (1) Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları hesabı, Sandığın

aktifinde kayıtlı maddi duran varlık kalemlerinin yeniden değerlemesinden oluşan değer artış-
larının izlenmesi için kullanılır.

(2) Bu hesapta biriken değer artışları Yönetim Kurulu kararına göre kullanılır.
Hesabın işleyişi
MADDE 286 – (1) Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları hesabına ilişkin

alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Maddi duran varlıkların yeniden değerlemesi sonucu oluşan değer artışları bu hesaba

alacak, ilgili maddi duran varlık hesabına borç kaydedilir.
b) Borç
1) Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçlarına eklenen veya başka bir amaçla kullanılan

maddi duran varlık değer artışları bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
523 İştirakler yeniden değerleme farkları hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 287 – (1) Sandığın iştirakleri veya hissedarı bulunduğu şirketlerin bünyesinde

yapılan yeniden değerleme dolayısıyla oluşan değer artışının sermayeye eklenmesi sonucunda
buna karşılık çıkarılan hisse senetlerinin hissedarlara dağıtılması sonucu alınan hisse senetle-
rinin izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 288 – (1) İştirakler yeniden değerleme farkları hesabına ilişkin alacak ve borç

kayıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Sandığın iştirakleri veya hissedarı bulunduğu şirketlerin bünyesinde yapılan yeniden

değerleme dolayısıyla oluşan değer artışlarının sermayeye eklenmesi sonucunda, Sandığa be-
delsiz olarak verilen hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden tutarı bu hesabın alacağına,
110 Hisse Senetleri Hesabının borcuna kaydedilir.

b) Borç
1) Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçlarına eklenen veya başka bir amaçla kullanılan

iştirakler yeniden değerleme farkları bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
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54 Kâr yedekleri
MADDE 289 – (1) Kâr yedekleri hesap grubu; Sandığın emanetine belli bir amacı ger-

çekleştirmek üzere bırakılan fonların (İş Kazaları Yardım Fonu ve Celal Bayar Öğrenim Yardımı
Tesis Fonu) izlenmesi için kullanılır.

(2) Kâr yedekleri, niteliğine göre bu grup içinde açılacak 549 Özel Fonlar Hesabından
oluşur.

549 Özel fonlar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 290 – (1) Özel fonlar hesabı, belli bir amacı gerçekleştirmek üzere Sandığa

bırakılan fonların izlenmesi için kullanılır. Bu fonlar İş Kazaları Yardım Fonu ve Celal Bayar
Öğrenim Yardımı Tesis Fonlarıdır.

Hesabın işleyişi
MADDE 291 – (1) Özel fonlar hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda göste-

rilmiştir:
a) Alacak
1) Ayrılan fon tutarları bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir.
2) Ayrılan fonun işletilmesinden elde edilen gelirlerden giderler çıktıktan sonra meydana

gelen gelir fazlası bu hesaba alacak, faaliyet sonuçları hesabına borç kaydedilir.
b) Borç
1) Bu hesapta kayıtlı tutarların kullanılması hâlinde bu hesaba borç, ilgili hesaplara ala-

cak kaydedilir.
2) Fon giderlerinin gelirlerden fazla olması halinde gider fazlası bu hesaba borç, olum-

suz faaliyet sonuçları hesabına alacak kaydedilir.
57 Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları
MADDE 292 – (1) Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesap grubu; geçmiş faaliyet

dönemlerinde ortaya çıkan gelir fazlalarının izlenmesi için kullanılır.
(2) Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesap grubundaki hesaplar, en az beş yıllık

geçmiş faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde bölümlenir ve ayrı ayrı gösterilir.
(3) Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları, niteliğine göre bu grup içinde açılacak 570

Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabından oluşur.
570 Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonucu hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 293 – (1) Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabı, geçmiş faaliyet dö-

nemlerinde ortaya çıkan gelir fazlalarının izlenmesi için kullanılır.
Hesabın işleyişi
MADDE 294 – (1) Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabına ilişkin alacak ve

borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Önceki faaliyet dönemi bilançosunda dönem olumlu faaliyet sonucu hesabının ala-

cağında yer alan tutar hesap döneminin başında bu hesaba alacak, 590 Dönem Olumlu Faaliyet
Sonucu Hesabına borç kaydedilir.

2) Dönem sonunda bu hesabın bölümlenmiş yardımcı hesaplarında kayıtlı tutarlar, sü-
relerin güncellenmesi amacıyla bu hesaba alacak ve borç kaydedilir.

b) Borç
1) Başka bir amaçla kullanılan geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları bu hesaba borç,

ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
2) Dönem sonunda bu hesabın bölümlenmiş yardımcı hesaplarında kayıtlı tutarlar, sü-

relerin güncellenmesi amacıyla bu hesaba alacak ve borç kaydedilir.
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58 Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları
MADDE 295 – (1) Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesap grubu; geçmiş faa-

liyet dönemlerinde ortaya çıkan gider fazlasının izlenmesi için kullanılır.
(2) Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabı, niteliğine göre bu grup içinde açı-

lacak 580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabından oluşur.
580 Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabı (-)
Hesabın niteliği
MADDE 296 – (1) Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabı, geçmiş faaliyet

dönemlerinde ortaya çıkan dönem olumsuz faaliyet sonucunun izlenmesi için kullanılır.
Hesabın işleyişi
MADDE 297 – (1) Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabına ilişkin borç ve

alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Önceki faaliyet dönemi bilançosunda dönem olumsuz faaliyet sonucu hesabının bor-

cunda yer alan tutar hesap döneminin başında bu hesaba borç, 591 Dönem Olumsuz Faaliyet
Sonucu Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak
1) İzleyen hesap dönemlerinde olumlu faaliyet sonucundan mahsup edilen geçmiş yıllar

olumsuz faaliyet sonucu bu hesaba alacak, 570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları He-
sabına borç kaydedilir.

59 Dönem faaliyet sonucu
MADDE 298 – (1) Dönem olumlu faaliyet sonucu hesap grubu; Sandığın nihai faaliyet

sonuçlarının izlenmesi için kullanılır.
(2) Dönem olumlu faaliyet sonucu, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki

hesaplardan oluşur:
590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı
591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)
590 Dönem olumlu faaliyet sonucu hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 299 – (1) Dönem olumlu faaliyet sonucu hesabı, Sandığın faaliyet dönemine

ilişkin gelir fazlası tutarının izlenmesi için kullanılır.
Hesabın işleyişi
MADDE 300 – (1) Dönem olumlu faaliyet sonucu hesabına ilişkin alacak ve borç ka-

yıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Dönem sonunda, olumlu faaliyet sonucu bu hesaba alacak, 690-Faaliyet Sonuçları

Hesabına borç kaydedilir.
b) Borç
1) Açılış kaydını takiben önceki yıl olumlu faaliyet sonucu bu hesaba borç, 570-Geçmiş

Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabına alacak kaydedilir.
591 Dönem olumsuz faaliyet sonucu hesabı (-)
Hesabın niteliği
MADDE 301 – (1) Dönem olumsuz faaliyet sonucu hesabı, Sandığın dönem faaliyetine

ilişkin net zarar tutarının izlenmesi için kullanılır.
Hesabın işleyişi
MADDE 302 – (1) Dönem olumsuz faaliyet sonucu hesabına ilişkin borç ve alacak ka-

yıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Dönem sonu olumsuz faaliyet sonucu bu hesaba borç, 690-Faaliyet Sonuçları Hesa-

bına alacak kaydedilir.
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b) Alacak
1) Açılış kaydını takiben önceki yıl olumsuz faaliyet sonucu bu hesaba alacak, 580-

Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabına borç kaydedilir.

ON ALTINCI BÖLÜM
Faaliyet Hesaplarına İlişkin İşlemler

6-Faaliyet hesapları
MADDE 303 – (1) Faaliyet hesapları ana hesap grubu; Sandığın esas faaliyetleri ile il-

gili olarak sağlanan hasılat ile Sandığın esas faaliyetleri dışında kalan tüm gelir ve giderlerinin
tasnifli bir şekilde izlenmesi ve dönemin kesin sonuçlarının belirlenmesi için kullanılır.

(2) Faaliyet hesapları ana hesap grubu; gelir hesapları, indirim, iade ve iskonto hesap-
ları, gider hesapları ve faaliyet sonuçları hesap grupları şeklinde bölümlenir.

60 Faaliyet gelirleri
MADDE 304 – (1) Gelir hesapları hesap grubu; faaliyet dönemine ilişkin olarak ta-

hakkuk eden her türlü gelirin tasnifli bir şekilde izlenmesi için kullanılır.
(2) Gelir hesapları, niteliğine göre bu grup içinde açılacak 600-Gelirler Hesabından

oluşur.
600 Gelirler Hesabı
600 Gelirler hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 305 – (1) Gelirler hesabı, Sandık üye aidatları, gerçek ve tüzel kişilere sunulan

hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen değer, Sandık varlıklarının işletilmesinden
elde edilecek gelirler ile tahakkuk eden her türlü gelirin izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 306 – (1) Gelirler hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gösteril-

miştir:
a) Alacak
1) Tahakkuk eden her türlü gelirler bir taraftan bu hesaba alacak, yapılan tahsilatın şek-

line göre ilgili hesaplara borç kaydedilir.
2) Bankalardan alınan faizlerin brüt tutarları bu hesaba alacak, net tutarı 102 Bankalar

Hesabına borç, stopaj ise 632 Giderler Hesabına borç kaydedilir.
b) Borç
1) Dönem sonlarında hesabın alacak kalanı bu hesaba borç, 690 Faaliyet Sonucu He-

sabına alacak kaydedilir.
61 İndirim, iade ve iskonto hesapları
MADDE 307 – (1) Bu hesap grubu, gelir olarak tahakkuk eden tutarlardan yapılan in-

dirim, iade ve iskontoların izlenmesi için kullanılır.
(2) İndirim, iade ve iskonto hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağı-

daki hesaptan oluşur:
610 İndirim, İade ve İskontolar Hesabı
610 İndirim, iade ve iskontolar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 308 – (1) Bu hesap, gelir olarak tahakkuk eden tutarlardan yapılan indirim,

iade ve iskontoların ve Sandıktan aldıkları borçları erken kapatanlara iade edilen masraf kar-
şılıklarının izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 309 – (1) İndirim, iade ve iskontolar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları

aşağıda gösterilmiştir.
a) Borç
1) Gelirlerden yapılan tüm iptal ve iadeler bu hesaba borç, ilgili tahakkuk hesabına ala-

cak kaydedilir.
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2) Borçlarını erken kapatanlara iade edilen tutarlar bu hesaba borç, 102 Bankalar hesa-
bına alacak kaydedilir.

b) Alacak
1) Dönem sonunda bu hesabın borç kalanı bu hesaba alacak, 690 Dönem Faaliyet So-

nuçları Hesabına borç kaydedilir.
63 Faaliyet Giderleri
MADDE 310 – (1) Faaliyet Giderleri hesapları hesap grubu, faaliyet dönemine ilişkin

olarak tahakkuk ettirilen her türlü giderin ve üyelere sunulan sosyal yardımların tasnifli bir şe-
kilde izlenmesi için kullanılır.

(2) Faaliyet Giderleri hesap grubu, niteliklerine göre açılacak aşağıdaki hesaplardan
oluşur.

632 Giderler Hesabı
632 Giderler Hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 311 – (1) Bu hesap, bütçe ile ilgili olsun veya olmasın genel kabul görmüş

muhasebe ilkelerine göre tahakkuk ettirilen her türlü giderin izlenmesi için kullanılır.
Hesabın işleyişi
MADDE 312 – (1) Giderler hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösteril-

miştir:
a) Borç
1) Sandığın her türlü amaç ve faaliyet giderleri, üyelere ve üyelerin hak sahiplerine ya-

pılan sosyal yardım ödemeleri bu hesaba borç, ödemenin şekline göre 100 Kasa Hesabı veya
102 Bankalar Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak
1) Dönem sonlarında hesabın borç kalanı bu hesaba alacak, 690 Faaliyet Sonuçları He-

sabına borç kaydedilir.
64 Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar
MADDE 313 – (1) Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar hesap grubu, faaliyet dö-

nemine ilişkin olarak Sandığın sosyal tesislerinin işletilmesinden elde edilen her türlü gelirlerin
izlenmesi için kullanılır.

(2) Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar hesap grubu niteliklerine göre açılacak
aşağıdaki hesaplardan oluşur.

649 Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar hesabı
649 Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 314 – (1) Sosyal tesislerin işletilmesinden elde edilecek yatak geliri ve sosyal

tesisle ilgili yemek, çay, kahve, meşrubat, kantin gelirleri gibi her türlü gelirler bu hesapta iz-
lenir.

Hesabın işleyişi
MADDE 315 – (1) Hesaba ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Sosyal tesis işletme gelirleri ile bu gelir üzerinden hesaplanan katma değer vergisi

391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına alacak, tahsilatın şekline göre ilgili hesaplara
borç kaydedilir.

b) Borç
1) Yıl sonunda bu hesabın alacak kalanı bu hesaba borç, 690 Faaliyet Sonuçları Hesa-

bına alacak kaydedilir.
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65 Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar
MADDE 316 – (1) Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar hesap grubu, Sosyal

tesislerin işletilmesi için faaliyet dönemi içinde yapılan her türlü giderlerin izlenmesi için kul-
lanılır.

(2) Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar hesap grubu, niteliklerine göre açılacak
aşağıdaki hesaplardan oluşur.

659 Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar hesabı
659 Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 317 – (1) Sandığın sosyal tesislerinde hizmetin sunulması için yapılan tüm

giderler bu hesapta izlenir.
Hesabın işleyişi
MADDE 318 – (1) Sosyal tesis giderleri hesabının işleyişine ilişkin borç ve alacak ka-

yıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Sosyal tesiste hizmetin sunumu için yapılan tüm giderler bu hesaba borç, giderler

üzerinden hesaplanan katma değer vergisi 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabına borç,
ödemenin şekline göre ilgili hesaba alacak kaydedilir.

b) Alacak
1) Yıl sonlarında bu hesabın borç kalanı bu hesaba alacak, 690 Faaliyet Sonuçları He-

sabına borç kaydedilir.
67 Olağan dışı gelir ve karlar
MADDE 319 – (1) Olağan dışı gelir ve karlar hesap grubu Sandıkta şartlı bağış ve yar-

dımlardan oluşan ve Sandığın emanetinde bulunan İşkazaları Yardım Fonunun gelirlerinin tas-
nifli bir şekilde izlenmesi için kullanılır.

(2) Olağan dışı gelir ve karlar hesap grubu niteliklerine göre açılacak aşağıdaki hesap-
lardan oluşur.

679 Olağan dışı gelir ve karlar hesabı
679 Olağan dışı gelir ve karlar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 320 – (1) İşkazaları yardım fonunun bankalarda işletilmesinden elde edilecek

faiz gelirleri, fona yapılacak bağış ve yardımlar ile zaman aşımına uğrayarak gelir kaydedilen
işkazaları yardım fonu yardımlarından oluşan gelirlerin izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 321 – (1) Hesabın işleyişine ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gösteril-

miştir:
a) Alacak
1) İşkazaları yardım fonunun her türlü gelirleri bu hesaba alacak, tahsilatın şekline göre

ilgili hesaplara borç kaydedilir.
b) Borç
1) Yıl sonlarında bu hesabın alacak kalanı bu hesaba borç, 690 Faaliyet Sonuçları He-

sabına alacak kaydedilir.
68 Olağan dışı gider ve zararlar
MADDE 322 – (1) Olağan dışı gider ve zararlar hesap grubu, İşkazaları Yardım Yö-

netmeliğinde yazılı hak sahiplerine yapılan işkazaları sosyal yardımlarının tasnifli bir şekilde
izlenmesi için kullanılır.

(2) Olağan dışı gider ve zararlar hesap grubu niteliklerine göre açılacak aşağıdaki he-
saplardan oluşur.

689 Olağan dışı gider ve zararlar

19 Ağustos 2015 – Sayı : 29450                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



689 Olağan dışı gider ve zararlar
Hesabın niteliği
MADDE 323 – (1) İşkazaları hak sahiplerine yapılacak işkazaları yardım ödemelerinin

ve diğer giderlerinin izlenmesi için kullanılır.
Hesabın işleyişi
MADDE 324 – (1) Hesabın işleyişine ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösteril-

miştir:
a) Borç
1) İşkazaları hak sahiplerine yapılan işkazaları yardım ödemeleri ve diğer giderler bu

hesaba borç, 102 Bankalar hesabına alacak kaydedilir.
b) Alacak
1) Yıl sonlarında bu hesabın borç kalanı bu hesaba alacak, 690 Faaliyet Sonuçları He-

sabına borç kaydedilir.
69 Faaliyet sonuçları
MADDE 325 – (1) Faaliyet sonuçları hesap grubu, faaliyet dönemine ait gelir ve gider

hesapları hesap gruplarında yer alan hesaplardan dönem faaliyet sonucunun üretilmesi için kul-
lanılır.

(2) Faaliyet sonuçları, niteliğine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan
oluşur.

690 Faaliyet Sonuçları Hesabı
690 Faaliyet sonuçları hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 326 – (1) Faaliyet sonuçları hesabı, bir faaliyet dönemine ait gelir ve gider

hesapları hesap gruplarında yer alan hesaplarda kayıtlı tutarlardan, dönem faaliyet sonucunun
elde edilmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 327 – (1) Faaliyet sonuçları hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda

gösterilmiştir:
a) Borç
1) Dönem sonunda indirim, iade ve iskontolar hesabının borç bakiyesi bu hesaba borç,

610-İndirim, İade ve Iskontolar Hesabına alacak kaydedilir.
2) Dönem sonunda giderler hesabının borç bakiyesi bu hesaba borç, 632-Giderler He-

sabına alacak kaydedilir.
3) Dönem sonunda hesabın alacak bakiyesi vermesi durumunda, bakiyesi bu hesaba

borç, 590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabına alacak kaydedilir.
b) Alacak
1) Dönem sonunda gelirler hesabının alacak bakiyesi bu hesaba alacak, 600-Gelirler

Hesabına borç kaydedilir.
2) Dönem sonunda hesabın borç bakiyesi vermesi durumunda, bakiyesi bu hesaba ala-

cak, 591-Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabına borç kaydedilir.

ON YEDİNCİ BÖLÜM
Nazım Hesaplara İlişkin Hesap ve İşlemler

9 Nazım hesaplar
MADDE 328 – (1) Bu ana hesap grubu, varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarında iz-

lenmeyen ve muhasebenin sadece bilgi verme görevi yüklediği işlemler ile Sandığın muhasebe
disiplini altında toplanması istenen işlemleri kapsar.
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(2) Nazım hesaplar ana hesap grubu; niteliklerine göre kullanılması zorunlu olan ödenek
hesapları, nakit dışı teminat ve kişilere ait menkul kıymet hesapları, değerli kağıtlar, hisse se-
netleri, tahvil ve bonolar hesap grupları yanında Sandığın kendi yönetim ve bilgi ihtiyaçlarına
uygun olarak açılacak hesap grupları şeklinde bölümlenir. Sandık, yönetim ve bilgi ihtiyaçlarına
göre kendi nazım hesaplarını oluşturabilir.

90 Ödenek hesapları
MADDE 329 – (1) Ödenek hesapları hesap grubu, bütçe ödenekleri, bunlardan yapılan

kullanımları, ödenek aktarmalarının ve ödenek iptallerinin izlenmesi için kullanılır.
(2) Ödenek hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan

oluşur:
900 Sandık Bütçe Ödenekleri Hesabı
901 İşkazaları Bütçe Ödenekleri Hesabı
902 Sosyal Tesis Bütçe Ödenekleri Hesabı
905 Bütçe Ödenekleri Karşılığı Hesabı
Hesap grubuna ilişkin işlemler
MADDE 330 – (1) Sandık bütçesinin Bakanlıkça onaylanmasına müteakip ocak ayının

ilk iş günü ödenek hesaplarının belirlenen yardımcı hesaplarına kayıtlara alınarak muhasebe-
leştirilmesi ve takibi Sandık muhasebe birimince yapılır.

(2) Ödenek hareketlerine ilişkin işlemler, bütçe ödenekleri hesabı, bütçe ödenekleri kar-
şılığı hesaplarında izlenir.

(3) Ödeneğine dayanılarak tahakkuk ettirilip nakden veya mahsuben ödenen bütçe gi-
derleri, muhasebe birimlerince giderler muhasebeleştirilirken bütçe ödenekleri hesaplarına da
kaydedilir.

900 Sandık bütçe ödenekleri hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 331 – (1) Sandık bütçe ödenekleri hesabı; Sandık bütçesinde öngörülen öde-

nekler, ödenek kalemleri arasında yapılan aktarmalar, yılı içinde eklenen ve iptal edilen öde-
neklere ilişkin işlemlerin izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 332 – (1) Sandık bütçe ödenekleri hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları

aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Sandık bütçesinin Bakanlıkça onaylanması ile Sandık bütçesindeki ödenekler ter-

tipler itibariyle bu hesaba borç, 905-Bütçe Ödenekleri Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir.
2) Sandık bütçesi içerisinde yapılan aktarmalarla eklenen ödenekler bu hesaba borç,

905-Bütçe Ödenekleri Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir.
b) Alacak
1) Ödeneklerden yapılan harcamalar bu hesaba alacak, 905-Bütçe Ödenekleri Karşılığı

Hesabına borç kaydedilir.
2) Sandık bütçesi içerisinde yapılan aktarmalarla düşülen ödenekler 905-Bütçe Öde-

nekleri Karşılığı Hesabına borç, bu hesaba alacak kaydedilir.
3) Yıl sonlarında kullanılmayan ödenekler bu hesaba alacak, 905 Bütçe Ödenekleri

Karşılığı hesabına borç kaydedilir.
901 İşkazaları bütçe ödenekleri hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 333 – (1) İşkazaları bütçe ödenekleri hesabı; işkazaları bütçesinde öngörülen

ödenekler, ödenek kalemleri arasında yapılan aktarmalar, yılı içinde eklenen ve iptal edilen
ödeneklere ilişkin işlemlerin izlenmesi için kullanılır.
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Hesabın işleyişi
MADDE 334 – (1) İşkazaları bütçe ödenekleri hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları

aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) İşkazaları bütçesinin Bakanlıkça onaylanması ile işkazaları bütçesindeki ödenekler

tertipler itibariyle bu hesaba borç, 905-Bütçe Ödenekleri Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir.
2) İşkazaları bütçesi içerisinde yapılan aktarmalarla eklenen ödenekler bu hesaba borç,

905-Bütçe Ödenekleri Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir.
b) Alacak
1) Ödeneklerden yapılan harcamalar bu hesaba alacak, 905-Bütçe Ödenekleri Karşılığı

Hesabına borç kaydedilir.
2) İşkazaları bütçesi içerisinde yapılan aktarmalarla düşülen ödenekler bu hesaba alacak,

905-Bütçe Ödenekleri Karşılığı Hesabına borç kaydedilir.
3) Yıl sonlarında kullanılmayan ödenekler bu hesaba alacak, 905 Bütçe Ödenekleri

Karşılığı hesabına borç kaydedilir.
902 Sosyal tesis bütçe ödenekleri hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 335 – (1) Sosyal tesis bütçe ödenekleri hesabı; Sosyal tesis bütçesinde öngö-

rülen ödenekler, ödenek kalemleri arasında yapılan aktarmalar, yılı içinde eklenen ve iptal edi-
len ödeneklere ilişkin işlemlerin izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 336 – (1) Sosyal tesis bütçe ödenekleri hesabına ilişkin borç ve alacak kayıt-

ları aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Sosyal tesis bütçesinin Bakanlıkça onaylanması ile Sosyal tesis bütçesindeki öde-

nekler tertipler itibariyle bu hesaba borç, 905-Bütçe Ödenekleri Karşılığı Hesabına alacak kay-
dedilir.

2) Sosyal tesis bütçesi içerisinde yapılan aktarmalarla eklenen ödenekler bu hesaba
borç, 905-Bütçe Ödenekleri Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak
1) Ödeneklerden yapılan harcamalar bu hesaba alacak, 905-Bütçe Ödenekleri Karşılığı

Hesabına borç kaydedilir.
2) Sosyal tesis bütçesi içerisinde yapılan aktarmalarla düşülen ödenekler bu hesaba ala-

cak, 905-Bütçe Ödenekleri Karşılığı Hesabına borç kaydedilir.
3) Yıl sonlarında kullanılmayan ödenekler bu hesaba alacak, 905 Bütçe Ödenekleri

Karşılığı hesabına borç kaydedilir.
905 Bütçe ödenekleri karşılığı hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 337 – (1) Bütçe ödenekleri karşılığı hesabı; Sandık bütçesinde öngörülen

ödenekler ödenek kalemleri arasında yapılan aktarmalar, yılı içinde yapılan ödenek ekleme ve
iptal edilen ödeneklerin izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 338 – (1) Bütçe ödenekleri hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda

gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Bakanlıkça onaylanan Sandık bütçesiyle verilen ödenekler bu hesaba alacak, 900-

Bütçe Ödenekleri Hesabına borç kaydedilir.
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2) Sandık bütçesi içinde yapılan aktarmalarla eklenen ödenekler bu hesaba alacak, 900-
Bütçe Ödenekleri Hesabına borç kaydedilir.

b) Borç
1) Sandık bütçesi içerisinde yapılan aktarmalarla düşülen ödenekler bu hesaba borç,

900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir.
2) Yıl sonlarında kullanılmayan ödenekler bu hesaba borç, 900 Bütçe Ödenekleri He-

sabına alacak kaydedilir.
91 Nakit dışı teminat ve kişilere ait menkul kıymetler
MADDE 339 – (1) Bu hesap grubu, teminat veya depozito olarak alınan teminat mek-

tupları ve menkul kıymetler ile kişi malı olarak muhasebe birimlerine teslim edilen menkul
kıymet ve varlıkların izlenmesi için kullanılır.

(2) Nakit dışı teminat ve kişilere ait menkul kıymet hesapları, niteliklerine göre bu grup
içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

910 Teminat Mektupları Hesabı
915 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı
910 Teminat Mektupları Hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 340 – (1) Teminat Mektupları Hesabı, teminat olarak kabul edilen nakit dı-

şındaki değerlerin izlenmesi için kullanılır.
Hesabın işleyişi
MADDE 341 – (1) Teminat Mektupları Hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda

gösterilmiştir:
a) Borç
1) Teminat olarak kabul edilen nakit dışındaki değerler alındığında bu hesaba borç, 915

Teminat Mektupları Emanetleri Hesabına alacak kaydedilir.
b) Alacak
1) İade edilen veya paraya çevrilen teminatlar bu hesaba alacak, 910 Teminat Mektup-

ları Hesabına borç kaydedilir.
915 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 342 – (1) Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı, teminat olarak kabul edilen

nakit dışındaki değerlerin izlenmesi için kullanılır.
Hesabın işleyişi
MADDE 343 – (1) Teminat Mektupları Emanetleri Hesabına ilişkin alacak ve borç ka-

yıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Teminat olarak kabul edilen nakit dışındaki değerler alındığında bu hesaba alacak,

910 Teminat Mektupları Hesabına borç kaydedilir.
b) Borç
1) İade edilen veya paraya çevrilen teminatlar bu hesaba borç, 910 Teminat Mektupları

Hesabına alacak kaydedilir.
93 Kıymetli vesikalar
MADDE 344 – (1) Kıymetli vesikalar hesabı Sandığa alınan arazi, arsa, gayrimenkul-

lerinin tapu senetlerinin, sigorta poliçelerinin, kira ve hizmet sözleşmelerinin, ipotek senetle-
rinin ve banka mevduat cüzdanlarının ve benzeri kıymetli vesikaların izlenmesi için kullanılır.

(2) Kıymetli vesikalar hesabı niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki he-
saplardan oluşur:

930 Kıymetli Vesikalar Hesabı
935 Kıymetli Vesikalar Emanetleri Hesabı
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930 Kıymetli Vesikalar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 345 – (1) Kıymetli vesikalar hesabı, Sandığa alınan arazi, arsa, gayrimenkul-

lerinin tapu senetlerinin, sigorta poliçelerinin, kira ve hizmet sözleşmelerinin, ipotek senetle-
rinin ve banka mevduat cüzdanlarının ve benzeri kıymetli vesikaların izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 346 – (1) Kıymetli vesikalar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda

gösterilmiştir:
a) Borç
1) Alınan kıymetli vesikalar bu hesaba borç, 935 Kıymetli Vesikalar Emanetleri Hesa-

bına alacak kaydedilir.
b) Alacak
1) Elden çıkarılan kıymetli vesikalar bu hesaba alacak, 935 Kıymetli Vesikalar Ema-

netleri Hesabına borç kaydedilir.
935 Kıymetli vesikalar emanetleri hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 347 – (1) Sandığın elinden çıkan tapu senetlerinin, sigorta poliçelerinin, kira

ve hizmet sözleşmelerinin, ipotek senetlerinin ve banka mevduat cüzdanlarının ve benzeri kıy-
metli vesikaların izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 348 – (1) Kıymetli vesikalar emanetleri hesabına ilişkin alacak ve borç ka-

yıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Alacak
1) Sandığa alınan kıymetli vesikalar bu hesaba alacak, 930 Kıymetli Vesikalar Hesabına

borç yazılır.
b) Borç
1) Sandığın elinden çıkan kıymetli vesikalar bu hesaba borç, 930 Kıymetli Vesikalar

Hesabına alacak kaydedilir.
96 Hisse senetleri, tahvil ve bonolar hesabı
MADDE 349 – (1) Sandığa alınan veya Sandığın elinde bulunan hisse senetlerinin,

tahvil ve bonoların nominal değerleri üzerinden izlenmesi için kullanılır.
(2) Hisse senetleri, tahvil ve bonolar hesabı, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak

aşağıdaki hesaplardan oluşur:
960 Hisse Senetleri, Tahvil ve Bonolar Hesabı
965 Hisse Senetleri, Tahvil ve Bonolar Emanetleri Hesabı
960 Hisse senetleri, tahvil ve bonolar hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 350 – (1) Hisse senetleri, tahvil ve bonolar hesabına, Sandığa alınan özel ve

kamu kesimi hisse senetlerinin, tahvil ve bonoların nominal değerleri üzerinden izlenmesi için
kullanılır.

Hesabın işleyişi
MADDE 351 – (1) Hisse senetleri, tahvil ve bonolar hesabı ilişkin borç ve alacak ka-

yıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Sandığa alınan hisse senetleri, tahvil ve bonolar nominal değerleri üzerinden bu he-

saba borç, 965 Hisse Senetleri, Tahvil ve Bonolar Emanetleri Hesabına alacak kaydedilir.
b) Alacak
1) Sandığın elinden çıkan hisse senetleri, tahvil ve bonolar nominal değerleri üzerinden

bu hesaba alacak, 965 Hisse Senetleri, Tahvil ve Bonolar Emanetleri Hesabına borç kaydedi-
lir.
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965 Hisse senetleri, tahvil ve bonolar alacaklı hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 352 – (1) Sandığa alınan veya Sandığın elinde bulunan hisse senetlerinin,

tahvil ve bonoların nominal değerleri üzerinden izlenmesi için kullanılır.
Hesabın işleyişi
MADDE 353 – (1) Hisse Senetleri, Tahvil ve Bonolar Emanetleri Hesabına ilişkin ala-

cak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç
1) Elden çıkarılan hisse senetleri, tahvil ve bonolar bu hesaba borç, 960 Hisse Senetleri,

Tahvil Bonolar Hesabına alacak kaydedilir.
b) Alacak
1) Alınan hisse senetleri, tahvil ve bonolar bu hesaba alacak, 960 Hisse Senetleri, Tahvil

Bonolar Hesabına borç kaydedilir.

ON SEKİZİNCİ BÖLÜM
Ay Sonu İşlemleri, Dönem Sonu İşlemleri,

Dönem Başı İşlemleri

Katma değer vergisi ile ilgili tahakkuk işlemleri
MADDE 354 – (1) Sosyal tesislerde mal veya hizmet alımına ilişkin harcamaların gider

hesaplarıyla ilişkilendirilmesinde katma değer vergisi hariç tutarları, diğer birimlerde ise katma
değer vergisi dahil tutarları esas alınır. Sosyal tesislerde yapılan tahsilatlarda hesaplanan katma
değer vergisi hariç tutarlar üzerinden gelir hesaplarıyla ilişkilendirme yapılır. Sandığın diğer
gelirleriyle ilgili tahakkuk ve tahsilatlarında gelirin tümü gelir hesaplarıyla ilişkilendirilir.

(2) Ay sonlarında indirilecek katma değer vergisi hesabı ile devreden katma değer ver-
gisi hesabının borç kalanları toplamlarının, hesaplanan katma değer vergisi hesabının alacak
kalanı ile karşılaştırılması sonucunda;

a) İndirilecek katma değer vergisi hesabı kalan verirse aradaki fark 190 Devreden Kat-
ma Değer Vergisi Hesabına borç, 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabına alacak,

b) Hesaplanan katma değer vergisi hesabı kalan verirse aradaki fark 360 Ödenecek
Vergi ve Fonlar Hesabına alacak, 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına borç,

kaydedilir.
Dönem sonu işlemleri
MADDE 355 – (1) Hesap planlarında yer alan hesaplardan yararlanılarak, aylık “Mizan”

ve yıllık olarak geçici ve kesin “Mizan” düzenlenir.
(2) Mizan, yevmiye defteri ile yardımcı defterlerden yararlanılarak ayrıntılı olarak ve

ana hesap bazında her ayın sonu itibariyle düzenlenir. Mizanda; her hesabın borç ve alacak sü-
tunlarındaki tutarların, yevmiye ve yardımcı defterlerindeki borç ve alacak toplamlarına ve
borç sütunu toplamı ile alacak sütunu toplamının birbirine eşit olması gerekir.

(3) Gelirler hesabının alacak bakiyesi, dönem sonunda faaliyet sonuçları hesabına ala-
cak, gelirler hesabına borç kaydedilir.

(4) İndirim, iade ve iskontolar hesabının borç bakiyesi, dönem sonunda faaliyet sonuç-
ları hesabına borç, indirim, iade ve iskontolar hesabına alacak kaydedilir.

(5) Giderler hesabının borç bakiyesi, dönem sonunda faaliyet sonuçları hesabına borç,
giderler hesabına alacak kaydedilir. Bu işlemlerden sonra faaliyet sonuçları hesabının borç ve
alacak kalemleri üzerinden “Faaliyet Sonuçları Tablosu” düzenlenir.
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(6) Faaliyet sonuçları hesabının alacak veya borç bakiyesi, öz kaynaklar ana hesap gru-
bu içerisinde yer alan dönem olumlu faaliyet sonucu hesabı veya dönem olumsuz faaliyet so-
nucu hesabına aktarılır.

(7) Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabında kayıtlı tutarlar, bu hesapların ilgili
alt bölümüne aktarılması için bu hesaba borç ve alacak kaydı yapılır.

(8) Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabında kayıtlı tutarlar, bu hesapların
ilgili alt bölümüne aktarılması için bu hesaba alacak ve borç kaydı yapılır.

(9) Bu işlemlerden sonra faaliyet hesapları ana hesap grubunda yer alan tüm hesaplar
kapanır.

(10) Faaliyet hesapları ana hesap grubundaki hesaplar kapandıktan sonra kati mizan çı-
karılır ve kati mizandaki hesapların bakiyeleri üzerinden bilanço düzenlenir.

Dönem sonu envanter işlemleri
MADDE 356 – (1) Dönem sonu envanter işlemleri, muhasebe dışı ve muhasebe içi en-

vanter işlemleri olmak üzere iki aşamadan oluşur.
(2) Muhasebe dışı envanter:
a) Muhasebe dışı envanter işlemlerinde; mevcutlar, alacaklar ve borçların sayımı yapı-

larak muhasebe kayıtlarında yer alan ekonomik değerler ile Sandık kaynaklarının gerçek du-
rumu yansıtıp yansıtmadığı mali yılın son günü itibariyle tespit edilir.

b) Aralık ayı sonu itibariyle yapılan sayımlarda; kasa mevcudu için, “Kasa Sayım Tu-
tanağı”(Örnek No:17), banka mevcudu için “Banka Mevcudu Tespit Tutanağı”(Örnek No:18),
kasada bulunan menkul kıymet ve teminat mektupları için “Menkul Kıymetler/Teminat Mek-
tupları Sayım Tutanağı”(Örnek No:16), hesap dönemi içindeki gelir ve gider hesaplarını ay-
rıntılı olarak göstermek için “Gelirler Döküm Cetveli”(Örnek No:22) ve “Giderler Döküm
Cetveli”(Örnek No:21), Sandığın borçlu ve alacaklı olduğu kişi ve kurumların hesap bazında,
isim ve borç-alacak tutarlarını ayrıntılı olarak göstermek için “Borçlar/Alacaklar Döküm Cet-
veli”(Örnek No:15), muhasebe yetkilisinin başkanlığı altında muhasebe yetkilisi yardımcısı
veya şefi ve veznedardan oluşturulacak sayım kurulu tarafından düzenlenir.

c) Maddi duran varlıkların değişimini ve amortismanlara ilişkin ayrıntılı dökümü gös-
teren “Maddi Duran Varlıklar Sayım Tutanağı ve Amortisman Döküm Cetveli”(Örnek No:11),
ambarlarda malzemelerin cinsi, adedi, fiyat ve tutarını gösteren “Stok Sayım Tutanağı”(Örnek
No:14) ve benzeri cetveller ise, Başkanlıkça en az üç kişiden oluşturulacak komisyonlarca dü-
zenlenerek, muhasebe birimlerine teslim edilir.

(3) Muhasebe içi envanter işlemleri:
a) Muhasebe dışı envanter işlemlerinin tamamlanmasından sonra muhasebe kayıtları

ile fiilî durum arasındaki dengesizlikler gerekli muhasebe kayıtları yapılarak düzeltilir.
b) Sandık tarafından sürekli kullanılmak amacıyla elde edilen duran varlıkların dönem-

sel olarak maliyetlere yüklenecek kısımları, amortisman yöntemleri yardımı ile envanter iş-
lemleri sırasında tespit edilir ve ilgili muhasebe kayıtları yapılır.

c) Sandığın senetli ve senetsiz alacakları ile ilgili olarak normal yollardan tahsili im-
kânsız hale gelenlerden, şüpheli hale gelenler için karşılık ayırma, değersiz hale gelenler için
giderleştirme işlemleri, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde açıklandığı şekilde yapılır.

ç) Peşin ödenen gider ve tahsil edilen gelirler, envanter sırasında incelenerek döneme
ilişkin olanları ilgili gider ve gelir hesaplarına; gelecek dönemlere ilişkin olanlar ise ilgili he-
saplara kaydedilerek muhasebeleştirilir.

Sayfa : 82                               RESMÎ GAZETE                             19 Ağustos 2015 – Sayı : 29450



d) Döneme ilişkin gelir fazlası veya gider fazlasının saptanabilmesi için sonuç hesap-
larında görünmeyen gider ve gelirler ilgili hesaplara kaydedilir.

(4) Bu işlemler yapıldıktan sonra, yeni faaliyet döneminin açılış kaydına esas alınacak
kesin mizan çıkarılır. Hazırlanan kesin mizanda borç ve alacak kalanı veren hesaplar yeni faa-
liyet döneminin açılış kaydına esas teşkil eder.

(5) Kesin mizanın düzenlenmesini takiben, dönem sonunda son yevmiye olarak borç
ve alacak bakiyesi veren hesapların kapatılmasını sağlamak için kesin mizanda borç bakiyesi
veren hesaplar alacak; alacak bakiyesi veren hesaplar ise borç kaydı yapılarak muhasebe dö-
nemi kapatılır.

Dönem başı işlemleri
MADDE 357 – (1) Mali yılın başında muhasebe kayıtlarının açılmasını sağlamak üzere

önceki faaliyet döneminin son yevmiyesinde borç kaydedilerek kapatılan hesaplara ilişkin tu-
tarlar alacak kaydı yapılarak; alacak kaydedilerek kapatılan hesaplara ilişkin tutarlar ise borç
kaydı yapılarak dönem başlatılır.

(2) Açılış kaydını takiben önceki yıl dönem olumlu faaliyet sonucu veya olumsuz faa-
liyet sonucu, geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabı veya geçmiş yıllar olumsuz faaliyet
sonuçları hesabına aktarılır.

ON DOKUZUNCU BÖLÜM
Bankalardan Para Çekme, Hesap Açma, Ödeme Yapma

Bankalardan para çekme, hesap açma, ödeme yapma
MADDE 358 – (1) Sandığın bankalarda bulunan hesaplarından para çekilmesi çekle

veya yazılı talimatla yapılır. Çeklerde veya talimatlarda Başkan ile Mali İşler Müdürünün bir-
likte imzası bulunur.

(2) Bankalarda vadeli, vadesiz Türk Lirası veya döviz cinsinden hesap açılmasında, he-
saplar arası aktarma yapılmasında, repo, hazine bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet alımında
Başkan ile Mali İşler Müdürü birlikte yetkilidir.

(3) Emanet yabancı kaynakların ilgililerine ödenmesi Başkan ve Mali İşler Müdürünün
birlikte imzaları ile yapılır.

(4) Harcama yetkilisinin harcama onayı üzerine gider gerçekleştirme ve satın alma gö-
revlilerince ilgili mevzuatına uygun olarak satın alma işlemi sonuçlandırılan ve harcamanın il-
gisine göre gerekli belgeleri ödeme onayına bağlanarak harcama yetkilisinden ödeme onayı
alınıp hak sahibine ödenmek üzere muhasebe birimine intikal eden ödemeler Sandığın banka-
lardaki hesaplarından Mali İşler Müdürü ve Muhasebe Yetkilisinin birlikte imzaları ile yapılır.

(5) Personele yapılacak ödemeler, harcamanın ilgisine göre gerekli belgeleri ödeme
onayına bağlanarak harcama yetkilisinden ödeme onayı alınıp personele ödenmek üzere mu-
hasebe birimine intikal eden ödemeler Sandığın bankalardaki hesaplarından Mali İşler Müdürü
ve Muhasebe Yetkilisinin birlikte imzaları ile yapılır.

(6) Sandık yardım yönergesi hükümlerine göre gerekli işlemleri tamamlanarak Baş-
kanca ödeme onayı verilen, Şube Yönetim Kurullarınca ödeme kararına bağlanan sosyal yar-
dımlara ve ikrazlara ilişkin ödemeler hak sahiplerine Sandığın bankalarda bulunan vadesiz he-
saplarından Mali İşler Müdürü ve Muhasebe yetkilisinin birlikte imzaları ile yapılır.

(7) Bu maddeye göre bankalardan yapılacak ödemelerde, ödeme talimatında imzaları
bulunanlar, ödeme onayındaki tutarların doğru ödenip ödenmemesinden sorumludurlar.
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YİRMİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Kayıt yanlışlıklarının düzeltilmesi
MADDE 359 – (1) Yevmiye kayıtlarında meydana gelebilecek her türlü yanlışlık ancak

muhasebe kaydıyla düzeltilir.
(2) Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde, yanlış rakam

ve yazının üzeri okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına ya da ilgili bulunduğu hesaba
doğrusu yazılmak suretiyle düzeltilir.

(3) Defterlere geçirilen kayıtlar kazınmak, çizilmek veya silinmek suretiyle okunamaz
hale getirilemez.

Başka defter ve belge düzenlenmesi ve kullanılması
MADDE 360 – (1) Sandık, faaliyet alanlarına ve diğer nedenlerden doğacak ihtiyaçla-

rına göre bu Yönetmelikte belirtilen defter ve belgelerden başka, defter ve belgeler düzenleyip
kullanabilir.

Defter ve belgelerin bilgisayarla düzenlenmesi
MADDE 361 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen defter ve belgeler, belirtilen bilgileri

kapsamak kaydıyla adedine bağlı kalınmaksızın bilgisayarla düzenlenebilir.
Denetim defteri ve denetim raporları dosyası
MADDE 362 – (1) Muhasebe birimlerinde, yapılan denetimlere ilişkin olarak “Teftiş

Defteri” tutulur. Denetimin kapsamı, dönemi, süresi ve denetim sonucunda düzenlenen rapor
veya yazının tarih ve sayısını gösteren bu defter, denetim bitiminde ilgili denetim elemanı ta-
rafından sütun başlıklarına göre doldurularak imzalanır ve mühürlenir.

(2) Dosyalar, denetim raporları adıyla açılacak bir klasörde denetim defterindeki kayıt
sırasına uygun biçimde saklanır.

Yetki
MADDE 363 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasıyla ilgili olarak, yeni hesaplar açmaya,

defter, belge ve cetvelleri tespit etmeye, mevcutlar üzerinde değişiklik yapmaya, yenilerini ih-
das etmeye, bütçenin hazırlanmasına ve faaliyet tablosu ve bilançonun düzenlenmesine ilişkin
usul ve esaslar belirlemeye, harcamalarda sınırlama getirmeye, bu Yönetmeliğin uygulanması
sırasında doğacak tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya, yeniden değer-
leme farklarını sandık fonuna aktarmaya, Yönetim Kurulu yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 364 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 1/5/2007 tarihli ve

26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin genel esasları, kıyasen uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 365 – (1) 12/8/1981 tarihli ve 17426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Muhasebe Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 366 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 367 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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Celal Bayar Üniversitesinden:

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Celal Bayar Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Celal Bayar Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütü-

len lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim dalı: İlgili enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

b) Anabilim dalı kurulu: Tek bilim dalı bulunan anabilim dallarında anabilim dalı baş-

kanının başkanlığında o bölümdeki tüm öğretim üyelerinden, birden fazla bilim dalı bulunan

anabilim dallarında ise anabilim dalı başkanı ve bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

c) Anabilim dalı başkanı: İlgili enstitüde lisansüstü eğitim ve öğretim programı bulunan

anabilim dalının başkanını,

ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik

etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini ve doktoralı öğretim gö-

revlisini,

d) İkinci danışman: Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği

durumlarda Üniversite içinden ya da dışından atanan öğretim üyesini ve doktoralı öğretim gö-

revlisini,

e) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-

titüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

f) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü, müdürün teklif edeceği, seçilecek üye sayı-

sının iki katı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesi ve

enstitü müdür yardımcılarından oluşan kurulu,

g) Müdür: Enstitü müdürünü,

ğ) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

h) Senato: Celal Bayar Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: Celal Bayar Üniversitesini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Genel Esaslar

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlarına alınacak öğrenci kontenjanları ve programa

yönelik koşullar enstitüyü oluşturan ilgili anabilim dalı kurulları tarafından belirlenerek ana-

bilim dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne teklif edilir. Bu kontenjanlar ile programa

yönelik koşullar enstitü kurulunda görüşülerek karara bağlanmak üzere Senatoya sunulur ve

Rektörlük tarafından ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşul-

ları, istenen belgeler, başvuru şekli ve diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Başvurular ilanda belir-

tildiği şekilde şahsen veya elektronik ortamda ilgili enstitüye yapılır. Belgelerin aslı veya enstitü

tarafından onaylı örneği kesin kayıtta teslim edilir. Uzaktan öğretim öğrencileri belgelerinin

asıllarını veya onaylı örneğini posta yolu ile gönderebilirler. Askerlik durumu ve adli sicil kay-

dına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Söz konusu ilan her yarıyıl

için verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler enstitü müdürlükleri tarafından yürütülür.

Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans eğitimine öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; bir lisans diplomasına

sahip olmaları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından merkezî olarak yapılan Aka-

demik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından başvurduğu programın puan türünde

en az 55 standart puana sahip bulunmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili

esaslar Senato tarafından belirlenir.

b) Yabancı dilden başarılı olmak için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en

az 40 puan almak gerekir. Lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlara

başvuranlar ile lisans eğitiminde hazırlık sınıfından başarılı olanlarda bu şart aranmaz. Lisans-

üstü eğitimde hazırlık sınıfı zorunlu olan programlarda Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sı-

navından en az 80 alan adaylar hazırlık sınıfından muaf olur. Yabancı dilde öğretim yapan ana-

bilim dallarında yüksek lisansa başvuru için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en

az 80 alınması gerekir. Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınav-

larının herhangi birinden eşdeğer puan alanlar yabancı dil şartını yerine getirmiş sayılırlar.

Türkçe eğitim veren programlara başvurup yabancı dil şartını sağlayamayan öğrenciler Üni-

versite tarafından yapılan merkezî sınava girerler ve bu sınavdan en az 40 puan almaları gerekir.

Yabancı dil hazırlık programında geçirilen süre azami öğrenim süresinden sayılmaz.

c) Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil ile Akademik Personel ve Lisansüstü

Eğitimi Giriş Sınavı koşulu aranmaz.

ç) Tezli yüksek lisans programları giriş sınavlarında başarı notunun en az 65 olması

gerekir. Başarı notu, ilgili Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı notunun

% 50’sinin, lisans başarı notunun % 30’unun ve mülakat sınav notunun % 20’sinin toplamıdır.
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d) Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz. Yüksek lisans program-

larında yerleştirme puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak

sıralanır. Kontenjan dahilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanırlar.

Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan

edilir. Tezli yüksek lisans programlarında sıralamada eşitlik halinde sırasıyla Akademik Per-

sonel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı puanı, lisans not ortalaması, yabancı dil puanı yüksek

olan adaya öncelik verilir.

e) Başvuruda bulunan aday öğrencilerin 4’lük sistemdeki Lisans mezuniyet ortalama-

larının yüzlük sisteme göre değerlendirilmesi Yükseköğretim Kurulunca belirlenen eşdeğerlilik

tablosuna göre yapılır.

f) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans başarı notları esas alınır.

Kontenjan dâhilinde yer alan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Sıra-

lamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilan

edilir. Sıralamada eşitlik olması durumunda, aday sıralaması ilgili anabilim dalı değerlendirme

jürisi tarafından belirlenir.

(2) Doktora programlarına başvurabilmek için adaylarda aranan şartlar şunlardır:

a) Adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on

yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi

lisans veya yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuata göre bir laboratuar dalında kazanılan

uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

b) Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından başvurdukları

programın puan türünden; lisans mezunlarının en az 80, yüksek lisans mezunlarının ise en az

55 standart puana sahip olmaları gerekir.

c) Adayların Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 55 puan ya da Üniver-

sitelerarası Kurulca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan

almış olmaları, yabancı dilde eğitim veren anabilim dalına başvurularda ikinci bir yabancı dil

sınavından 55 puan almış olmaları gerekir.

ç) Doğrudan doktoraya başvuran lisans mezunlarının lisans başarı düzeyinin 100 üze-

rinden en az 80 ya da diğer puanlama sistemlerinden birinden eşdeğer puan almış olmaları ge-

rekir. Adayların hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fa-

külteleri diplomasına sahip olmaları durumunda bu şart aranmaz.

d) Doktora programları giriş sınavlarında adayların başarı notunun en az 65 puan olması

gerekir. Başarı notu; ilgili Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı notunun

% 50’sinin, lisans başarı notunun % 35’inin ve mülakat sınav notunun % 15’inin toplamıdır.

(3) Tıp fakültesi mezunlarının 50 puandan az olmamak koşuluyla temel tıp puanına ya

da en az 55 standart Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sayısal puanına;

tıp fakültesi mezunu olmayanlardan diş hekimliği ve veteriner fakültesi mezunlarının lisans

diplomasına, diğer alanlardan başvuranların ise yüksek lisans diplomasına ve en az 55 standart
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sayısal puanına sahip olmaları gerekir.

Temel tıp puanı; tıpta uzmanlık sınavının temel tıp bilimleri birinci bölümünden elde edilen

standart puanın % 70’inin ve temel tıp bilimleri ikinci bölümünden elde edilen standart puanın

% 30’unun toplanması ile elde edilir. Temel tıp bilimlerinde doktora programları giriş sınavı

başarı notunun en az 70 puan olması gerekir. Başarı notu; ilgili Akademik Personel ve Lisans-

üstü Eğitimi Giriş Sınavı ya da temel tıp puanının % 50’sinin, lisans başarı notunun % 30’unun

ve mülakat sınav notunun % 20’sinin toplamıdır.

(4) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların durumlarını değerlen-

dirmek ve sınavlarını yapmak üzere, ilgili anabilim dalının görüşü alınarak, enstitü yönetim

kurulu tarafından her program için en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri veya

jüriler oluşturulur.

(5) Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı dışında, yüksek lisans

ve doktora programlarına, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen lisans ve yüksek lisans

programlarından mezun olanlar başvurabilir; ancak Senato, belirlenen programlar dışından da

öğrenci kabulüne karar verebilir.

(6) Yabancı uyruklu adaylardan ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dil-

lerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 55 puan veya Üniversi-

telerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer

puan alanlar, yabancı dil şartını yerine getirmiş sayılırlar.

(7) Enstitülerde, ilgili birim kurullarının önerisi ve Senatonun onayıyla birinci ve ikinci

öğretim, dışarıdan, yaygın, açık öğretim, uzaktan eğitim, yurt içi ve yurt dışı kurumlar ile ortak

lisansüstü eğitim programları uygulanabilir ve yaz okulu açılabilir.

(8) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve kabul işlemleri Celal Bayar Üniversitesi

Yurt Dışından Lisansüstü Öğrenci Başvurusu ve Kayıt Kabul Yönergesinde belirtilen esaslara

göre yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-

larda almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yük-

sek lisans programı adayları,

c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurum-

larından almış olan doktora programı adayları,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alan-

da almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki esaslara göre öğ-

renci kabul edilir.
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(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler ilgili anabilim dalı kurulunca

kararlaştırılarak anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitüye sunulur. Bu dersler ilgili li-

sansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilim-

sel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra danışmanın uygun

görüşü alınarak ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı

ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden

başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar 2/8/2015 tarihli ve 29433 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönet-

meliği hükümlerine göre belirlenir.

(5) Bilimsel hazırlık programı dersleri için alınması gereken kredi, ilgili lisansüstü prog-

ramı için belirlenen kredi miktarını aşamaz.

(6) Bilimsel hazırlık programına tabi tutulan öğrenciler için ayrı bir transkript düzenlenir

ve bu öğrencilerin bu programda belirtilen tüm dersleri başarı ile geçmiş olması gerekir.

(7) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre

dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen

yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, kayıt yenileme ve ders ekleme çıkarma tarihleri arasında

ilgili anabilim dalı kurulunun kararı ve anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yö-

netim kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci

statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Özel öğrencilerle ilgili esaslar şunlardır:

a) Özel öğrenciler, ilgili lisansüstü eğitim derslerinin toplam kredi sayısının en çok

% 50’sini alabilirler.

b) Özel öğrenciler, her dönem en çok iki derse kabul edilirler. Özel öğrenciler için ayrıca

ders açılmaz. İlgili anabilim dalında açılmış olan ve en az bir asıl öğrencinin kayıtlanmış olduğu

dersler arasından ders seçimlerini yaparlar.

c) Özel öğrenciler, belirlenen öğrenim ücretini ödemek ve istenilen belgeleri vermekle

yükümlüdürler.

ç) Özel öğrenciler, asıl öğrenciler gibi kayıt yaptırdıkları derslerin bütün koşullarına

uymak zorundadırlar.

d) Özel öğrencilere hiçbir diploma ya da unvan verilmez. Ancak izledikleri dersleri ve

aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

e) Özel öğrencilerin asıl öğrencilik haklarını kazanmaları durumunda, özel öğrenci ola-

rak başarmış oldukları dersleri gösteren transkripti dilekçelerine ekleyerek ilgili anabilim dalı

başkanlığına verirler. Danışman öğretim üyesinin görüşü, anabilim dalı başkanlığının önerisi

ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci statüsünde başarılı oldukları dersler, kayıt

yaptırdıkları lisansüstü programın ders kredisinden sayılabilir.
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Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Bir enstitünün başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğre-

tim kurumunun lisansüstü programında, en az bir yarıyılı tamamlamış ve almış olduğu ders-

lerden başarılı olmuş, bu Yönetmelikte belirtilen öğrenci kabul koşullarını sağlayan öğrenciler,

lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Yatay geçiş öğrenci kontenjanları,

her yarıyıl için ilgili anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı üzerine

Senato tarafından kararlaştırılır ve Rektörlükçe duyurulur. Yatay geçiş için başvuran öğrenci

sayısının ilan edilen kontenjandan fazla olması durumunda, bu öğrencilerin önceden aldıkları

derslerin notlarının, kredi sayısı ile çarpımı suretiyle bulunacak ağırlıklı ortalamalarına göre

sıralama yapılır. Bu öğrenciler için anabilim dalı kurulunun gerekli görmesi durumunda intibak

yapılabilir.

(2) Yatay geçiş ile kesin kaydı yapılan öğrencilerin geldikleri kurumdan almış ve başarılı

oldukları derslerin geçme notları transkriptlerine işlenir.

(3) Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi ilgili anabilim dalı kurulları tarafından

yapılır.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesin-

leşebilmesi için, ilgili enstitü tarafından istenilen belgeleri vermeleri gerekir. Kayıt için istenen

belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil

kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Programa kayıt hakkı ka-

zanmasına rağmen, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan adayların

yerine yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday kayıt yaptırabilir.

Kayıt yenileme

MADDE 11 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o yarıyıl için Se-

nato tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen derslere kayıt

olmak zorundadır.

(2) Programa kaydı yapılan adaylar, öğrenci statüsünde olup her türlü öğrencilik hak-

larından yararlanabilirler.

(3) Danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrenciler yurt içi ve

yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından da lisansüstü dersler alabilirler.

(4) Başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenci statüsünde ders alan öğren-

ciler, aldıkları derslerin kredilerine sayılması hususunda yarıyılın ilk haftasında anabilim dalı

başkanlığına başvururlar. Anabilim dalı başkanlığının önerisi ile bu derslerin krediye sayılma-

sına ve hangi yarıyıla intibaklarının yapılacağına enstitü yönetim kurulu, yarıyılın üçüncü haf-

tası içinde karar verir.

(5) Farklı veya aynı enstitüde iki farklı lisansüstü programa devam eden öğrenciler için,

bir dersin iki lisansüstü programa birden intibakı yapılamaz.
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Ders planı

MADDE 12 – (1) Her ders için, dersin öğretim elemanı tarafından ders plânı hazırlanır.

İlgili anabilim dalı kurulu kararı ile onaylanan ders plânı, kayıt yenileme döneminin başlama-

sından önce ilan edilir.

(2) Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalış-

maların sayısı, bunların başarı notuna katkı oranları ile final ve bütünleme sınavlarının başarı

notuna katkısı, öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir.

Sınavlar

MADDE 13 – (1) Sınavlar; ara sınavlar, final, bütünleme ve mazeret sınavlarından olu-

şur. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer

faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından

ders plânında belirtilir.

(2) Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(3) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık

teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ya da laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(4) Öğrenciler ara sınavlara ve ders plânında belirtilen tüm faaliyetlere katılmak zo-

rundadır. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti ol-

madan herhangi bir ara sınava ya da faaliyete katılmamış olan öğrenci, o ara sınavdan veya

faaliyetten 0 (sıfır) notu almış sayılır.

(5) İlgili enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli nedenleri olan öğ-

rencilere giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilir.

(6) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içinde ilan edilmek zo-

rundadır.

(7) Dersin veya uygulanan eğitim-öğretimin özellikleri nedeniyle bazı dersler için ara

sınav ve/veya final ve bütünleme sınavları yapılmayabilir. Bu dersler, ilgili anabilim dalı kurulu

tarafından kararlaştırılır ve ders notu, öğrencinin dönem içi çalışmaları göz önünde tutularak

verilebilir.

(8) Her türlü sınav evrakı, öğretim elemanı tarafından dönem sonunda ilgili enstitüye

tutanak ile teslim edilir ve beş yıl süre ile saklanır.

(9) Final ve bütünleme sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.

Değerlendirme

MADDE 14 – (1) Öğrencinin final ve bütünleme sınavlarına girebilmesi için; teorik

derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması ge-

rekir. Uzaktan öğretim programlarında öğrenci devamı konusu, Yükseköğretim Kurulu tara-

fından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili enstitüler tarafından düzenlenir.

(2) Sınavlarda tam not 100 (yüz) puandır.

(3) Başarı notuna göre harf notu verme yetkisi öğretim üyesine aittir. Bir dersten başarılı

olabilmek için harf notunun yüksek lisans için en az CC, doktora için en az CB olması gerekir.

(4) Yarıyıl sonu sınav notunun başarı notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olmaz.

Uzaktan eğitim programlarında, gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel

başarıya etkisi %20’den fazla olamaz.
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(5) Harf notunun 4’lük not sistemindeki karşılığı aşağıdaki gibidir.

Puanlar Notlar Katsayılar

90-100 AA 4

85-89 BA 3.5

80-84 BB 3

75-79 CB 2.5

70-74 CC 2

65-69 DC 1.5

60-64 DD 1

50-59 FD 0.5

0-49 FF 0

(6) Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrenciler başarılı veya başarısız olarak değer-

lendirilir. Aynı değerlendirme, kredisiz olarak alınan dersler; uzmanlık alan dersleri; alan, klinik

ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için de kullanılır ve not ortalamasına katılmaz.

(7) Bütünleme sınavı final sınavı yerine geçer. Final sınavına girme şartını yerine geti-

ren, ancak final sınavına girmeyen öğrenciler ile final sınavına girdikleri halde başarısız olan

öğrenciler veya not yükseltmek isteyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir. Ancak not yük-

seltmek amacıyla bütünleme sınavına giren öğrencilerin bütünleme sınavları esas alınarak geç-

me notu belirlenir.

Notlara itiraz

MADDE 15 – (1) İlan edilen sınav notları ile ilgili itirazlar, sınav sonucunun ilanını

izleyen on işgünü içinde öğrencinin veya öğretim elemanının yazılı başvurusu üzerine, ilgili

enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Kayıt silme

MADDE 16 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, kayıt sildirme di-

lekçesi ile, ilgili anabilim dalı başkanlığına başvurur. Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve

enstitü yönetim kurulu kararıyla kayıt silinir. Bu takdirde ödenmiş olan katkı payı ve kayıt gi-

derleri iade edilmez.

(2) Kayıt sildiren veya disiplin suçundan dolayı kaydı silinen öğrencinin durumu, ilgili

birim ve kurumlara bildirilir.

Ders tekrarı

MADDE 17 – (1) Öğrenci başarısız olduğu zorunlu olmayan derslerin yerine danışman

öğretim üyesinin önerisi ve anabilim dalı başkanlığının onayı ile başka dersler alabilir.

Yaz okulu

MADDE 18 – (1) Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz okulu da açılabilir.

(2) Yaz öğretimi, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans programı

MADDE 19 – (1) Yüksek lisans programı tezli veya tezsiz olabilir. Bu programların

hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ilgili anabilim dalı kurulu kararı, ana-

bilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-

rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-

dıyla, ilgili enstitünün ilan edeceği kontenjanlar dahilinde tezli yüksek lisans programına geçiş

yapabilirler. İlgili kontenjanlar Enstitü Kurulunun teklifi ve Senato onayı ile belirlenir. Bu du-

rumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü

yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

Tezli yüksek lisans programı ve programın amaç ve kapsamı

MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-

maktır.

(2) Bu program, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir

seminer dersi ve tez çalışmasından; Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre ise toplam 120 AKTS

kredisinden oluşur.

(3) Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değer-

lendirilir.

(4) Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt

yaptırmak zorundadır.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış

olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca en fazla iki ders, danışman teklifi, ana-

bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim ku-

rumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

(2) Tezli yüksek lisans programının asgari süresi üç yarıyıldır. Tezli yüksek lisans prog-

ramını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı madde-

sinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini

ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve

sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmak-

sızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezli yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 22 – (1) İlgili anabilim dalı kurul kararının ve anabilim dalı başkanlığının

önerisinin öğrencinin kayıt olduğu ilk yarıyılın sonuna kadar enstitüye iletilmesi ile danışman

atanır ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atama kesinleşir. Danışman atanana kadar danışman-

lık görevi anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

19 Ağustos 2015 – Sayı : 29450                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 113



(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikin-

ci tez danışmanı atanır. Birinci danışmanlar Üniversite kadrosundaki ilgili öğretim üyeleri

ya da doktora derecesine sahip öğretim görevlileri arasından atanır. Ancak, ikinci danışmanlar

Yükseköğretim Kurumuna bağlı diğer üniversitelerin kadrosundaki öğretim üyeleri ya da dok-

tora derecesine sahip öğretim görevlileri arasından atanabilir.

(3) Tez danışmanlığı, öğretim üyesinin, ders saati ücreti karşılığı ders görevi verilen

emekli öğretim üyeleri de dâhil, öğrencinin danışmanlığına ders ve tez dönemleri için ilgili

enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihte başlar ve yönetim kurulunun öğrencinin mezuniye-

tine karar verdiği tarihe kadar devam eder.

(4) Yüksek lisans öğrencileri, danışmanlarının denetiminde bir tez konusunu ilgili ens-

titünün belirleyeceği biçimde hazırlayarak anabilim dalı başkanlığına sunarlar. Tez konusu ana-

bilim dalı kurul kararı ile anabilim dalı başkanlığı tarafından en geç ikinci yarıyılın sonuna ka-

dar ilgili enstitüye önerilir.

(5) Öğrenci, her yarıyıl sonunda tez danışmanına yazılı bir rapor sunar. Bu raporda ya-

pılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışmaların planı belirtilir. Tez da-

nışmanı bu raporları değerlendirir ve anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirir.

(6) Tez aşamasına geçen öğrencilerin almak zorunda oldukları uzmanlık alan dersleri,

öğrencinin tez aşamasına geçtiği tarihten itibaren başlar ve kayıtlı olduğu yarıyıllarda öğren-

cinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar eğitim-öğretim dö-

neminin dışında da devam eder. Uzmanlık alan dersleri krediden sayılmaz.

(7) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışman-

lığı üst sınırı onikidir. Ancak bu sayı, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ve 2547 sayılı Ka-

nunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü

programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt

yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenler nedeniyle %50 artırılabilir. Bir öğ-

renci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmanlığı olan öğ-

retim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

(8) Yükseköğretim kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan

öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları

ilgili enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri

önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Bir öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi

için programda alması gereken tüm dersleri ve seminerleri başarı ile tamamlayıp kredi koşul-

larını sağlaması gerekir.

(2) Yüksek lisans tez sınavı tarih, saat, yer ve jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkan-

lığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir. Jüri üç kişiden oluşur. Jüri, en az

biri Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil en az üç öğretim üyesinden oluşur. İkinci

tez danışmanının bulunması durumunda ikinci tez danışmanı dâhil olmak üzere jüri beş kişiden

oluşabilir.
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(3) Jüri üyeleri, belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez

çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Yüksek lisans tez sa-

vunma toplantıları, dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Tezi reddedilen öğrencinin durumu ile ilgili karar, anabilim dalı kurul kararı, ana-

bilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından verilir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra; jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret

veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç

gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak

tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez

konusu belirlenir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının

ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine

tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

(8) Kendisine yeni bir tez konusu belirlenen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı

veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere ta-

nınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 24 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış yüksek lisans tezinin ciltlenmiş haldeki en az

üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye gönderen ve tezi

şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisi, tezli yüksek lisans diploması almaya

hak kazanır.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim

dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile uyum-

lu diploma eki de öğrenciye verilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye meslekî konuda

derin bilgi kazandırmak ve var olan bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

(3) Bu program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem

projesi dersinden; Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre ise en az 90 AKTS kredisinden oluşur.

Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dö-

nem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı

bir rapor vermek zorundadır. İkinci öğretim lisansüstü programlarında sadece tezsiz yüksek li-

sans eğitimi yürütülebilir; bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış

olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca en fazla iki ders, danışmanın teklifi,

anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim

kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
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Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının azami süresi üç yıldır. Bu süre içe-

risinde mezun olamayanlar ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili döneme ait öğrenci katkı

payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam ederler.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 27 – (1) İlgili anabilim dalı kurul kararının ve anabilim dalı başkanlığının

önerisinin öğrencinin kayıt olduğu ilk yarıyılın sonuna kadar enstitüye iletilmesi ile danışman

atanır ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atama kesinleşir. Danışman atanana kadar danışman-

lık görevi anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 28 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisi yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

(2) Yüksek lisans diplomasının üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim

dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile uyum-

lu diploma eki de öğrenciye verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının amacı

MADDE 29 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere

ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programı; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 krediden az

olmamak koşuluyla en az ondört adet ders, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için,

toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve

tez çalışmasından oluşur. Dersler Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise 180-240 AKTS

kredisinden oluşur. Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin alması gereken öğretimde

planlama ve değerlendirme ile gelişim ve öğrenme dersleri kredisiz olup başka bir üniversiteden

de alınabilir. Bu derslerde öğrenciler “başarılı” ya da “başarısız” şeklinde değerlendirilir.

(4) Bir doktora öğrencisinin lisans döneminden ders alması durumunda alınan dersler,

ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, danışmanın teklifi, anabilim dalı baş-

kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında

verilmekte olan derslerden seçilebilir.
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(6) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş doktora programları şeklinde

de düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve ilkeleri, Üniversitenin önerisi, Öğretim

Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Doktora programında süre

MADDE 30 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler

için üç yıldır.

(3) Kredili derslerini başarı ile bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürelerin sonuna kadar tamamla-

yamayan bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu

onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler

verilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayama-

yanlar ile azami süresi içerisinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun

46 ncı maddesine göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu

ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma

ve tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik

statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli

kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, doktora tezinde

başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması ve-

rilir.

(5) Doktora programlarında kredili derslerini başarı ile bitiren ve yeterlilik sınavında

başarılı olan doktora öğrencileri için tez hazırlama süresi en az üç yarıyıldır.

Doktora programında danışman atanması

MADDE 31 – (1) İlgili anabilim dalı kurul kararının ve anabilim dalı başkanlığının

önerisinin en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye iletilmesi ile danışman atanır ve ens-

titü yönetim kurulu onayı ile atama kesinleşir. Danışman atanana kadar danışmanlık görevi

anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda da-

nışman öğretim üyesinin önerisi ve anabilim dalı kurul kararı dikkate alınarak, enstitü yönetim

kurulu kararıyla ikinci tez danışmanı atanabilir.

(3) Danışman, daha önce en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş, Üniversite kadrosundaki

öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez danışmanlığı, öğretim üyesinin, ders saati ücreti karşılığı

ders görevi verilen emekli öğretim üyeleri de dâhil, öğrencinin danışmanlığına ders ve tez dö-

nemleri için ilgili enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihte başlar ve yönetim kurulunun öğ-

rencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder. İkinci tez danışmanı Üniversite

kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından atanabilir.
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(4) Tez aşamasına geçen öğrencilerin almak zorunda oldukları uzmanlık alan dersleri,

öğrencinin tez aşamasına geçtiği tarihten itibaren başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ili-

şiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar kayıtlı olmak şartı ile eğitim-öğretim döneminin

dışında da devam eder. Uzmanlık alan dersleri krediden sayılmaz.

(5) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışman-

lığı üst sınırı onikidir. Ancak bu sayı, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ve 2547 sayılı Ka-

nunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü

programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt

yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenler nedeniyle %50 artırılabilir.

(6) Yükseköğretim kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan

öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

Yeterlik sınavı

MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları

yılda iki kez yapılır.

(2) Kredili derslerini başarıyla bitiren öğrenci yeterlik sınavına girer. Yüksek lisans de-

recesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan

öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen, enstitü yö-

netim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi

tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; yeterlik sınavlarını hazırlamak, uygulamak ve de-

ğerlendirmek amacıyla sınav jürileri oluşturup enstitü yönetim kuruluna sunar.

(4) Doktora yeterlik komitesi ilgili anabilim dalı başkanı ve o anabilim dalında yer alan

bilim dalı başkanlarının öncelikle yer aldığı beş kişiden oluşur. Bilim dalı sayılarının az veya

çok olması durumunda ise, komite anabilim dalı kurulunca oluşturulur.

(5) Doktora yeterlik sınavı, doktora yeterlik komitesi önerisiyle ve enstitü yönetim ku-

rulu onayıyla oluşturulan sınav jürisi tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır.

Doktora yeterlik sınav jürisi biri tez danışmanı, diğerleri öncelikle ilgili anabilim dalından se-

çilen öğretim üyelerinden olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Doktora yeterlik sınav jürisi,

öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı

veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi onayı

ile enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye

tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, daha sonraki yarıyıllarda tekrar sınava

alınır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı

ile tamamlamış bir öğrencinin başvurması halinde; anabilim dalı kurul kararı ekli anabilim dalı

başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans programına intibakı ya-

pılabilir.

(8) Yeterlik sınavı jürisi, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının

1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını öğrenciden isteyebilir.
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Tez izleme komitesi

MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili enstitü anabilim

dalı başkanlığının anabilim dalı kurul kararı ekli önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile

bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-

ka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının ol-

ması durumunda ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde anabilim dalı kurul ka-

rarı ekli ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile

üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 34 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini, çalışma planını kapsayan tez önerisini ve

danışman öğretim üyesi tarafından önerilen savunma tarihi ve yerini içeren doktora tez öneri

formunu anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye sunar. Enstitü yönetim kurulu onayı alın-

dıktan sonra öğrenci tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci,

tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine

dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine

salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen

üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-

hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla

devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise

altı ay içinde tekrar tez önerisinde bulunur.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-

muz-Aralık ayları arasında yılda iki kez toplanır. Tez izleme komitesi ara rapor toplantıları;

ilgili danışman öğretim üyesinin teklifinin anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye yazılı

olarak bildirilmesi ve enstitü yönetim kurulu onayı alındıktan sonra yapılır.

(5) Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar.

Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma

planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belir-

lenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin

tez konusu ve/veya danışmanı değiştirilebilir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi

atanabilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 35 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitülerce

belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak sa-

vunmak zorundadır.
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(2) Doktora tez savunma sınavı jürisi, tez savunma sınav tarihi ve yeri; ilgili anabilim

dalı kurulu kararı ve anabilim dalı başkanlığının üst yazısıyla enstitü müdürlüğüne iletilir. Ens-

titü yönetim kurulu tarafından tez savunma sınavı jürisi ve sınav tarihi onaylanır. Tez savunma

sınav jürisi, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka

bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez

çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinleyicilere

açık olarak yapılabilir. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzman-

larından oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret

veya düzeltme kararı verir. Sınav ile ilgili tutanaklar, enstitü anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla

tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen

öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi

reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrencinin tez konusu ve/veya

danışmanı değiştirilebilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı

olamayanlara talepleri halinde bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 36 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan doktora öğ-

rencisi, tezini ilgili enstitünün istediği formatta danışmanın oluru ve anabilim dalı başkanlığının

üst yazısı ile ilgili enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisi

doktora diploması almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki

programın onaylanmış adı bulunur. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile uyumlu diploma

eki de öğrenciye verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçerli sayılan mazeretler

MADDE 37 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli mazeretlerinin enstitü yönetim ku-

rullarınca kabul edilmiş olması koşuluyla ilgili öğrenciler için mazeret sınavları açılır:

a) Öğrencinin, sağlık kuruluşları tarafından verilen sağlık raporuyla belgelenen maze-

retinin olması,

b) Öğrencinin mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş

olması koşuluyla doğal afetlere maruz kalması,

c) Öğrencinin yakınının vefatını belgelemesi,

ç) Öğrencinin, Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil etmek üzere ilgili enstitü yönetim

kurulu kararı ile görevlendirilerek sportif, kültürel ve bilimsel etkinliklere ve bunların hazırlık

çalışmalarına katılması,

d) Öğrencinin, ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun gördüğü diğer durumların ortaya

çıkması.
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(2) Mazeretin kabulü için, geçerli mazeretlerin belgelerinin mazeretin sona ermesinden

itibaren en geç yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne sunulması gerekir. Bu süre dışında

yapılan başvurular dikkate alınmaz.

Öğrenime ara verme izni

MADDE 38 – (1) Öğrenciler, belgeleyecekleri haklı nedenlerinin bulunması veya eği-

tim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurtdışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması halinde,

ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile azami öğrenim süresinin yarısı kadar akademik izinli

sayılabilirler. Bu süreler azami öğretim süresinden sayılmaz. Ancak sürekli sağlık sorunlarını

bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu ile belgeleyenler bu süre kısıtlaması dışındadır.

(2) Bu şekilde izin alan öğrenciler derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından

yararlanamazlar.

Disiplin

MADDE 39 – (1) Eğitimleri süresince öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli

ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-

netmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 40 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye bildirdiği adrese yapılmak

veya ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu ilgili bi-

rimlere bildirmeyen, yanlış veya eksik bildiren öğrencilerin, verdikleri adreslerine tebligatın

gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 3/3/1983 tarihli ve

17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat

ve İşleyiş Yönetmeliği ve 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Li-

sansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili enstitü

yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42 – (1) 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal

Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce doktora programına

kabul edilen öğrencilerden, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan

veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi bi-

rinden eşdeğer puan alanlar yeterlik sınavına kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Sabancı Üniversitesinden:
SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sabancı Üniversitesine bağlı fakültelerde

yürütülecek lisans eğitim ve öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sabancı Üniversitesine bağlı fakültelerde yürütülen

lisans programlarının eğitim, öğretim ve uygulamalarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik Kurul: Sabancı Üniversitesi Akademik Kurulunu,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Anadal Diploma Programı: Kayıtlı olunan lisans diploma programını ifade eder,
ç) Çift Anadal Diploma Programı: Kayıtlı olunan anadal diploma programının yanı sıra,

buna ek olarak, Sabancı Üniversitesinde kayıtlı olunan ikinci bir lisans diploma programını
ifade eder,

d) Fakülte: Sabancı Üniversitesi fakültelerini,
e) Fakülte Yönetim Kurulu: Sabancı Üniversitesinin ilgili fakültesinin yönetim kuru-

lunu,
f) Fakülte Kurulu: Sabancı Üniversitesinin ilgili fakültesinin kurulunu,
g) Mütevelli Heyeti: Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ğ) Ortak Program: Fakülteye kabul edilen öğrencilerin bir lisans diploma programına

geçmeden önce Sabancı Üniversitesinde aldıkları derslerden oluşan programı,
h) Öğrenci: Lisans öğrenimi için fakülteye kayıtlı öğrenciyi,
ı) Öğrenci Kaynakları Birimi: Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimini,
i) Rektör: Sabancı Üniversitesi Rektörünü,
j) SÜ Kredisi: Ulusal Kredi Sistemi çerçevesinde belirlenen Sabancı Üniversitesi Kre-

disini,
k) Üniversite (SÜ): SabancıÜniversitesini,
l) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Akademik yıl
MADDE 5 – (1) Bir akademik yıl, her biri ondört haftalık sonbahar ve ilkbahar dö-

nemlerinden oluşur. Ayrıca, Akademik Kurulun onayı ile isteğe bağlı yaz dönemi açılabilir.
Yaz döneminin süresi yedi haftadır. Dönem sonu sınavları bu süreye dahil değildir.

(2) Akademik Kurul tarafından onaylanan akademik takvimde; başvuru, ücretler, kayıt
ve sınavlar ile mezuniyet işlemlerine ilişkin tarihler belirlenir.

Öğrenim dili
MADDE 6 – (1) SÜ’de öğrenim dili İngilizce’dir, ancak Akademik Kurul tarafından

onaylanan dersler Türkçe olarak verilir.
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Öğrenim süresi
MADDE 7 – (1) SÜ’de lisans diploma programlarının normal öğrenim süresi dört aka-

demik yıldır. Tüm mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler, daha kısa sürede de mezun ola-
bilirler.

(2) Lisans programlarını tamamlamak için tanınan azami öğrenim süresi; isteğe bağlı
yaz dönemleri hariç yedi akademik yıl; on dört dönemdir. Azami öğrenim süresi sonunda; sınav
hakları ve devam koşulları, bu Yönetmeliğin 32 nci maddesi kapsamında uygulanır.

Kontenjanlar ve öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Lisans diploma programlarına alınacak öğrenci sayıları Mütevelli He-

yeti tarafından belirlenir.
(2) SÜ lisans diploma programlarının ilk yılına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

(ÖSYM) tarafından yapılan sınav ile öğrenci kabul edilir. Yurt dışından öğrenci kabulü kapsa-
mında başvuran ve SÜ tarafından ilan edilen koşulları taşıyan adayların başvuruları, fakülte
yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

(3) SÜ lisans diploma programlarına yatay geçiş yolu ile kabul, 24/4/2010 tarihli ve
27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve SÜ tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde
gerçekleşir.

(4) Üniversiteye öğrenci kabulü ile ilgili başvurular, akademik takvimde belirtilen sü-
reler içinde Öğrenci Kaynakları Birimine yapılır.

(5) SÜ ile diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan işbirliği anlaşması kapsa-
mında SÜ’ye kabul edilen öğrenciler, belirli bir süre için tam zamanlı öğrenci statüsünde kabul
edilirler. Bu öğrencilere, öğrenim süresinin sonunda kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları
gösteren transkript verilir.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından veya SÜ’nün bir diğer lisans dip-

loma programından gelen yatay geçiş başvuruları, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve SÜ tarafından belirlenen esaslar ve kon-
tenjanlar çerçevesinde ilgili fakülte yönetim kurulları tarafından değerlendirilir.

(2) SÜ ile eşdeğer eğitim programları uygulayan ve YÖK tarafından tanınan diğer yük-
seköğretim kurumlarından SÜ’ye yatay geçiş başvurusu yapanların, Yükseköğretim Kurum-
larında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçeve-
sinde aşağıdaki koşulları da sağlaması gerekir:

a) Başvuru sırasında yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsünde kayıtlı olmak ve
herhangi bir nedenle ilişiği kesilmemiş olmak.

b) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerden Üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul
edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitece belirlenen
düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler ile eğitim dili tamamiyle İngilizce olan yük-
seköğretim kurumlarından başvuran öğrenciler İngilizce sınavından muaftır. İngilizce muafiyeti
sağlayamayan adayların kabul aldıkları takdirde, SÜ tarafından düzenlenen İngilizce dil ölçme
sınavından başarılı olmaları gerekir. Sınavda başarısız olan veya sınava katılmayan adayların,
programa devam edebilmek için temel geliştirme yılını başarı ile tamamlamaları gerekir. SÜ
tarafından yapılan İngilizce dil ölçme sınavında daha önce başarılı olan ve sınavı takip eden
iki yıl içinde yatay geçiş ile kabul edilen öğrenciler, SÜ tarafından düzenlenen İngilizce dil
ölçme sınavından muaf tutulurlar.
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(3) SÜ bünyesinde yer alan fakülteler ve diploma programları arası yatay geçişlerde;
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönet-
melik hükümleri ve SÜ esasları uygulanır.

(4) Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri hesabına daha önce öğrenim gör-
düğü süreler de katılır.

(5) Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin daha ön-
ce almış oldukları derslerden hangilerinin sayılacağı, kredileri, notları ve geçiş yaptıkları dip-
loma programındaki hangi derslere karşılık geleceği fakülte yönetim kurulu tarafından belir-
lenir. SÜ bünyesinde yer alan fakülteler ve diploma programları arası yatay geçişi kabul edilen
öğrencilerin, daha önceki diploma programında aldığı dersler, kredileri ve notları ile birlikte
yeni diploma programında geçerli olur.

(6) Diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlı iken SÜ'de daha önce özel öğrenci sta-
tüsünde ders alan öğrencilerin; SÜ'ye yatay geçiş yapmaları halinde, sadece diğer yükseköğ-
retim kurumunda kayıtlı oldukları derece programında kabul edilen ve transkriptlerinde yer
alan dersleri SÜ'deki diploma programına sayılır.

(7) Öğrencinin mevcut üniversitesine kayıt olduğu yıldaki ÖSYM tarafından yapılan
merkezi sınavda aldığı yerleştirme puanı, geçmek istediği programın taban puanına eşit veya
yüksek olması durumunda; öğrenci, yatay geçiş için başvuru yapabilir. Temel Geliştirme Yı-
lında veya birinci sınıfın ilk dönemine geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, İngilizce muafiyetini
sağlayamaması durumunda, Temel Geliştirme Yılına kayıt olmaları gerekir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) İlgili fakülte yönetim kurulu tarafından belirlenmiş başvuru koşul-

larına sahip bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olanlar, lisans diploma prog-
ramlarında verilen dersleri özel öğrenci olarak alabilir. Özel öğrenci statüsünde başvuran aday-
lardan öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öncelikle ilgili fa-
kültenin İngilizce düzeyine ilişkin belirlediği koşulları yerine getirmiş olmaları gerekir. Bu öğ-
rencilere, talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları
gösteren transkript verilir. Bu belge diploma veya derecelendirme değildir. Özel öğrenciler SÜ
öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. SÜ diploma programlarında
kayıtlı olan öğrenciler, özel öğrenci statüsünde ders alamazlar.

İngilizce dil ölçme sınavı
MADDE 11 – (1) SÜ lisans diploma programlarına ÖSYM tarafından yapılan merkezi

sınav ile kabul edilen tüm öğrenciler, SÜ İngilizce dil ölçme sınavına girerler. Bu sınavda
yeterli başarıyı gösteremeyen veya bu sınava girmeyen öğrenciler ile SÜ tarafından eşdeğerli-
liği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine SÜ tarafından
belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyemeyen öğrenciler temel geliştirme yılına kayıt
yaptırır.

Üniversiteye ilk kayıt işlemleri
MADDE 12 – (1) Lisans diploma programlarına kabul edilen öğrenciler ile özel öğ-

renciliği kabul edilenler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, gerekli belgeleri Öğrenci
Kaynakları Birimine teslim ederek Üniversiteye ilk kayıt işlemini yapmak zorundadırlar. Kayıt
için gereken belgeler SÜ tarafından duyurulur. Adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üni-
versite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak
ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Dosya açtırma olarak adlandırılan ilk kayıt işle-
mi, geçerli mazereti olan öğrencinin noter onaylı vekaletname ile vekil tayin ettiği kişi tarafın-
dan da yaptırılabilir. Süresi içinde kayıt işlemini yapmayan öğrenciler kayıt hakkından vaz-
geçmiş sayılır. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların veya gerçeğe aykırı beyanda bu-
lunduğu tespit edilenlerin kayıtları, yapılmış olsa dahi iptal edilir.
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Dönem kayıtları
MADDE 13 – (1) Öğrenciler her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen sü-

reler içinde, ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücreti ile Üniversitenin imkanların-
dan yararlanmak için gerekli ücretleri ödedikten sonra, danışmanlarının görüşünü alarak, ders
kayıtlarını yapmak ve dönem kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(2) Sonbahar ve ilkbahar dönem kayıtları süresinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen
öğrenciler ders ekleme-bırakma süresi içinde kayıt yapabilir. Ders ekleme-bırakma süresi sona
erdikten sonra kayıt yapamazlar. Ancak, öğrencinin geçerli bir mazereti olması durumunda,
ders ekleme-bırakma süresi bitiminden itibaren iki hafta içinde başvurması koşulu ile fakülte
yönetim kurulu kararı ve Rektörün onayı ile mazeretli kayıt hakkı tanınabilir. Mazeretli kayıt
yaptıran öğrencilerin, Üniversite tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri de yerine ge-
tirmeleri zorunludur.

(3) Dönem kaydını yapmadığı için kayıtsız kalan öğrenci, fakülte yönetim kurulu tara-
fından mazeretinin kabul edilmesi sonucunda, en erken izleyen dönem başından itibaren kay-
dını yenileyebilir. Bu öğrencilerin ilgili akademik yıla ait ödemekle yükümlü oldukları dönem
öğrenim ücreti ile Üniversitenin imkanlarından yararlanmak için gerekli ücretleri ödemesi ve
Üniversite tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri de yerine getirmeleri zorunludur. Öğ-
rencinin kayıtsız kaldığı dönemler öğrenim süresine sayılır.

(4) Lisans diploma programlarının üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, ders kayıtları
süresince, Öğrenci Kaynakları Birimine danışmanlarının görüşünü ve dersin öğretim üyesinin
onayını içeren dilekçe ile başvurmaları koşuluyla en fazla dört adet lisansüstü derse, lisans ders
yükü kapsamında kayıt yaptırabilirler. Bu şekilde kayıt yaptırılan derslerden lisans diploma
programı yükümlülüklerine sayılmayacak olanlar dahi lisans ders yükü kapsamında alınabilir.
Lisans programı ders yüküne sayılan lisansüstü dersler, ileride lisansüstü programın ders yü-
küne sayılamaz.

Ders ekleme-bırakma
MADDE 14 – (1) Sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde derslerin başladığı haftayı takip

eden ikinci hafta içinde, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, öğrenciler kayıt yaptırdıkları
derslerde değişiklik yapabilir. Ders ekleme-bırakma olarak adlandırılan bu süreçte öğrenciler,
danışmanlarının görüşünü alarak istedikleri ders değişikliklerini bizzat yapmak zorundadır.
Ders ekleme-bırakma süresinden sonra yapılmak istenen değişiklikler, yalnızca fakülte yönetim
kurulunun öğrencinin mazeretini uygun görmesi ile gerçekleşir. Ders ekleme-bırakma işlemleri
19 uncu maddede belirtilen ders yükü kuralları çerçevesinde yapılır. Yaz döneminde ders ekle-
me-bırakma yapılmaz.

Danışmanlık
MADDE 15 – (1) Her öğrenciye, Üniversiteye ilk kaydını yaptırdıktan sonra danışman

atanır. Danışmanın görevi; öğrencinin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkartmak, öğreniminin de-
vamında izleyeceği diploma alanını bilinçli olarak seçmesi konusunda yol göstermek, akademik
durumunu izlemek, kayıt, ders ekleme-bırakma, ders saydırma ve dersten çekilme işlemlerinde
mezuniyete kadar rehberlik etmektir.

Ders programları
MADDE 16 – (1) Lisans ders programlarında ve derslerde yapılacak değişiklikler; her

dönem başında, her bir lisans diploma programı için dekan tarafından görevlendirilen program
koordinatörlerinin, yapılacak değişikliklerin öğrencinin programını nasıl etkileyeceğine ve
daha önce alınan derslerin denkliğine yönelik önerileri dikkate alınarak, fakülte kurulu tara-
fından belirlenir.

(2) Diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerin alınması; öğrencinin
gerekçeli açıklamasına dayanılarak, fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
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Zorunlu, seçmeli ve ön koşul dersler
MADDE 17 – (1) Lisans diploma programlarında verilen dersler zorunlu ve seçmeli

olarak iki gruba ayrılır. Öğrenciler, kayıtlı oldukları diploma programının zorunlu derslerini
almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler, öğrencinin ilgi alanları doğrultusunda alabileceği ders-
lerdir. Ön koşulu bulunan bir dersin alınabilmesi için ön koşul dersinin başarılmış olması ya da
dersi veren öğretim üyesinin onayı gerekir. Ön koşul dersleri, ilgili fakülte kurulu tarafından
belirlenir.

Derslerin kredi değerleri
MADDE 18 – (1) Derslerin kredi değerleri, AKTS ve SÜ kredisi olarak düzenlenir.
(2) Lisans derslerinin kredi değerleri ilgili fakülte kurulu tarafından belirlenir. Yaz dö-

neminde her ders için sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde yapılan toplam ders saati kadar ders
yapılır.

Ders yükü
MADDE 19 – (1) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir dönemde aldığı derslerin top-

lam SÜ kredisi değeridir.
(2) Sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde alınabilecek ders yükü 20 SÜ kredisi, yaz dö-

neminde ise 8 SÜ kredisidir. Ancak öğrenciler durumlarına ve diploma programı gereklerine
göre istedikleri takdirde bu ders yüklerinin altında ders alabilirler.

(3) Öğrenim süresinin altıncı dönemini tamamlayan ve mezuniyet yılında olan öğren-
ciler, ders kayıtları sırasında yazılı taleplerini kayıtlı oldukları fakültelere yaparak, ders yükle-
rini danışmanlarının görüşü ve fakülte yönetim kurulu kararı ile sonbahar ve ilkbahar dönem-
lerinde en fazla bir ders artırabilir. Yaz dönemi sonunda mezuniyete hak kazanacak öğrenciler
ise ders yüklerini en fazla üç ders olmak üzere 10 SÜ kredisine kadar artırabilir.

Sınavlar
MADDE 20 – (1) Öğrenciler, her ders için düzenlenebilecek ara sınav/sınavlar dışında,

dönem sonu sınavına da girmek zorundadır.
(2) Dönem sonu sınavı yerine, öğretim üyesinin isteği ve dersin niteliğine göre öğren-

ciye proje de yaptırılabilir.
(3) Her ders için öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, dönem sonu sınavı ve bü-

tünleme sınavlarına ilişkin bilgiler, dönem başında öğretim üyesi tarafından belirlenir ve öğ-
rencilere bildirilir.

(4) Dersin öğretim üyesince geçerli görülen bir nedenle, ara sınav veya dönem sonu sı-
navlarına girmeyen öğrencilere mazeret sınavı verilir. Bütünleme sınavları için mazeret sınavı
düzenlenmez.

(5) Dönem sonu ve bütünleme sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
(6) Bir öğrenciye aynı günde ikiden fazla dönem sonu sınavı verilmez.
(7) Akademik Kurul tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde bütünleme sınavları

düzenlenir.
(8) Öğretim üyeleri, ilgili dekanın onayını almadan dönem sonu ve bütünleme sınavının

zamanını ve tarihini değiştiremez.
(9) Dönem sonu sınavı yerine düzenlenecek mazeret sınavı, izleyen dönemin ders kayıt

süresinin başlangıcından beş gün öncesine kadar yapılabilir. Bu durumda öğretim üyesi tara-
fından ilgili ders için “I” notu verilir. “I” notunun harf notuna çevrilmesi ile ilgili olarak, 22 nci
maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen hükümler uygulanır.

(10) Sınav kâğıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren iki yıl süreyle fakültede saklanır
ve ikinci yılın sonunda imha edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 21 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç onbeş iş

günü içinde, yazılı olarak fakülte dekanlığına başvurarak, ara sınav, dönem sonu sınavı veya
bütünleme sınavı kağıdının tekrar incelenmesini isteyebilir. Dekan tarafından dilekçenin ken-
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disine iletilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde, ilgili öğretim üyesi, sınav kağıdını in-
celeyerek sonucu dekana bildirir. Notlarda yapılacak düzeltme, 25 inci madde hükümleri çer-
çevesinde gerçekleştirilir.

Değerlendirme ve notlar
MADDE 22 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları, dönem içi çalışmalarının,

ara sınavlarının ve dönem sonu sınavlarının sonuçlarına göre, ilgili öğretim üyeleri tarafından
belirlenir. Dersin değerlendirme esasları, dönem çalışması, ara sınav ile dönem sonu sınavla-
rının ağırlığı, dönem başında öğrenciye bildirilir. Dersler bu Yönetmelik hükümlerine göre de-
ğerlendirilir. Not ortalamasına dahil edilen dersler için en az geçer not “D”, not ortalamasına
dahil edilmeyen dersler için ise “S”dir. Akademik takvimde belirtilen sürede öğretim üyesi ta-
rafından not takdir edilmeyen ve not ortalamasına dahil edilen dersler “F”, not ortalamasına
dahil edilemeyen dersler “U” notu olarak işlem görür. Notlarda yapılacak düzeltme, 25 inci
madde çerçevesinde gerçekleştirilir. Harf notları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

Harf Notu Katsayı
A 4.0
A- 3.7
B+ 3.3
B 3.0
B- 2.7
C+ 2.3
C 2.0
C- 1.7
D+ 1.3
D 1.0
F 0

(2) Diğer notların kullanım alanları aşağıda açıklanmıştır;
a) “I” notu (eksik); dersin devam yükümlülüklerini yerine getirdiği halde, mazereti ne-

deniyle, ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan veya dönem sonu sınavına giremeyen
öğrencilerin; dönem sonu sınavı tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, mazeretlerini belirten
belgeleri, talep dilekçesi ile birlikte dersin öğretim üyesine iletmeleri ve taleplerinin öğretim
üyesi tarafından uygun görülmesi halinde verilen nottur. Öğrencinin mazeretini belirten belgeler
ve talep dilekçesi, ilgili fakülte tarafından, en geç akademik takvimde not girişleri için son gün
olarak belirtilen tarihe kadar, Öğrenci Kaynakları Birimine iletilir. Belirtilen tarihe kadar ilgili
belgelerin, Öğrenci Kaynakları Birimine iletilmemesi halinde; dersin notu, not ortalamasına
dahil edilen dersler için “F”, not ortalamasına dahil edilmeyen dersler için “U” olur. Öğrencinin,
“I” notu aldığı dersten, öğretim üyesi tarafından belirlenen sürede gerekli çalışmaları tamam-
laması veya belirtilen tarihte dönem sonu sınavına girmesi, bunların sonucunda dersten geçer
not alamaması halinde ise yine öğretim üyesi tarafından belirtilen tarihte bütünleme sınavına
girerek bir not alması gerekir. İlgili fakülte, “I” notlarının harf notuna dönüşümleri için en geç
bir sonraki dönemin ders kayıtlarından üç gün öncesine kadar olmak üzere belirlediği “I” notu
dönüşüm tarihlerini, karar ile Öğrenci Kaynakları Birimine iletir. Kararda belirtilen tarihe kadar,
tüm sınav hakları kullanılarak bir harf notuna dönüştürülmeyen “I” notu; not ortalamasına dahil
edilen dersler için “F”, not ortalamasına dahil edilmeyen dersler için “U” notuna dönüşür.

b) “P” notu (devam eden); not ortalamasına dahil edilmeyen dersleri başarı ile sürdüren
öğrencilere verilir.

c) “S” notu (yeterli); not ortalamasına dahil edilmeyen derslerde başarılı olan öğrenci-
lere verilir.

ç) “U” notu (yetersiz); not ortalamasına dahil edilmeyen derslerde başarısız olan öğ-
rencilere verilir.
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d) “T” notu (transfer); SÜ'de kayıtlı iken diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğ-
renci statüsünde alınmış olan ve eşdeğerliliği fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilen
dersler için verilir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı bulunmadığı sürede özel öğrenci
statüsünde ders alan öğrencilerin, bu derslerinin eşdeğerliliği kabul edilmez.

e) “W” notu (çekilmiş); öğrencinin sonbahar ve ilkbahar dönemleri için akademik tak-
vimde ilan edilen süreler içerisinde ve derslerin başlamasından itibaren en geç onuncu haftanın
son iş gününe kadar, öğretim elemanının ve danışmanlarının görüşü ile çekilmesine izin verilen
dersler için kullanılır. Bir öğrenciye bir dönemde en çok iki dersten ve öğrenimi süresince en
çok altı dersten çekilme izni verilir. Öğrenciler, “W” notu alınmış olan dersler dahil, tekrarla-
makta oldukları veya yaz döneminde kayıtlı oldukları derslerden çekilemez.

f) “NA” notu (devamsız); derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere
verilir. “NA” notu ortalama hesaplarında not ortalamasına dahil edilen dersler için “F”, not or-
talamasına dahil edilmeyen dersler için “U” notu gibi işlem görür.

g) “P”, “S”, “U”, “T” ve “W” notları, not ortalaması hesaplarına katılmaz.
Not ortalamaları
MADDE 23 – (1) Öğrencinin bir dersten aldığı toplam puan, ilgili dersin SÜ kredisi

ile aldığı notun katsayısının çarpımı sonucunda elde edilir. Dönem not ortalaması hesabında,
ilgili dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam puan, alınan derslerin SÜ kredi top-
lamına bölünür. Genel not ortalaması, öğrencinin SÜ’ye girişinden itibaren kayıt yaptırdığı
derslerin tümü dikkate alınarak aynı yöntemle hesaplanır. Elde edilen ortalamalar, virgülden
sonra iki hane olarak gösterilir. Ancak, akademik başarı sıralama hesaplamaları virgülden son-
raki tüm haneler dikkate alınarak yapılır. Genel not ortalaması hesabında tekrar edilen dersler-
den alınan en son not dikkate alınır. Öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler transkriptte göste-
rilir.

Notların açıklanması ve not belgeleri
MADDE 24 – (1) Öğretim üyeleri tarafından akademik takvimde belirtilen süre içinde

verilen notlar, Öğrenci Kaynakları Biriminin sorumluluğunda olan öğrenci kayıtlarına işlen-
dikten sonra, akademik durumu belirten dönem karnesi ile açıklanır. SÜ’de öğrenim gören tüm
öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten başlayarak, öğrenimleri süresince al-
dıkları dersler, notları ve akademik durumları transkript üzerinde gösterilir ve bu belge öğren-
cinin talebi üzerine Öğrenci Kaynakları Birimi tarafından düzenlenir.

Notlarda maddi hata
MADDE 25 – (1) İlan edilmiş olan bir ders notundaki maddi hatanın düzeltilmesi, ilgili

öğretim üyesinin başvurusu üzerine fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Ders
notlarında, herhangi bir dönemde yapılan maddi hatanın, en geç izleyen dönemin ders kayıtla-
rına kadar düzeltilmiş olması gerekir.

Devam zorunluluğu
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin aldıkları ders, uygulama ve proje çalışmalarının tümüne

devam etme zorunlulukları vardır. Öğrencilerin devam durumu ilgili öğretim üyesi tarafından
izlenir.

Başarılı öğrenciler
MADDE 27 – (1) Herhangi bir dönem sonunda genel not ortalaması en az 2.00 ve üzeri

olan öğrenciler başarılı sayılır. Herhangi bir dönem sonunda en az 15 SÜ kredilik ders yükü
ve “F”, “U” veya “NA” notu almamış olmak koşulu ile dönem not ortalaması 3.00-3.49 ara-
sında olanlar onur öğrencisi, 3.50 ve daha fazla olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılır.

Başarısız öğrenciler
MADDE 28 – (1) Herhangi bir dönem sonunda genel not ortalamaları 2.00’ın altında

olan öğrenciler sınamalı sayılır.
(2) İki veya daha fazla dönem üst üste genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğren-

ciler devam eden sınamalı sayılır.
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Derslerden muafiyet
MADDE 29 – (1) ÖSYM tarafından yapılan sınav ile SÜ’ye kayıt yaptıran öğrenciler-

den, daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olup burada
almış oldukları derslerden muaf olmak isteyenlerin, Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten
itibaren onbeş gün içinde, transkriptleri ve bir dilekçe ile ilgili fakülteye başvurmaları gerekir.
Söz konusu derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması
gerekir. Öğrencilerin daha önce almış oldukları ve eşdeğerliliği fakülte yönetim kurulu tara-
fından kabul edilen dersler, kredileri ve notları ile birlikte yeni diploma programında geçerli
olur. Bu şekilde muaf olunan ders sayısına göre, öğrenim süresinden kaç dönem düşüleceği de
fakülte yönetim kurulu kararında belirtilir. SÜ’de lisans öğrenimine devam ederken; ÖSYM
sınavı ile tekrar SÜ’ye yerleştirilen ve yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, önceki kayıtlarında
SÜ’de almış oldukları ve eşdeğer kabul edilmiş dersler de kredileri ve notları ile birlikte geçerli
olur.

(2) Birinci sınıf Üniversite derslerinden, Akademik Kurul Kararı ile muafiyet koşulları
belirlenenler için; ilan edilen tarihlerde başvuruda bulunan öğrencilerden, koşulları sağlayan-
ların muafiyetleri gerçekleştirilir.

(3) SÜ’de kayıtlı iken, diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci statüsünde alı-
nan derslerin SÜ’deki diploma programına sayılması aşağıdaki kurallara göre yapılır:

a) Alınacak olan dersin uygunluğuna ve diploma programı içindeki konumuna fakülte
yönetim kurulu karar verir.

b) Öğrencinin; muafiyet işlemi için, kayıtlı olduğu fakülteye izleyen dönemde başvu-
ruda bulunması gerekir. Eşdeğerliliği fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilen dersler
“T” notu ile öğrencinin SÜ’deki diploma program yükümlülüğüne sayılır.

c) Yaz döneminde, diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci statüsünde alına-
bilecek dersler ile SÜ’de alınan derslerin kredi toplamı, 18 inci madde hükümlerine tabidir.

(4) Öğrencinin SÜ’de kayıtlı iken; özel öğrenci olarak aldığı dersler ile ulusal ve ulus-
lararası öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kuru-
mundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile kayıtlı
olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılır. Öğrencinin özel öğrenci ola-
rak alabileceği derslerin SÜ kredisi toplamı, öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programının
mezuniyet toplam SÜ kredisinin %12’sini geçmemek üzere; özel öğrenci olarak aldığı dersler
ile ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yük-
seköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların SÜ kredisinin toplamı; öğrencinin ka-
yıtlı olduğu diploma programının mezuniyet toplam SÜ kredisinin %33’ünü geçemez.

(5) Mezuniyet durumunda olan öğrenciler; mezuniyet dönemlerinde, üniversite dersleri
dışında almaları gereken dersin SÜ’de açılmaması durumunda, fakülte yönetim kurulu kararı
ile eşdeğerliliği onaylanan dersi diğer yükseköğretim kurumlarından alarak, “T” notu ile zo-
runlu dersleri yerine saydırabilirler.

Ders tekrarı
MADDE 30 – (1) Öğrenciler daha önce geçer not almış oldukları dersi, aldıkları dönemi

izleyen en çok üç dönem içerisinde tekrarlayabilirler. Dönem sayısı hesabına öğrencinin izinli
olduğu dönemler ve yaz dönemleri katılmaz.

(2) Tekrarlanan ders doğrudan daha önce alınan dersin yerine sayıldığından, bu konuda
öğrencilerin ayrıca bir işlem yapması gerekmez.

(3) Daha önce aldığı derslerden “F”, “U”, “NA” veya “W” notu alan öğrencilerin ders
tekrarında aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

a) Birinci sınıfta verilen Üniversite derslerinin, Akademik Kurul Kararı ile aksi belir-
lenmedikçe, verildiği ilk dönemde alınması gerekir. Üniversite dersleri dışındaki dersler, her-
hangi bir dönemde tekrar alınabilir.
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b) Programın zorunlu derslerinin, Akademik Kurul Kararı ile aksi belirlenmedikçe, me-
zuniyete kadar tekrar edilerek başarılması gerekir. Öğrenciler, seçmeli ya da sonradan prog-
ramdan çıkartılan derslerin yerine danışmanları tarafından uygun görülen başka dersleri alabi-
lirler. Kayıtlı olduğu diploma programındaki tüm dersleri başarı ile tamamlamış ve diğer me-
zuniyet gereklerini yerine getirmiş öğrencilerin ders tekrarı yapmaları gerekmez.

(4) Tekrarlanan derslerde, daha önce alınmış olan dersin toplam puanı, genel not orta-
laması hesaplarından düşürülür ve en son dersin toplam puanı, genel not ortalaması hesapla-
malarına katılır; ancak öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler transkriptte gösterilir.

Ders saydırma
MADDE 31 – (1) Farklı kod ile alınan seçmeli dersler ile sonradan programdan çıkar-

tılan dersler yerine alınan dersler, aşağıdaki kurallar çerçevesinde birbirinin yerine saydırıla-
bilir:

a) Ders saydırma işleminde bir ders, yalnızca bir başka ders yerine saydırılabilir.
b) Aynı dönem içinde alınan dersler birbirinin yerine saydırılamaz.
c) Kayıtlı olunan ders, daha önceki dönemlerde alınan bir başka ders yerine saydırıla-

bilir.
ç) Ders saydırma, ancak seçmeli dersler ya da programdan çıkarılan dersler için olabilir.

Zorunlu dersler yerine ders saydırılamaz.
d) “C” veya daha yüksek not alınmış dersler yerine ders saydırılmaz.
e) “C-”, “D+” veya “D” notu alınan bir ders yerine, bu notun alındığı dönemi izleyen

en çok üç dönem içerisinde, “F”, “U”, “NA”, “W” notu alınan bir ders yerine ise bu notun alın-
dığı dönemi izleyen herhangi bir dönemde başka bir ders saydırılabilir. Dönem hesabına yaz
dönemi ile izinli bulunulan dönemler katılmaz.

f) Her ikisi de daha önceki dönemlerde alınmış olan dersler için saydırma işlemi yapıl-
maz.

g) Diğer üniversitelerden “T” notu ile transfer edilen derslerin yerine ders saydırılabilir.
ğ) Öğrenci, ders saydırma isteğini danışmanının görüşünü alarak işlem yapılmak üzere

Öğrenci Kaynakları Birimine iletir. Ders saydırma istekleri, sonbahar ve ilkbahar dönemleri
için derslerin başlamasını takip eden onbirinci haftanın başı ve yedi haftalık yaz dönemi için
ise beşinci haftanın başı ile dönem sonu sınavlarının son iş günü arasındaki zaman aralığında
Öğrenci Kaynakları Birimine iletilir.

h) Ders saydırma işlemleri, daha önce alınmış olan dersin toplam puanının genel not
ortalaması hesaplarından düşürülüp en son alınan dersin toplam puanının bu hesaba katılması
suretiyle, kayıtlı bulunulan dönemin sonundaki genel not ortalaması hesaplanmasında kulla-
nılır; daha önceki dönemlere ait genel not ortalaması ve dönem not ortalaması hesaplarına etki
etmez. Ancak, öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler transkriptte gösterilir.

Azami öğrenim süresi sonunda sınav hakları ve devam koşulları
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen azami öğrenim süresi

sonunda; mezuniyet için gereken ders yükümlülüklerini tamamlamış ancak genel ve program
not ortalaması nedeniyle mezun olamayan öğrencilere, aşağıdaki koşullarda sınav hakkı verilir:

a) Diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Sınavına girilmek istenen dersler,
daha önce alınmamış dersler ile uygulamalı dersler ise; ilgili derslere, dönem kayıtları kapsa-
mında kayıt olunması gerekir.

(2) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen azami öğrenim süresi sonunda; me-
zuniyet için gereken derslerin tamamına kayıt olmasına rağmen, bu dersleri başarıyla tamam-
layamaması nedeniyle mezun olamamış dördüncü sınıf öğrencilerine, aşağıdaki koşullarda sı-
nav hakkı ve ek süre verilir:

a) Başarısız olduğu bütün derslerden iki ek sınav hakkı tanınır.
b) Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sınavlara

katılım sonucunda, mezun olabilmek için başarısız ders sayısını 5’e indirenlere üç dönem ek
süre verilir.
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c) Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sınav
haklarını kullanmadan mezun olabilmek için başarısız ders sayısı en fazla 5 olan öğrencilere
dört dönem ek süre verilir.

ç) Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sınavlara
katılarak veya katılmadan mezun olabilmek için başarısız tek dersi kalan öğrencilere ise, öğ-
rencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavına girme hakkı
tanınır.

(3) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen azami öğrenim süresi sonundaki öğ-
renim ve sınav hakları kapsamında; derse devam edilebilecek öğrenciler; Üniversite tarafından
belirlenen ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücreti ile Üniversitenin imkanlarından
yararlanmak için gerekli ücretleri ödedikten sonra dönem kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

Yan dal onur programı
MADDE 33 – (1) Yan dal onur programları, ilgili Fakülte Kurulunun teklifi ve Akade-

mik Kurulun onayı ile düzenlenir.
(2) SÜ’de bir lisans diploma programına kayıtlı olan öğrenciler, bu lisans programına

ek olarak yan dal onur programına kayıt yaptırabilir. Yan dal onur programı bir lisans diploma
programı değildir. Bu programı tamamlayan öğrencilere bir sertifika verilir.

Çift anadal diploma programı
MADDE 34 – (1) Çift anadal diploma programları, ilgili fakülte kurulunun teklifi ve

Akademik Kurulun onayı ile düzenlenir.
(2) SÜ’de çift anadal uygulamasına açık olan bir lisans diploma programına, anadal

olarak kayıtlı öğrenciler, bu lisans diploma programına ek olarak, gerekli koşulları sağlamaları
halinde; çift anadal uygulamasına açık olan, en fazla bir diploma programına daha kayıt yap-
tırabilirler. Mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrencilere, kayıtlı oldukları çift anadal dip-
loma programının diploması verilir.

Lisans diploması
MADDE 35 – (1) Lisans öğrencileri, en erken ortak programdaki ikinci dönemlerinde

ve en geç ortak programdaki son dönemlerinde, başvuru koşullarını sağlamaları halinde, aka-
demik takvimde belirtilen tarihlerde, mezun olmak istedikleri diploma programlarını seçmek
ve Öğrenci Kaynakları Birimine bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimler; Yükseköğretim Ku-
rumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve SÜ
esaslarına göre değerlendirilir.

(2) Kayıtlı olduğu lisans diploma programının mezuniyet koşullarını ilgili dönem so-
nunda tamamlaması beklenen öğrenciler akademik takvimde belirtilen süreler içinde mezuniyet
isteklerini Öğrenci Kaynakları Birimine başvuru yaparak bildirir.

(3) Kayıtlı olduğu lisans diploma programının mezuniyet yükümlülüklerini yerine ge-
tirmiş ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kullanılan derslerin SÜ kredilerine göre
hesaplanmış genel not ortalaması ile alınan tüm derslerin SÜ kredilerine göre hesaplanmış
genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrencilere SÜ lisans diploması ve AKTS’ye göre hazır-
lanmış diploma eki verilir.

(4) Diplomalar üzerinde, öğrencinin mezun olduğu lisans diploma programının adı bu-
lunur. Lisans diploma programına ait onaylanmış meslek unvanı varsa, bu bilgi öğrencinin is-
teği üzerine ayrıca yazılı olarak kendisine bildirilir.

(5) SÜ’den lisans diploması alabilmek için, öğrencinin yaz dönemi dışında en az son
iki dönemini SÜ lisans diploma programlarında tam zamanlı öğrenci olarak geçirmiş olması
gerekir.

(6) Kayıtlı olduğu lisans diploma programını tamamlayamayanların ön lisans diploması
almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayan-
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ların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yö-
netmelik hükümlerine göre ve SÜ tarafından belirlenen aşağıdaki kurallar çerçevesinde ger-
çekleşir:

a) Öğrencinin ön lisans diploması alması için; bir diploma programına yerleşmiş olması,
Üniversitece belirlenen koşulları sağlaması gerekir.

b) Ön lisans diploması başvurusu ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından uygun bulunan
öğrencilere, ön lisans diploması düzenlenir.

Diploma kaybı ve yeni diploma hazırlanması
MADDE 36 – (1) Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, ulusal

bir gazetede ilan verilmesi, gereken ücretin ödenmesi ve dilekçe ile Üniversiteye başvurulması
koşuluyla, yeni diploma hazırlanır. Bu durumda diploma üzerine kayıp nedeniyle düzenlendi-
ğine ilişkin ibare yer alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Üniversiteden ayrılma ve kayıt iptali
MADDE 37 – (1) Öğrenciler, istedikleri zaman bir dilekçe ile Öğrenci Kaynakları Bi-

rimine başvurarak, Üniversiteden ayrılma veya 7 haftalık yaz dönemi kaydının iptali talebinde
bulunabilir. Bu durumdaki öğrencilerin ödeyecekleri ücretlere ve kayıtlı oldukları derslere iliş-
kin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Sonbahar ve ilkbahar dönemleri için akademik takvimde belirtilen ders kayıtlarının
son gününe kadar Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan öğrenciden, ödemekle yükümlü ol-
duğu dönem öğrenim ücreti ve/veya Üniversitenin imkanlarından yararlanmak için ödenmesi
gereken ücretler talep edilmez. Ödeme yapılmış ise, öğrenciye iade edilir. Ücret iadesinin ya-
pılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine
kullanım için SÜ tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

b) Sonbahar ve ilkbahar dönemleri için derslerin başlamasını takip eden dördüncü haf-
tanın son işgününe kadar Üniversiteden ayrılma, 7 haftalık yaz dönemi için derslerin başladığı
haftayı takip eden ikinci haftanın son işgününe kadar yaz dönemi kaydının iptal edilmesi baş-
vurusu yapan öğrencinin, ödemekle yükümlü olduğu ücretin, sonbahar ve ilkbahar dönemleri
için dönem öğrenim ücretinin, yaz dönemi için kayıtlı olduğu ders ücretinin, %25’ini ödemesi
gerekir. Öğrenci ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin %25’inden fazlasını öde-
mişse, fazla olan kısım öğrenciye iade edilir. Eksik kalan kısım var ise öğrenciden talep edilir.
Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olma-
ması ve kendisine kullanım için SÜ tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade
etmiş olması gerekir. Bu fıkrada belirtilen tarihten sonra yapılan başvurularda ödemekle yü-
kümlü olunan dönem öğrenim ücretinin tamamının ödenmesi gerekir.

c) Sonbahar ve ilkbahar dönemleri için derslerin başlamasını takip eden onuncu haftanın
son işgününe kadar Üniversiteden ayrılma, 7 haftalık yaz dönemi için derslerin başladığı haftayı
takip eden ikinci haftanın son işgününe kadar yaz dönemi kaydının iptal edilmesi başvurusu
yapan öğrencinin, ilgili dönemde kayıt yaptırmış olduğu dersler dönem kaydından düşürülür.
Bu tarihlerden sonra, Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan öğrencinin, ilgili dönemde kayıt
yaptırmış olduğu dersler ve notları öğrencinin kayıtlarına geçirilerek; başvurusu, izleyen dönem
başı itibariyle işleme alınır.

ç) Üniversiteden herhangi bir nedenle ayrılan öğrencilerin, Üniversiteye kayıt sırasında
verdikleri belgelerin asıllarını alabilmeleri için kayıt sildirme işlemini tamamlamaları gerekir.

d) Üniversiteden ayrılan öğrencilere, Üniversiteye girişte alınan lise diplomasının aslı,
arkasına öğrencinin Üniversiteden ayrılış tarihi ve nedenini belirten bilgiler yazıldıktan sonra,
bir kopyası Üniversitedeki dosyasında saklanmak üzere iade edilir.
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e) Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, Üniversiteye tekrar dönmek istemeleri halinde,
tüm yeni öğrenciler gibi, bu Yönetmelikte belirtilen öğrenci kabullerine ilişkin koşulları sağ-
lamaları gerekir.

İlişik kesilmesi
MADDE 38 – (1) Azami öğrenim süresi içinde, dört yıl üst üste öğrenim ücreti öden-

memesi ve dönem kayıtlarının yenilenmemesi sebebi ile kayıtsız kalan öğrencilerin, Akademik
Kurul kararı ve YÖK onayı ile ilişikleri kesilir.

(2) Azami öğrenim süresini doldurmuş olup; son sınıfta olmayan öğrencilerin ilişikleri
kesilir.

(3) Azami öğrenim süresini doldurmuş olup; son sınıfta olan öğrencilerden, mezuniyete
hak kazanabilmek için daha önce kayıt olmadıkları yeni derslere kayıt olması ve öğrenim gör-
mesi gereken öğrencilerin ilişikleri kesilir.

(4) Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde belirtilen sınırsız sınav haklarını; üst üste veya
aralıklı olarak toplam üç akademik yıl hiç kullanmayan öğrenci, sınırsız sınav hakkından vaz-
geçmiş sayılır ve ilişiği kesilir.

İzinli sayılma gerekçeleri
MADDE 39 – (1) Öğrenciler; belgelemek koşulu ile sağlık, maddi, aile, kişisel, aka-

demik, beklenmedik zorunlu olaylar gibi nedenlerle dönem izni için başvurabilirler. Gözaltına
alınan veya tutuklanan öğrencilerden, gözaltı ve tutukluluk halinin takipsizlik ile sonuçlanması
ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat edenler, bu durumları sona erdikten sonra; izin başvu-
rusu yaparak, gözaltı ve tutukluluk halinde geçen süre için Üniversite Yönetim Kurulu kararı
ile izinli sayılabilirler.

İzin süreleri
MADDE 40 – (1) Lisans öğrencilerine bir defada en çok bir akademik yıl olmak koşulu

ile toplam dört dönem izin verilebilir. Fakülte Yönetim Kurulunun uygun görmesi üzerine öğ-
renci izinli sayılır. İzinli geçen süreler öğrenim sürelerine katılmaz.

İzin başvurusu
MADDE 41 – (1) İzin almak isteyen öğrenciler, izin gerekçesine ilişkin belgeleri de

ekleyerek bir dilekçe ile derslerin başlamasını takip eden 10 uncu haftanın son işgününe kadar,
ilgili fakülte dekanlığına başvurur. Bu tarihten sonra gelen izin talepleri değerlendirmeye alın-
maz. İzin talebi, fakülte yönetim kurulu tarafından yapılan inceleme ve karar ile sonuçlandırılır.
İzin talebinin uygun görülmesi halinde, fakülte yönetim kurulu tarafından kararın onaylandığı
tarih, izin süresinin başlangıcı olarak kabul edilir.

İzinli ayrılma
MADDE 42 – (1) Derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın son işgününe

kadar izin başvurusu yapan ve başvurusu kabul edilen öğrencinin izninin işleme alınabilmesi
için, bir dönem izin aldıysa, o döneme ait ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin
%25’inin, bir akademik yıl izin aldıysa, o akademik yıla ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim
ücretinin %25’inin ödendiğini gösteren banka dekontunun Öğrenci Kaynakları Birimine ile-
tilmesi gerekir. Ödemelerde, izin başvurusunun yapıldığı tarihteki SÜ ödemeleri için belirlen-
miş miktar esas alınır. Öğrencinin ödemiş olduğu ücret; ödemekle yükümlü olduğu miktardan
fazla ise fazla olan kısım öğrenciye iade edilir. Öğrencinin izninin işleme alınabilmesi veya
ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olma-
ması ve kendisine kullanım için SÜ tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade
etmiş olması gerekir. Öğrencilerin dönem izni aldıkları dönemler için ödemiş oldukları ücretler,
sonraki dönem ücretlerine mahsup edilmez. Bu maddede belirtilen tarihten sonra yapılan baş-
vurularda ücret iade edilmez. Bu aşamada ödemekle yükümlü olunan dönem öğrenim ücretinin
tamamının ödenmesi gerekir.
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(2) İzni onaylanan ve mali yükümlülüğünü yerine getiren öğrencinin ilgili dönemde al-
mış olduğu dersler dönem kaydından düşürülür.

(3) İzinli öğrencilerin, izinli oldukları sürede hangi öğrencilik haklarından ve Üniver-
sitenin sağladığı hangi imkanlardan yararlanabileceği Üniversitece belirlenir.

İzin dönüşü
MADDE 43 – (1) Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen dönemde, gerekli ücretleri

ödeyerek, Üniversitece belirlenen diğer yükümlülüklerini yerine getirerek ve ders kayıtlarını
yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Bunun yanında izni devam ederken Üniversiteye dön-
mek isteyen öğrencinin ders kayıtları başlamadan önce fakülte dekanlığına bir dilekçe ile baş-
vurması gerekir. Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile izinden geri dönen öğrencinin izinli sa-
yılacağı dönem için ödemiş olduğu ücret, kayıt yaptırdığı dönem için ödemekle yükümlü ol-
duğu dönem öğrenim ücretinden düşülür.

Disiplin işlemleri
MADDE 44 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümleri ve SÜ esasları uygulanır.

Burslar
MADDE 45 – (1) Öğrencilere çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların dağıtımı, Rektör

tarafından atanan bir komite tarafından ve SÜ tarafından düzenlenen kurallara göre gerçekleş-
tirilir.

Ücretler
MADDE 46 – (1) Yıllık ücretler, her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından be-

lirlenir. Öğrenim ücretini ve Üniversitenin imkanlarından yararlanmak için ödenmesi gereken
ücretleri her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapıl-
maz.

(2) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin de, öde-
mekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Bu öğrencilere herhangi
bir ücret iadesi yapılmaz.

(3) Azami öğrenim süresi sonunda bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde tanımlanan sınav
ve öğrenim görme hakkından yararlanan öğrencilere uygulanacak ücretler Mütevelli Heyeti
tarafından belirlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Üniversite Akademik Kurulunun kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 48 – (1) 30/10/2014 tarihli ve 29160 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sa-

bancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapan

29187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri
Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanunun 32 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte, yükseköğretim kurumlarında
kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında, daha önceki
süreler dikkate alınmaz. Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesi kapsamında yer alan sınav hakları
ve devam koşulları bakımından, azami öğrenim süresi hesaplamalarına; 2014-2015 akademik
yılı bahar döneminden itibaren başlanır.

Yürürlük
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/89
İşyeri : Piramit Makine İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Sümer Sok. No: 16 D: 15 Kızılay Mah. Maltepe, Çankaya/Ankara
SGK Sicil No : 1274182.006
İnceleme : Piramit Makine İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan

incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi işyerinde
doktor yanında hasta girişi, tıbbi sekreterlik, serviste yatan hasta kayıtlarının tutulması gibi asıl
faaliyet konusuna yardımcı hizmet işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yö-
netmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda, yer aldığı tespit edilmiş-
tir.

Karar: Piramit Makine İnş. San. Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itiba-
riyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkoluna girdiğine
ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereği karar verilmiştir. 

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/90
İşyeri : Güriş Lojistik Depolama Dağıtım ve Taşımacılık Hizmetleri Ltd. Şti.

1476/1 Sok. No: 3 Kat: 1 İsmet Şen İş Merkezi
Alsancak/İzmir (Merkez)

SGK Sicil No : 1232019.035
Tespiti İsteyen : Liman-İş Sendikası
İnceleme : Güriş Lojistik Depolama Dağıtım ve Taşımacılık Hizmetleri Ltd.

Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; 1476/1 Sok. No: 3 Kat: 1 İsmet Şen İş Merkezi
Alsancak/İzmir adresinde bulunan işyerinde, şehir içi yük taşımacılığı ve kara yolu ile konteyner
ve diğer yük taşıma hizmetlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin
15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkolunda,

Aynı işverene bağlı değişik adreslerde faaliyet gösteren işyerlerinde yapılan limana ge-
len ve giden ihracat ve ithalat mallarının sınıflandırılması, sevkiyata hazır hale getirilmesi, ge-
miye yüklenecek veya gemiden boşaltılacak konteynerlerin gemideki istifinin sağlamlaştırıl-
ması hizmetlerinin yürütülmesi nedeniyle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra nu-
maralı “Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk” işkolunda,

Hizmet alım sözleşmesi ile Viking Temizlik ve Kozmetik Ürünleri Paz. San. Tic. A.Ş.
ile Vikipack Plastik ve Kimya Sanayi Ticaret işyerlerinde mamul, yarı-mamul, hammadde ve
yardımcı maddelerin hazırlık işlemlerini, ambalajlanması, paketlenmesi hizmetleri yürütüldü-
ğünden, yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, Büro, Eğitim ve
Güzel Sanatlar” işkolunda,

yer aldıkları tespit edilmiştir.
Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/91

İşyeri : Kafkas A.Ş.

Ortakapı Mah. Ordu Cad. No: 185/2 KARS

SGK Sicil No : 1014500.036

Tespiti İsteyen : Tez-Koop-İş Sendikası

İnceleme : Kafkas A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım

sözleşmesi ile Şehitler Mah. Turan Çelik Cad. Üniversite Kampüsü/KARS adresinde kurulu

Kafkas Üniversitesinde yükseköğretim olarak tanımlanan asıl faaliyet konusuna yardımcı hiz-

met işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı

“Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Kafkas A.Ş.’nin; Şehitler Mah. Turan Çelik Cad. Üniversite Kampüsü/KARS

adresinde kurulu işyerinde yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra

numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin

Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun

5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/92

İşyeri : Umman İnsan Kay. Sos. Hiz. Pro. Taş. Org. San. Tic. Ltd. Şti.

Kültür Mah. Meşrutiyet Cad. No: 44/18

Çankaya/ANKARA (Merkez)

SGK Sicil No : 1045847.025

Tespiti İsteyen : Tez-Koop-İş Sendikası

İnceleme : Umman İnsan Kay. Sos. Hiz. Pro. Taş. Org. San. Tic. Ltd. Şti.’de

Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Atatürk Üniversitesi yerleşkesi

Yakutiye/ERZURUM adresinde kurulu Atatürk Üniversitesi ve bağlı birimlerinde yükseköğ-

retim olarak tanımlanan asıl faaliyet konusuna yardımcı hizmet işlerinin yapıldığı, bu nedenle

yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanat-

lar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Umman İnsan Kay. Sos. Hiz. Pro. Taş. Org. San. Tic. Ltd. Şti.’nin; Atatürk Üni-

versitesi ve bağlı birimlerinde kurulu işyerinde yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yö-

netmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve

yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Söz-

leşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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—— • ——
KURUL KARARI

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:
Tarih : 12/08/2015
Karar No : 2015/15
Konu : Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;
Ekonomi Bakanlığının 24/07/2015 tarihli ve 91224 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik

Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 08/07/2015 tarihli ve 8 No’lu Toplantısında alı-
nan Karar dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istina-
den 02/06/2015 tarihli ve 29374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurulun
26/05/2015 tarihli ve 2015/8 sayılı Kararında değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan ekli
“2015/8 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar’da De-
ğişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.

2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN
DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR’DA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1 – 02/06/2015 tarihli ve 29374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2015/8
sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar”ın 7’nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da havayolu
şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere;

a) Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye getirilmesi halinde uçak veya diğer ulaşım giderleri
hasta başına % 50 oranında ve en fazla 1.000 ABD Doları,

b) Tarifesiz (charter) uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilmesi halinde hasta başına 200
ABD Doları’nı geçmemek kaydıyla ulaşım giderlerinin tamamı,

ödenir.
MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

19 Ağustos 2015 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 29450 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

 Hasdal/İSTANBUL 

ESAS NO : 2012/288 

KARAR NO : 2014/366 Müt. 

Üste fiilen taarruz suçundan sanık Mesut ÖRSOĞLU hakkında 3. Kor. K.lığı Askeri 

Mahkemesinin 30.12.2014 gün ve 2012/288-2014/366 Müt. Esas ve Karar sayılı kararıyla; 

Mahkememizin 28.03.2013 tarih ve 2012/288-2013/367 Müt. sayılı kararı ile 6545 Sayılı 

Yasanın 81. maddesi ile değişik 5275 sayılı Yasanın 106/3. Maddesi gereğince kamuya yararlı bir 

işte çalıştırılması gereklerini yerine getirmeyen hükümlü hakkında 37 GÜN SÜRELİ HAPİS 

CEZASININ İNFAZINA, 353 S.K.nun 196,197,205,209 ve 212 nci maddeleri uyarınca sanığın 

hüküm tebliğinden itibaren 1 hafta içerisinde askeri veya sivil adli makamlara veya tutuklular 

yönünden ceza ve tutukevi müdürlüklerine ya da bizzat Askeri Yargıtay'a sözlü veya yazılı 

müracaatla temyize başvurabileceğinin tespiti ile itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, 

sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 

Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6847 

—— • —— 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

ESAS NO : 2013-642 

KARAR NO : 2015-145 

SANIK: Emrah BİLDE, (TC.KİMLİK NO:20725550512) Metin Yılmaz oğlu, 1991 D.lu, 

Bolu Göynük Arızlar Ky. Nüf. Kyt.lı, Kuloğlu Mah. Sadri Alışık Sok. Dış Kapı No:40 D: 11 

Zafer Palas Apt. Beyoğlu-İSTANBUL adresinde mukim. 

Sanık hakkında Hava Değişimi Tecavüzü suçu nedeni ile yapılan yargılama sonunda, As. 

C.K.nun 66/1-b, 73, TCK.nun 62 nci maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası şeklinde kurulan 

hükmün, 5271 Sayılı CMK.nun 5728 S.K.nun ile değişik 231/5.nci maddesi uyarınca 

açıklanmasının geri bırakılmasına, 5271 Sayılı CMK.nun 231/8.nci Md. uyarınca 5 yıl süreyle 

sanığın denetim süresine tabi tutulmasına, 5271 S. CMK.nun 231/11.nci md.si uyarınca sanığın 

denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde kurulan hükmün açıklanacağının 

sanığa ihtarına karar verilmiştir.  

Sanık hakkında 21.05.2015 tarihinde ve gıyabında verilen karar tüm aramalara rağmen 

tebliğ edilemediğinden ve adresinin meçhul olması nedeniyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 

müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilanına, ilanın yapıldığı tarihten 15 

gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.  6746 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemiz ihtiyacı olan 1 adet hizmet alımı ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte 

yapılacaktır. 

1 - İdarenin Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: 111    

45500 Soma/MANİSA 

a) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26   (4 hat)      Fax  612 20 13 - 613 20 13 

b) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin a)- 

 

Niteliği- Türü - Miktarı K.İ.K. No Dosya No 

İhale 

Tarihi ve 

Saati 

İşin 

Süresi 

1 

Eynez Yer Altı Kontrol Şube 

Müdürlüğüne bağlı stok sahalarından 

idare ve piyasa kamyonlarına 

1.500.000 ton kömür yüklenmesi 

hizmet alımı işi 

2015/106346 2015-1658 
01/09/2015 

Saat:14:00 

360  

Gün 

 

b) Yapılacağı yer   : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa 

c) İşin süresi       : İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü    : Açık ihale 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma / 

Manisa 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111    45500 Soma/ 

Manisa adresinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat 

vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 7518/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Gölmarmara Belediye Başkanlığından: 

Madde: 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan Manisa İli Gölmarmara İlçesi Atatürk 

Mahallesi Başöğretmen Sabri Bulut Caddesinde bulunan 6771 parselde kayıtlı 923,97 m² Arsa 

üzerinde bulunan Bina vasıflı taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi 

uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. (Satılacaktır) 

Söz konusu bina vasıflı taşınmaz, idari şartnamesi hükümleri uyarınca satılacak olup, 

ihaleye iştirak edenler ihale şartnamesini aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır. 

Madde: 2 - İhale Günü, Saati ve İhale Yeri  

İhale 01 EYLÜL 2015 Salı günü saat: 14.00’da Gölmarmara Belediye Encümeni 

huzurunda yapılacaktır. İhale Muhammen bedeli 2.000.000,00.TL olup; Geçici teminat bedeli 

60.000,00.TL’dir. 

Madde: 3 - İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler 

İhaleye iştirak etmek isteyenlerden istenecek belgeler: 

- Özel Kişiler; 

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, 

b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı, 

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter 

tasdikli imza sirkülerinin aslı, 

- Tüzel Kişiler; 

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, 

b) 2015 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, 

c) 2015 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli 

sureti 

d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti 

e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve 2015 yılı içinde 

alınmış noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı. 

- Ortak Girişim; 

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, 

b) 2015 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı, 

c) 2015 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı, 

d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti. 

Madde: 4 - Geçici Teminat  

İstekliler, muhammen bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.  

a) Tedavüldeki Türk Parası,  

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,  

c) Geçici teminat nakit olarak yatırılacak ise Belediyemiz veznesi veya Türkiye Halk 

Bankası AKHİSAR Şb. Nezdinde ki IBAN NO: TR81 0007 2009 5630 0007 0000 10 nolu 

hesabına yatırılabilir. 

Madde: 5 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini  

İhale dokümanı; Gölmarmara Belediye binası Mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai 

saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir veya 50,00 TL tutarında dosya bedeli ödenerek 

temin edilebilir.  

Madde: 6 - Tekliflerin Verilmesi  

İstekliler, teklif mektuplarının içinde bulunduğu Kapalı Zarfı ihale günü saat 14.00’a 

kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Gölmarmara Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler 

Müdürlüğü Gölmarmara adresine teslim edeceklerdir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul 

edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile 

gönderilecek tekliflerin ihale günü (01.09.2015) Salı günü saat 14.00’a kadar Gölmarmara 

Belediye Başkanlığı Eskicami Mahallesi Gaziler Caddesi No: 134 Gölmarmara - MANİSA 
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adresine ulaşması şarttır. İsteklinin yukarıda belirlenen saatten sonraki tevdi istekleri veya 

postadaki gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecek ve ihaleye katılmak için mazeret olarak ileri 

sürülmeyecektir. 
Madde: 7 - Kesin Teminat 
İhale üzerinde bırakılan isteklilerden sözleşme imza tarihinden önce ihale bedelinin % 6 

(yüzde altı)’sı oranında süresiz kesin teminat alınacaktır.  
Madde: 8 - Ödeme Yeri ve Şartları  
Gayrimenkul İhale onay tebliğ tarihinden itibaren 10 İş gün içersinde 1.000.000,00.TL’sı, 

01.10.2015,tarihinde 500.000,00.TL’sı, kalanın ise 01.11.2015 tarihinde ödenmesine (Satış bedeli 
üzerinden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4 maddesi gereği K.D.V. 
alınmayacaktır.) Ödemenin tamamlanmasına müteakip tapu işlemlerinin yapılmasına. 

İlan olunur. 7458/1-1 
—— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  
1 - Satışa esas bedeli en az 5,63 TL ile en çok 16.350,00 TL arasında değişen; 25/08/2015 

günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 1.635,00 TL 
arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 
ayrı şartname eki listede gösterilen 33 grup eşya (cep telefonu, çay ve şeker vb.); açık artırma 
usulü ile, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı Gümrük Kompleksi 
adresindeki ihale salonunda 26/08/2015 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 
eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile 
(0432) (223 4026-46) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van 
Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 
alınabilir. 

İlan olunur. 7514/1-1 
—— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 45,27 TL. ile en çok 1.260.738,00 TL. arasında değişen; 
26/08/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00.- TL., en 
çok 100.000,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, konteyner, muhtelif oto 
parçası, sütyen, odun hamuru resivi, muhtelif elektronik aksam, oyuncak, kağıt hamuru v.s 39 grup 
eşya; açık artırma suretiyle, Gebze Öğretmenevi Konferans Salonu, Muallimköy Girişi Gebze- 
KOCAELİ adresindeki ihale salonunda 27/08/2015 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. 
Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr 
ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (262) (646 24 95) numaralı telefondan 
ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00.- TL. bedel karşılığı 
Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 
alınabilir. 

İlan olunur. 7515/1-1 
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İSTANBUL İLİ KADIKÖY İLÇESİ ERENKÖY MAHALLESİ 2964 ADA 95 NOLU 

PARSELDE KAYITLI 6 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM İHALE 

YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden: 

1 - Mülkiyeti, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, 

Erenköy mahallesinde bulunan 1.141,67 m2 miktarlı 2964 ada 95 nolu parselde kayıtlı, kat 

irtifaklı, mesken vasıflı A blok 3, 4, 5, 6, 7, 11 nolu bağımsız bölümlerdeki TCDD hisse payı 

satılacaktır. Satış İhalesi; Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne 

elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek ve görüşmeler yapmak suretiyle TCDD 

1. Bölge Müdürlüğü binası asma katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile 

yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale 

Komisyonunca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif 

sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 

yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme 

süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

3 - İhale dokümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar 

Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu 

iban numaralı hesabına 500,00 (Beş yüz) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin teklif vereceği 

bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanını da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge 

Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu Haydarpaşa adresinden temin 

edilebilir. Doküman bedeli kesinlikle iade edilmeyecektir. 

4 - İhale konusu 2964 ada 95 nolu parselde bulunan her bir bağımsız bölümün geçici 

teminat miktarı 30.000,00 (otuzbin) TL olarak belirlenmiştir. 

 

Blok Kat 

Bağımsız 

Bölüm 

No 

Hisse 

oranı 

Arsa 

Payı Niteliği Brüt m2 

Son Teklif 

Tarihi ve 

Saati 

İhale Tarihi 

ve Saati 

A 5 11 27/100 
5400/1

14167 
Mesken 138 

31.08.2015 

12:00 

31.08.2015 

14:00 

A 1 3 Tam 
5400/1

14167 
Mesken 138 

31.08.2015 

12:00 

31.08.2015 

15:00 

A 1 4 Tam 
5400/1

14167 
Mesken 138 

31.08.2015 

12:00 

31.08.2015 

16:00 

A 2 5 Tam 
5400/1

14167 
Mesken 138 

02.09.2015 

12:00 

02.09.2015 

14:00 

A 2 6 Tam 
5400/1

14167 
Mesken 138 

02.09.2015 

12:00 

02.09.2015 

15:00 

A 3 7 Tam 
5400/1

14167 
Mesken 138 

02.09.2015 

12:00 

02.09.2015 

16:00 

 7389/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımı açık ihale 

usulü İle ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/ 

KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05 

  Faks: (0344) 524 22 02 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsın@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin ve malın 

A-a) Dosya No : 2015/20 

b) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Afşin Elbistan A Termik Santrali İşletme 

Müdürlüğü Kazan Sirkülasyon Pompa 

Motorunun (Stator Sargıları Su İçerisinde ve 

İzoleli) Tüm Yedek Malzemeleri Yüklenici 

Tarafından Karşılanması Kaydı İle Sarımının 

Yapılması İşi.  

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

e) İhale tarihi ve saati : 27.08.2015  Saat: 14.00 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer : Vakıfbank Afşin Şb. :TR87 0001 5001 5800 

7287 7572 71 Afşin Ziraat Bankası Şb.: 

170001000390377120435440 No’lu hesaba  

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler belirtilen tarihte saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyat olarak vereceklerdir. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır.  

Duyurulur. 7516/1-1 
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AKILLI KART SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 

ihtiyacı olan Akıllı Kart Sistemi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 27.08.2015 günü, saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 7536/1-1 
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MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. 

No: 111    45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) - Fax: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 

İhalenin - Niteliği - Türü İ.K No Dosya No İhale Tarih - Saati Teslim 

1 

1 Adet Transformatör 

34.5/1 kV, 1600 KVA 

Alımı  

106461 2015-1662 09.09.2015 - 14.00   90 Gün 

2 7 Kalem Rulman Alımı 106468 2015-1663 09.09.2015 - 15.00   30 Gün 

3 

10 Adet Fren ve 

Şanzıman Yağ Soğutucu 

Alımı 

106471 2015-1665 09.09.2015 - 16.00   90 Gün 

4 
65 Kalem Komatsu 

Yedeği Alımı 
106476 2015-1666 15.09.2015 - 14.00 120 Gün 

5 

10 Kalem Dökme ve 

Fıçılı Madeni Yağ ve 

Antifiriz Alımı 

106478 2015-1668 15.09.2015 - 15.00 270 Gün 

b) Teslim yeri : ELİ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - İhalenin Yapılacağı yer: ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANİSA 

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir 

ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden 

itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna 

maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlarla tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 7519/1-1 



19 Ağustos 2015 – Sayı : 29450 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 

MÜBADELE YAPILACAKTIR 

Edirne Emniyet Müdürlüğünden: 

Edirne Emniyet müdürlüğü kuvvesine kayıtlı hizmette kullanabilme vasfını kaybetmiş, 

onarımları ekonomik olarak mahsurlu olan; (20) adet taşıt, (1) adet motosiklet ve (309) kalem 

hurda mal ve malzeme; 5 Adet Renault Yeni Symbol Joy1.2 16v 75 bg (Opak) benzinli ve 1 Adet 

Yeni Passat 1.4 TSİ ACT BMT 150 PS Comfortline Manuel binek taşıt ve 1255 top 1. Hamur 

Copier Bond 210x297 mm 80 gr A4 fotokopi kağıdı ile mübadele edilecektir. 

1 - Mübadeleyi Yapan İdarenin 

a ) Adı : Edirne Emniyet Müdürlüğü 

b ) Adresi : Şükrüpaşa Mahallesi Şehit Üsteğmen Ahmet 

ALTUN Cad. No. 2 Edirne 

c ) Telefon - Faks : 0284 213 92 45-46     Faks: 0284 213 92 45-46  

2 - Mübadelenin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 

a) Adı : Hizmette kullanılabilme vasfını kaybetmiş, 

onarımları ekonomik olarak mahsurlu olan 

taşıtların, hurda mal ve malzemenin yeni taşıtlarla 

mübadele edilmesi 

b) Niteliği, Türü, Miktarı : Hek kapsamında (20) adet taşıt ve İhtiyaç fazlası 

(1) adet taşıt, ihtiyaç fazlası (4) kalem malzeme, 

(305) kalem hurda mal ve malzeme mübadele 

edilecektir. 

3 - a) Mübadele Verilecek Taşıtların 
 

S.N Plaka Model Markası 

Motor 

Hacmi 

Motor 

Gücü Km Durumu 

Hasar 

Durumu 

1 22 A 0144 1998 RENAULT R-l179 TX2 5VT 1397 72 62128 
Gayri 

Faal 
HASARSIZ 

2 22 A 0150 1998 FORD TRANSİT D.25 DI 2496 70 278926 
Gayri 

Faal 
HASARSIZ 

3 22 A 0014 1993 
VOLKSWAGEN LT 31 

MİNİBÜS 
2400 * 107500 

Gayri 

Faal 
HASARSIZ 

4 22 A 0064 2000 RENAULT 19 1.6 İ RNE 1598 66 461800 
Gayri 

Faal 
HASARSIZ 

5 22 A 0199 2004 
FORD CONNECT PU2 

TRANSİT CONNECT 
1753 49 250100 

Gayri 

Faal 
HASARSIZ 

6 22 A 0180 2001 RENAULT 19 1.6 RNE 1598 90 350012 
Gayri 

Faal 
HASARSIZ 

7 22 A 0152 1998 RENAULT 19 1.4 RNA 1397 53 254350 
Gayri 

Faal 
HASARSIZ 
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S.N Plaka Model Markası 

Motor 

Hacmi 

Motor 

Gücü Km Durumu 

Hasar 

Durumu 

8 22 A 0159 1999 RENAULT 19 EUROPA 1372 53 136350 
Gayri 

Faal 
HASARSIZ 

9 22 A 0177 2001 RENAULT 19 EUROPA 1.6 1598 66 209050 
Gayri 

Faal 
HASARSIZ 

10 22 A 0269 2008 
KANUNİ VAN54 

MOTOSİKLET 
249 13,8 12000 Faal HASARSIZ 

11 22 A 0178 2001 RENAULT EUROPA 1.6E 1598 90 307660 Faal HASARSIZ 

12 22 A 0093 2007 
RENAULT SYMBOL 

AUTHENTIQUE 1.4 
1390 75 245705 Faal HASARSIZ 

13 22 A 0176 2001 FORD TRANSİT MİNİBÜS * 76 260500 Faal HASARSIZ 

14 22 A 0035 2007 
FORD PU2 TRANSİT 

CONNECT 
1753 55 189178 Faal HASARSIZ 

15 22 A 0052 1998 RENAULT EUROPA 1.6 RNE 1595 90 395000 Faal HASARSIZ 

16 22 A 0165 1999 RENAULT EUROPA 1.6 RNE 1565 * 275000 Faal HASARSIZ 

17 22 A 0083 2007 
FİAT DOBLO 1.9 

DYNAMİC 
1910 105 403200 Faal HASARSIZ 

18 22 A 0277 2000 RENAULT R17905 1397 53 201400 Faal HASARSIZ 

19 22 A 0086 2006 
RENAULT CLİO SYMBOL 

1.4 ALİZE 
1390 75 302057 Faal HASARSIZ 

20 22 A 0224 2007 
VOLKSWAGEN PASSAT 

2.0 TDI 
1968 140 205720 Faal HASARSIZ 

21 22 A 0233 2007 VOLKSWAGEN POLO 1.4 1390 80 247520 Faal HASARSIZ 
 

3 - b) Mübadele Verilecek Mal ve Malzeme 

a) Kesilmiş Alüminyum Plaka : 3005 Kg 

b) Hurda Demir : 25729 Kg 

c) Alüminyum Kapı Çerçeve : 800 Kg 

d) Atık Plastik Sargılı Parça Kablo : 250 Kg 

e) Pvc Kapı Çerçeve : 80 Adet 

f) İhtiyaç Fazlası Mal Ve Malzeme : 6 Kalem 

g) Mobilya Atığı Sunta : 2000 Kg 

4 - Mübadelede Alınacak Mala İlişkin Özellikler 

a) 5 Adet Renault Yeni Symbol Joy1.2 16v 75 bg (Opak) benzinli binek taşıt, 

b) 1 Adet Yeni Passat 1.4 TSİ ACT BMT 150 PS Comfortline Manuel binek 

taşıt.(Metalik Renk) 

c) 1255 top 1. Hamur Copier Bond 210x297 mm 80 gr A4 fotokopi kağıdı. 

5 - Değer Tespit Komisyonunca Belirlenen Tahmini Bedel 262.389,60 TL’dir. 
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6 - Geçici Teminat Tutarı İstekliler verilecek mala ait tahmini bedelin %3’den az 

olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Mübadele açık artırma usulü ile yapılacaktır. Teklif zarflarında belirtilen yazılı 

teklifler okunduktan sonra teklifler şartnamede belirtilen pey miktarı ile komisyon önünde sözlü 

olarak verilecektir. 

8 - Mübadelenin Yapılacağı Yer, Tarih ve Saat 

a) Yer : Edirne Emniyet Müdürlüğü 5. Kat Toplantı Salonu, Şükrüpaşa Mah. Şehit 

Üsteğmen Ahmet Altun Cad. No: 2 EDİRNE 

b) Tarih : 02.09.2015 

c) Saat : 14:00 

9 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler 

Mübadeleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin; 

a) Teklif mektubunu, 

b)Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin %3’ü oranındaki geçici teminatı, 

c) Tebligat adresini gösterir belgeyi, 

ç) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname 

örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini 

sunmaları zorunludur. 

10 - Mübadele Dökümanının Görülmesi ve Temini 

Mübadele dökümanı, Edirne Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve Edirne Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne dosya bedeli olan (10,00) TL’nin 

yatırılarak “Vezne Alındı Belgesi karşılığı Edirne Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın 

almaları zorunludur. 

11 - Taşınır Malların Yerinde Görülmesi 

Mübadele konusu verilecek mallar, mübadele ilan tarihinden itibaren ve mübadele 

tarihinden bir gün öncesine kadar, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde; motorlu araçlar 

Edirne Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası bahçesinde, hurda demirbaş malzemeler Edirne 

Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü bahçesi HEK Hurda depolarında görülebilir. 

12 - Mübadeleyi Alan İstekli ile sözleşme yapılıp yapılmayacağı hususunda; 

Emniyet Genel Müdürlüğüne ait kamu taşınır malları mübadele tip şartnamesi (EK- 3B 

madde) 18 hükümleri geçerlidir. 

13 - Mübadelede işin tamamı için teklif verilecektir. 

14 - Teklifler 02.09.2015 tarihi saat: 14:00’a kadar Edirne Emniyet Müdürlüğü Lojistik 

Şube Müdürlüğü Şükrüpaşa Mahallesi, Şehit Üsteğmen Ahmet ALTUN Caddesi, No: 2 EDİRNE 

adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

(İhale tarihi ve saatinden sonra ulaşan teklif mektupları dikkate alınmayacaktır.) 

 7444/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Linyit Kömürü Arama Amaçlı Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2015/104791 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire 

Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 

No: 139 Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Hizmet Alımı, 

  13.000 m Tekirdağ-Edirne’de Karotlu Linyit Sondajı, 

7.000 m Tekirdağ-Edirne’de Kırıntılı Linyit 

Sondajı, 

  (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirile-

cektir) olmak üzere toplam 20.000 m. 

b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen bölgede yapılacaktır. 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin 

kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese 

tebliğinden) itibaren, 10 (on) takvim günü içinde, 

en az 4 (dört) adet Wire-Line sistemli çalışan 

sondaj makinası ile işyeri teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır (işe başlama tarihinde dört adet 

makinenin de aynı anda işe başlamış ve faal 

olması zorunludur). işin süresi işe başlama (İşe 

başlama tarihi bölge kapsamında ilk sondajın fiili 

olarak dönme tarihi) tarihinden itibaren 210 

(ikiyüzon) takvim günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 01/09/2015 - 10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 
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4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Her türlü Karotlu ve Kırıntılı Linyit Sondajı veya Karotlu ve Kırıntılı Maden 

Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15 

(yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 
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9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 

işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 7342/1-1 

————— 
BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Bilgisayar ve Çevre Ürünleri Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2015/103443 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. 

Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ 

Ankara 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 201 20 55 - 0 312 285 58 14 

c) Elektronik Posta Adresi : --- 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : --- 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Mal Alımı, 

  1. Kısım: 130 Adet Masaüstü Bilgisayar, 130 

Adet Masaüstü Led Monitör. (Tip-1) 

  2. Kısım: 269 Adet Masaüstü Bilgisayar, 269 

Adet Masaüstü Led Monitör. (Tip-2) 

  3. Kısım: 27 Adet İş İstasyonu Bilgisayar, 39 

Adet İş İstasyonu Monitörü (Tip-1) 

  4. Kısım: 1 Adet İş İstasyonu Bilgisayar, 1 Adet 

İş İstasyonu Monitörü (Tip-2) 

  5. Kısım: 120 Adet Dizüstü Bilgisayar (Tip-1) 

  6. Kısım: 63 Adet Dizüstü Bilgisayar (Tip-2) 

b) Teslim Yeri/Yerleri : MTA Genel Müdürlüğü Bilimsel Dokümantasyon 

ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı Ambarı 

c) Teslim Tarihi/Tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe 

başlama talimatı tebliğinden itibaren 60 (altmış) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 08/09/2015 - 10.30 



19 Ağustos 2015 – Sayı : 29450 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla 

aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde 

sunacaklardır. 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 
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ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması: 

İstekliler, teklif ettiği ürünlere ait üretici firma adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 

alınan TS 12498 Bilgisayar ve Çevre Birimleri için Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesini 

teklif dosyalarında sunacaktır. İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin 

ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

İstekliler teklif ettikleri malların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu 

teyit etmek amacıyla, teknik şartnamedeki tüm maddeleri sırası ve madde numarası ile birlikte 

teker teker cevaplayacak, hiçbir madde boş bırakılmayacak, cevaplar açık, anlaşılır, teknik bilgi 

sunulacak yerlerde yeterli teknik düzeyde olacaktır. Boş bırakılan maddeler cevapsız sayılacak ve 

değerlendirmede “karşılanmıyor” şeklinde yorumlanacaktır. Teklif sunulmayacak ürünlere ait 

maddelerde cevap aranmayacaktır. Teknik Şartnamede ilgili ürünler için istenilen Energystar 

uyumluluk belgeleri teklif ekinde sunulacaktır. İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya 

belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (Makine ikmal Daire Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 203 nolu oda) satın 

alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 7264/1-1 
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5 KALEM MAL SATIN ALINACAKTIR 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan 5 kalem mal alımı işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi 

(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ihale edilecektir. 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi 

ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@istanbul.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : - 

2 - İhale Konusu malın: 
 

a) Niteliği, türü Miktarı İhale tarihi İhale saati 

1 
3 Boyutlu Volumetrik Dental Tomografi Cihazı 

İhale kayıt no: 2015/107257 
1 Adet 28/08/2015 10:00 

2 
Renkli Doppler Ultrasonografi 

İhale kayıt no:2015/107262 
1 Adet 28/08/2015 10:45 

3 
Thermal Mechanical Analyzer 

İhale kayıt no:2015/107265 
1 Adet 28/08/2015 11:30 

4 
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Sistemi 

İhale kayıt no:2015/107267 
1 Adet 28/08/2015 12:15 

5 

90 Tonluk 1500 Metre Delme Kapasiteli Sondaj 

Makinası 

İhale kayıt no:2015/107271 

1 Adet 28/08/2015 13:00 

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri: 

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde 

teslimat İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi‘ne yapılacaktır. 

b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim günü içinde 

teslimat İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi‘ne yapılacaktır. 

b-c-3) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim günü içinde 

teslimat İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi‘ne yapılacaktır. 

b-c-4) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içinde 

teslimat İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi‘ne yapılacaktır. 

b-c-5) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim günü içinde 

teslimat İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi‘ne yapılacaktır. 
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3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer: İ.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez 

Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmelği (93/42/EEC 

MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve 

Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) 

kapsamındaki teklif ettikleri Ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi 

Bankası(TITUBB)’ndan onaylandığını belirtir belgeleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi 

Bankası(TITUBB)’ndan onaylı FİRMA BAYİ veya ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip 

olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Eğer teklif edilen ürün 

yukarıda belirtilen direktifler kapsamında değilse istekli teklif ettiği ürünlerin “T.C. Sağlık 

Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmelği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir 

Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) 

Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD)” kapsamında olmadığına dair yazılı 

beyanlarını teklif zarfında sunmalıdır. ( sadece 1. ve 2. sıra nolu ihale için istenmektedir.) 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: [ sadece 1 sıra nolu ihale için 

istenmektedir. ] 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 

materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik 

şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 

gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan 

ürün değerlendirme dışı bırakılır. 

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması 

gereken kriterler: 

4.3.3.1. İstekli firma veya yetkili satıcısı olduğu firma adına düzenlenmiş; TSE “Hizmet 

Yeterlilik Belgesi ( sadece 1. ve 2. sıra nolu ihale için istenmektedir. ) 

5 - a) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

b) 2 sıra nolu ihale için ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki 

unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Bu unsurlar aşağıda belirtilmiştir. Değerlendirmede 

aşağıdaki formül kullanılacak ve ihale, formülle hesaplanan efektif fiyat teklifi en düşük olan 

isteklide kullanılacaktır. 

Teklif edilen fiyat  

Efektif Fiyat =             ----------------------------------------- 

      1+Topladığı Nisbi Ağırlık/100 

Nispi puanlamaya giren özellikler ve verilen nispi puanlar: 

1 - Cihazın hasta alma derinliğinin en az 36 cm olması. (2 Puan) 

2 - Cihazın PW Doppler PRF değerinin en az 0,1-52 KHz arasında olması. (2 Puan)  

3 - Cihazın Renkli Doppler PRF değerinin en az 0,1 KHz değerine kadar düşebilmesi. (2 Puan) 

4 - Compound görüntülemede ses dalgalarının en az on üç farklı açıdan gönderilebilmesi. 

(2 Puan) 
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5 - Cihazın PW Doppler velocity değerinin en az 0,13-2000 cm/saniye değerleri arasında 

olması. (3 Puan) 

6 - Sistemin Renkli Doplerde minumum velocity değerinin 0.005 cm/saniye değerine veya 

daha aşağıya inebilmesi. (2 puan) 

7 - Cihazda HD zoom özelliğinin bulunması. (1 Puan) 

8 - Cihazın Hard Disk kapasitesinin en az 1,5 TB (Terabayt) olması. (1 Puan) 

9 - Shearwave Elastografik incelemelerde alınan renkli görüntü üzerinde, seçilen alan 

içerisinde en az 20 ayrı noktadan ölçüm yapılabilmesi. (3 Puan ) 

10 - Cihazda panaromik görüntüleme özelliğinin bulunması (5 puan)  

11 - Cihaza aynı anda en az 4 probun bağlanabilmesi. (1 Puan) 

12 - Cihazda panaromik görüntüleme özelliğinin renkli olarak yapılması (5 puan)  

13 - Cihazla birlikte teklif edilen tüm lineer problar ile elastografi görüntüleme 

yapılabilmesi. (2 Puan)  

14 - Madde 54.2 de tanımlanan lineer probun en az 570 kristali Matrix ve Multi D prob 

teknolojilerinden birisine sahip olması. (5 Puan) (Madde 54.2: 1 adet en az 5-9 MHz arasındaki 

frekanslarda çalışan multifrekans veya broadband lineer prob. 

15 - Shearwave elastografinin sistemde kullanılabilen en az 4 prob ile yapılabilmesi. (2 

Puan) 

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli 

istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 

100,00 - Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 

Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı 

ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.) 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - 1, 2, 3, 4 ve 5 sıra nolu ihalelere iştirak edecek istekliler tekliflerini, götürü bedel 

üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden 

götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere,  kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 

 7537/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türk Standardları Enstitüsünden: 

Aşağıda unvanı, belge no'su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri 

fesih edildiğinden mevcut Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet 

belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet 

hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur. 

 

BAŞARANLAR PETROL ÜRN. 

NAK. MARKET MOB. VE DEK. 

TURZ. SARRAFLIK İNŞ. VE 

MAK. TEKS. MAD. SAN. VE 

TİC. LTD. ŞTİ. 

TS 11939 43-HYB-38 30.06.2015 

Kapsam 

Genişletme 

Olumsuz 

ASDEM PETROL VE 

OTOMOTİV TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

TS 11939 43-HYB-204 15.07.2015 

Yıllık Vizesini 

Yaptırmadığı 

İçin 

İLKAN İŞ MAKİNALARI İNŞ. 

MALZ. OTO. TİC.VE SAN. 

LTD.ŞTİ. 

TS 12510 43-HYB-192 10.08.2015 

Yıllık Vizesini 

Yaptırmadığı 

İçin 

KÖKLER MİMARLIK MÜH. 

PETROL İNŞ. VE TAH. İŞL. 

LTD. ŞTİ. 

TS 11939 43-HYB-212 10.08.2015 
Firma El 

Değişikliği 

RAMPET AKARYAKIT İNŞ. 

GIDA TURİZM SAN. VE TİC. 

LTD. ŞTİ. 

TS 11939 43-HYB-213 10.08.2015 
Firma El 

Değişikliği 

 7512/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Bilim Tarih ve Eğitim Vakfı 

VAKFEDENLER: Prof. Dr. Hikmet Koçak, Mehmet Sekmen, Prof. Dr. Orhan Güvenen, 

Nurettin Serhad Akcan, Yetkin Aktaş, Doç. Dr. Murat Tolga Yılmaz, Cengiz Solakoğlu, Mehmet 

Göze, Prof. Dr. Onur Özsoy, Muammer Cindilli, Erdal Güzel. 

VAKFIN İKAMETGAHI: Erzurum 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Erzurum 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/07/2015 tarih ve E:2015/555, K:2015/606 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Engeli olan ve olmayan çocuk, genç ve yaşlılar başta olmak üzere tüm 

insanlığa hizmet ve bireyler arasında sosyal dayanışmayı sağlayarak yüksek hedefleri olan güçlü 

bir Türkiye idealine ulaşmak için, girişimci ruhu taşıyan, bilimsel düşünce, araştırma ve 

geliştirme yöntemlerini benimsemiş, inançlı, insana ve doğaya saygılı nesillerin yetişmesi için her 

düzeyde eğitim kurumları açmak ve burs vermek ile eğitim ve öğretime her türlü desteği 

sağlamak, Erzurum’da bilim, kültür, tarih, eğitim, sağlık yenilebilir enerji alanlarında müze 

parkları ve tarih duvarı kurmak, kurulacak bu parklar ve tarih duvarının yapım, yönetim ve 

işletilmesini sağlamaktır. Vakıf siyasetle uğraşmaz. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000 TL (Nakit) 

YÖNETİM KURULU: Hikmet Koçak, Mehmet Sekmen, Murat Tolga Yılmaz. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar Atatürk Üniversitesine devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 7530/1-1 
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Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR 

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ile Güzel Sanatlar ve 

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümüne, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine ve 4857 sayılı İş Kanunu 

hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen şartlara göre “Öğretim Üyesi’’ alınacaktır. 

Başvuru Belgeleri 

İlana konu olan kadrolar devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 

maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde özgeçmişini, öğrenim belgelerini, 

4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve 

yayınları ile bunlara yapılan atıfları Profesörlük kadrosu için 6 takım, Doçentlik kadrosu için 

4 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.  

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla 

ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi Farabi Caddesi No: 23 Döşemealtı/ 

ANTALYA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan 

başvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır. 

 

Birimi 

Bölümü/ 

Programı Unvanı Adet Özel Koşul 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

İşletme Profesör 1 

• İşletme yada Yönetim alanlarından 

birisinde doktora yapmış olmak. 

• İnsan Kaynakları konusunda hem 

Türkiye’de hem de başka ülkelerde 

araştırmaları bulunmak. 

• Uluslararası hakemli dergilerde belirli 

sayıda bilimsel makale yayınları ile 

kongreler de bildirileri bulunmak. 

• Çok ileri seviyede İngilizce biliyor 

olmak. 

Güzel Sanatlar 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

Mimarlık Doçent 1 

• Restorasyon alanında doktora yapmış 

olmak. 

• Yabancı dil / ler biliyor olmak. 

İlan olunur. 7521/1-1 
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar 

uygulanacaktır. 

2 - Üniversitemiz senatosunun 29.04.2011 tarih ve 2010-2011/16 sayılı karar gereğince, 

üniversitemizde uygulanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri” çerçevesinde 

Teknoloji Fakültesine atanacak Öğretim Üyelerinin Mühendislik Fakültesi atanma kriterlerini 

sağlaması gerekmektedir. 

3 - Başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, 

ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve 

çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen 

teslim etmeleri, 

4 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih 

Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır. 

5 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan 

müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

 

Ünvanı Profesör Doçent Yrd. Doç 

Açıklamalar Birimi 

Anabilim 

Dalı 

Drc. 

Adet 

Drc. 

Adet 

Drc. 

Adet 

Fen 

Fakültesi 

Moleküler 

Biyoloji 
  1-1 

Moleküler Biyoloji alanında 

doktora yapmış olmak, 

Moleküler Biyoloji ve Genetik 

Bölümünde en az iki yıl 

eğitici deneyimine sahip olmak. 

Cebir ve 

Sayılar 

Teorisi 

  1-1 
Heisenberg gruplarında çalış-

maları olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Tıbbi 

Farmakoloji 
  1-1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, 

Farmakoloji alanında Tıpta 

Uzmanlık yapmış olmak. 

Toksikoloji alanında çalış-

maları olmak. 

Toplam   3  

 7510/1-1 
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Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:  
ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda gösterilen Bölüm ve Programlarına 2547 sayılı Kanun ve 
“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam 
zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır. 

İLAN BAŞLAMA TARİHİ   : 19.08.2015 
İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru) : 02.09.2015 
 

Fakülte 
Bölüm/Program/ Anabilim 

Dalı 
Öğretim 
Üyesi Başvuru Şartları 

Kadro 
Sayısı 

Eğitim 
Fakültesi 

Eğitim Bilimleri Bölümü 
Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık (Türkçe) 
Programı 

Yardımcı 
Doçent 

Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık alanlarında 
deneyimli olmak.  

1 

Eğitim Bilimleri Bölümü 
Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık (İngilizce) 
Programı 

Yardımcı 
Doçent 

Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık alanlarında 
deneyimli olmak. 

1 

Özel Eğitim Bölümü Zihin 
Engelliler Öğretmenliği 
Programı 

Öğretim 
Üyesi 

Doktora eğitimini Özel 
Eğitim alanında tamamlamış 
olmak. 

1 

Yabancı Diller Bölümü 
İngilizce Öğretmenliği 
Programı 

Yardımcı 
Doçent 

IB (Uluslararası Bakalorya) 
konusunda uzman ve 
uygulamada deneyimli olmak. 

1 

Fen - 
Edebiyat 
Fakültesi  

Felsefe Bölümü 
Yardımcı 
Doçent 

Yüksek Lisans ve Doktora 
çalışmasını İnsan Felsefesi 
alanında yapmış olmak. 

1 

Psikoloji (İngilizce) 
Bölümü 

Yardımcı 
Doçent 

Lisans derecesini Psikoloji 
alanında, Yüksek Lisans ve 
Doktora eğitimini Psikoloji, 
Klinik Psikoloji ya da Sosyal 
Psikoloji alanlarında 
tamamlamış olmak. 

3 

Hukuk 
Fakültesi 

Kamu Hukuku Bölümü 
Genel Kamu Hukuku ABD 

Yardımcı 
Doçent 

Lisans, Yüksek Lisans ve 
Doktora eğitimini hukuk 
alanında yapmış olmak. 

1 

İktisadi ve 
İdari Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Bölümü 

Yardımcı 
Doçent 

Doktora eğitimini 
Uluslararası İlişkiler, Siyaset 
Bilimi ya da Sosyoloji 
alanında tamamlamış olmak; 
Ortadoğu ve/veya İlahiyat 
konularında çalışıyor olmak. 

2 

Mimarlık ve 
Tasarım 
Fakültesi 

İç Mimarlık (Türkçe) 
Bölümü 

Yardımcı 
Doçent 

Sağlık konularıyla ilgili iç 
mekân tasarımı konusunda 
uzman olmak. 

1 

Yardımcı 
Doçent 

Doktora eğitimini İç 
Mimarlık ya da Mimarlık 
alanında tamamlamış olmak. 

1 

Mimarlık (Türkçe) Bölümü 
Öğretim 
Üyesi 

Mimari Tasarım, Yapı 
Bilgisi veya Modern 
Mimarlık Tarihi uzmanı 
olmak. 

2 

Mimarlık (İngilizce) 
Bölümü 

Yardımcı 
Doçent 

Mimari Tasarım veya Yapı 
Bilgisi uzmanı olmak. 

1 

Yardımcı 
Doçent 

Şehir Planlama, Çevre 
Koruma ve Ekosistem 
konusunda uzman olmak. 

1 
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Fakülte 

Bölüm/Program/ Anabilim 

Dalı 

Öğretim 

Üyesi Başvuru Şartları 

Kadro 

Sayısı 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 

(İngilizce) Bölümü 

Öğretim 

Üyesi 

Bilgisayar Mimarisi (FIGA, 

Denetleyiciler) alanında 

çalışıyor olmak. 

1 

Yazılım Mühendisliği 

(İngilizce) Bölümü 

Öğretim 

Üyesi 

“Doğal Dil İşlemede 

Biçimsel Kavram Analizi” 

konusunda çalışıyor olmak. 

1 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü Göğüs Cerrahisi 

ABD 

Profesör 
Göğüs Cerrahisi uzmanı 

olmak. 
2 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü Göz Hastalıkları 

ABD 

Yardımcı 

Doçent 

Göz Hastalıkları uzmanı 

olmak. 
1 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü Kadın Hastalıkları 

ve Doğum ABD 

Doçent 
Kadın Hastalıkları ve 

Doğum uzmanı olmak. 
1 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü Kulak, Burun, 

Boğaz Hastalıkları ABD 

Doçent 
Kulak, Burun, Boğaz 

Hastalıkları uzmanı olmak. 
1 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü Üroloji ABD 

Öğretim 

Üyesi 
Üroloji uzmanı olmak. 1 

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları ABD 

Öğretim 

Üyesi 

Çocuk Nörolojisi uzmanı 

olmak 
1 

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümleri İç Hastalıkları 

ABD 

Öğretim 

Üyesi 

Hematoloji uzmanı olmak. 1 

Nefroloji uzmanı olmak. 1 

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü Kardiyoloji ABD 
Profesör Kardiyoloji uzmanı olmak. 1 

Temel Tıp Bilimleri 

Bölümü Tıbbi Biyoloji 

ABD 

Öğretim 

Üyesi 

Tıbbi Biyoloji uzmanı 

olmak. 
1 

Hemşirelik Yüksekokulu 
Öğretim 

Üyesi 

İç Hastalıkları Hemşireliği, 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği, 

Cerrahi Hastalıkları 

Hemşireliği, Psikiyatri 

Hemşireliği ya da 

hemşireliğin diğer anabilim 

dallarından birinde doktora 

derecesi olmak;  yöneticilik 

deneyimi olmak. 

4 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler Bölümü Tıbbi 

Görüntüleme Teknikleri 

Programı 

Yardımcı 

Doçent 

Radyoloji veya Fizik 

alanında doktora eğitimi 

almış olmak.  
1 
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Profesörler İçin: 

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe 

* YÖK Formatında Özgeçmiş  

* Nüfus Cüzdanı Sureti 

* Fotoğraf (2 Adet), 

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce 

Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek 

Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)], 

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya, 

* İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış 

olmak veya lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya 

İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde 

(İngilizce) eğitim veren bölümler için geçerlidir.) 

Doçentler İçin: 

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe 

* YÖK Formatında Özgeçmiş  

* Nüfus Cüzdanı Sureti 

* Fotoğraf (2 Adet), 

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek 

Lisans Diploması, Lisans Diploması, (Yurt dışından alınan diploma var ise Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi), 

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya, 

* İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış 

olmak veya lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya 

İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde 

(İngilizce) eğitim veren bölümler için geçerlidir.) 

Yardımcı Doçentler İçin: 

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe 

* YÖK Formatında Özgeçmiş  

* Nüfus Cüzdanı Sureti, Fotoğraf (2 Adet), 

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce 

Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans 

Diploması, Lisans Diploması (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],  

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya. 

* İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış 

olmak veya lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya 

İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde 

(İngilizce) eğitim veren bölümler için geçerlidir.) 

Not: Adayların ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen 

başvurmaları gerekmektedir. Posta ile veya eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz 

sayılacaktır. 7535/1-1 
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 23. ve 26. maddeleri ile 

28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır. 

Adayların 19.08.2015 - 03.09.2015 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire 

Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

 

SIRA FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN 

KADRO 

SAYISI ÖZEL ŞARTLAR 

1 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

Biyomedikal 

Mühendisliği 
Profesör 1 

- En az 10 yıl Biyomedikal 

Mühendisliği alanında ders 

vermiş olmak. 

- Biyomedikal sistemler, 

Biyomedikal işaret işleme, 

Biyotelemetri alanlarında 

uzman olmak. 

2 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Yardımcı 

Doçent 
1 

- Yazılım konusunda ve 

heuristik algoritmalar alanında 

bilimsel yayınlar yapmış ve 

ders vermiş olmak. 

3 

İSLAMİ 

İLİMLER 

FAKÜLTESİ 

Temel İslam 

Bilimleri 

Yardımcı 

Doçent 
1 

- Arap Dili ve Belagati alanında 

doktora yapmış olmak. 

- Arapça dışında yabancı dil 

bilmek. 

4 
EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 
Psikoloji 

Yardımcı 

Doçent 
1 

- Adli Bilimler alanında 

deneyimli olmak. 

- Yükseköğretim kurumlarında 

en az 5 yıl Psikoloji alanında 

ders vermiş olmak. 

5 
EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 
Tarih 

Yardımcı 

Doçent 
1 

- Yeniçağ Tarihi alanında 

doktora yapmış olmak ve 

Osmanlı Kroniklerine vakıf 

olmak. 

 

Ayrıntılı bilgi http://www.fatihsultan.edu.tr web sayfamızda mevcuttur. 

İlan olunur. 7541/1-1 
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Türk Standardları Enstitüsünden: 

Aşağıda isimleri ve hizmet yerleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma 

hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir. 

Firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı sözleşme konusu 

hizmetlerinin Hizmet Yeterlilik Belgeli olarak hizmet veremeyeceği aksine davranışın haksız 

rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur. 

TSE ANADOLU YAKASI HİZMET YERİ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 

01.05.2014-31.07.2015 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ FESİHLERİ 

 

Firmanın Ünvanı Belge Konusu Belge No Fesih Tarihi Fesih Gerekçesi 

Dorser Otomotiv 

Anonim Şirketi 

TS 12681/09.04.2009, 

KRT 178/07.09.2004 
34-HYB-3050 03.06.2015 Firma İsteği 

Metin Kulaç-Mavi 

Köşe Lokantası ve 

Yemek Fabrikası Çarşı 

Şubesi 

TS 8985/12.06.2013 34-HYB-14206 02.06.2015 Firma İsteği 

Tokra Medikal 

Ürünler Pazarlama 

Ltd. Şti. 

TS 12426/19.02.2002 34-HYB-2260 02.06.2015 Firma İsteği 

Evşin Elektronik Dış 

Ticaret Limited Şirketi 
TS 13548/10.04.2013 34-HYB-3919 02.07.2015 Firma İsteği 

General Oto Servis ve 

Tic. Ltd. Şti. 
TS 12047/18.12.2013 34-HYB-108 29.06.2015 Firma İsteği 

Yazıcı Dikiş Makina 

San ve Tic. Ltd. Şti. 
TS 12683/02.03.2004 34-HYB-910 30.06.2015 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

Öztaş Kompresör 

Elektrik Makina İnşaat 

Sanayi ve Ticaret Ltd. 

Şti. 

TS 12870/24.12.2014 34-HYB-1285 02.07.2015 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

Teknomak İş 

Makinaları Sanayi ve 

Dış Ticaret Ltd.Şti. 

TS 13155/29.04.2005 34-HYB-4832 02.07.2015 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

Şafak Temizlik İnşaat 

Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi. 

TS 12524/10.02.1999 34-HYB-13852 02.07.2015 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

Genç Servis Elektrikli 

Ev Aletleri San ve Tic. 

Ltd. Şti. 

TS 12850/14.06.2012, 

TS 10079/19.01.2010 
34-HYB-3865 02.07.2015 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

Karaca Isıtma/Mehmet 

Karaca 
TS 12865/24.04.2002 34-HYB-12695 26.06.2015 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

Yalızlar Sınai ve Tıbbi 

Gazlar İstihsal Sanayi 

ve Ticaret A.Ş. 

TS 11827/29.04.2014 34-HYB-4349 17.06.2015 
Ara Kontrol 

Olumsuz 
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Firmanın Ünvanı Belge Konusu Belge No Fesih Tarihi Fesih Gerekçesi 

Dentmak Diş 

Hekimliği Tıbbi 

Cihaz. San. ve Tic. 

Ltd. Şti. 

TS 12426/19.02.2002 34-HYB-4812 26.06.2015 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

Ekip Elektronik 

Teknik Hizmetler 

Servis Sanayi Ticaret 

Ltd. Şti. 

TS 12850/14.06.2012, 

TS 12498/09.03.2010, 

TS 10079/19.01.2010 

34-HYB-5464 26.06.2015 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

Toker Makina - Ali 

Toker 
TS 12650/18.04.2000 34-HYB-12986 26.06.2015 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

Kav-Et Gıda Turizm 

İnş. San. ve Tic. Ltd. 

Şti. 

TS 8985/12.06.2013 34-HYB-1690 26.06.2015 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

Fabson Elektronik 

Save Tic Ltd Şti 
TS 13315/06.12.2007 34-HYB-4048 29.06.2015 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

Taşkır Bilgisayar-

Neşet Serhan Taşkır 

Sahıs 

TS 12134/13.11.2014, 

TS 12498/09.03.2010, 

TS 10079/19.01.2010 

34-HYB-14151 25.06.2015 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

Demo Dış Ticaret ve 

Pazarlama Anonim 

Şirketi 

TS 12850/14.06.2012, 

TS 12498/09.03.2010, 

TS 10079/19.01.2010 

34-HYB-4112 28.05.2015 Firma İsteği 

Sağır Ticaret 

Mehmet Sağır 

TS 12868/24.04.2002, 

TS 12866/24.04.2002, 

TS 12706/22.05.2008 

34-HYB-4339 29.06.2015 Firma İsteği 

Ems Mobil Sistemler ve 

Hastane Malzemeleri 

İnş. San. ve Tic. A.Ş. 

TS 12426/19.02.2002 34-HYB-12686 26.06.2015 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

ISS Haşere Kontrol 

Hizmetleri Anonim 

Şirketi 

TS 8358/13.03.2013 34-HYB-1740 26.06.2015 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

SGS Elektronik 

Elektrik İnş. Taah. Tic 

Ltd. Şti. 

TS 10079/19.01.2010 34-HYB-5308 26.06.2015 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

Lamira Makina İmalat 

Sanayi ve Ticaret Ltd. 

Şti. 

TS 12559/25.04.2003 34-HYB-2985 26.06.2015 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

Hazer İnşaat Temizlik 

Gıda Ticaret Limited 

Şirketi 

TS 12868/24.04.2002, 

TS 12867/24.04.2002, 

TS 12866/24.04.2002, 

TS 12706/22.05.2008 

34-HYB-12730 26.06.2015 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

BG Alarm Sis. ve 

Elektronik Tic. Ltd. Şti. 
TS 12849/27.03.2007 34-HYB-1480 19.06.2015 Firma İsteği 
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Firmanın Ünvanı Belge Konusu Belge No Fesih Tarihi Fesih Gerekçesi 

Aktif Matbaa 

Malzeme ve 

Makinelerı Tic. ve 

San. Ltd. Şti. 

TS 12425/10.11.2005 06-HYB-2812 24.06.2015 Firma İsteği 

Panel Sistem Soğutma 

sanayi ve Ticaret A.Ş. 
TS 12859/17.04.2008 34-HYB-1075 24.06.2015 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

S.S. 34 Nolu İstanbul 

İli Bakırköy İlçesi 

Yeşilköy Turizm 

Taksiciler Motorlu 

Taşıyıcılar Kooperatifi 

TS 11939/09.10.2013 34-HYB-2689 08.07.2015 Firma İsteği 

Universal Grup 

Yangın Güvenliği 

Sistemleri Temizlik 

Turizm İnşaat 

Otomotiv Sanayi Ve 

Dış Ticaret Limited 

Şirketi (Kocaeli 

Şubesi) Ltd. Şti. 

TS 11827/21.02.2013 34-HYB-13661 26.05.2015 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

Rengarenk Reklam 

Tabela Ajans Sanayi 

Ve Ticaret Ltd Şti 

KRT 130/09.02.2005 34-HYB-12921 26.05.2015 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

Motar Otomotiv San. 

ve Tic. Ltd. Şti. 
TS 12047/18.12.2013 34-HYB-2228 26.05.2015 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

Korkmaz Soğutma 

Sistemleri Sanayi 

Ticaret Ltd. Şti. 

TS 12850/14.06.2012 34-HYB-5397 26.05.2015 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

Sangozok Dağıtım 

Pazarlama Anonim 

Şirketi A.Ş. 

TS 11921/29.03.2011 34-HYB-13565 26.05.2015 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

Sertkaya Tesisat 

Namık Sertkaya 
TS 10079/19.01.2010 41-HYB-8 26.05.2015 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

Avrasya Sağlık 

Hizmetleri ve Sanayi 

Ticaret Ltd. Şti. 

TS 12426/19.02.2002 34-HYB-13163 11.06.2015 Firma İsteği 

İnterium Turizm 

Mümessillik Ticaret 

Ltd. Şti 

TS 12048/08.04.1996 34-HYB-13997 09.06.2015 Firma İsteği 

And Mobilya Sanayi 

Ticaret Ltd. Şti. 

TS 12487/31.01.2012, 

TS 13439/09.11.2010 
34-HYB-4024 11.06.2015 Firma İsteği 

Dost Petrol Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. (EÜ.D. 

Petrol San. ve Tic.) 

A.Ş. 

TS 11939/09.10.2013 34-HYB-896 17.06.2015 Firma İsteği 
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Firmanın Ünvanı Belge Konusu Belge No Fesih Tarihi Fesih Gerekçesi 

Güney Diş Deposu 

Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
TS 12426/19.02.2002 34-HYB-12485 16.06.2015 Firma İsteği 

As Otomotiv ve 

Kiralama Hizmetleri 

Ltd. Şti. 

TS 12047/18.12.2013 34-HYB-634 15.06.2015 Firma İsteği 

Abc Motorlu Araçlar 

Sanayi ve Tic. A.Ş./ 

İstanbul Şubesi 

TS 12047/18.12.2013 34-HYB-5086 26.05.2015 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

Fatih Gök / Gökbim 

Yazılım ve Barkod 

Sistemleri Sahıs 

TS 13004/14.06.2012 41-HYB-233 25.05.2015 Firma İsteği 

Elma Bilgisayar 

Limited Şirketi 

TS 12498/09.03.2010, 

TS 10956/21.02.2012, 

TS 13242/09.01.2007 

34-HYB-4193 18.05.2015 Firma İsteği 

Gen-Pa 

Telekomünikasyon ve 

İletişim Hizmetleri 

Sanayi Ticaret 

Anonim Şirketi İzmir 

Konak Şubesi 

TS 12134/14.06.2012 34-HYB-13254 23.06.2015 Firma İsteği 

Yusuf Genç Genç 

Ticaret ve Bilişim 

Beylikdüzü Şubesi 

Sahıs 

TS 12134/13.11.2014, 

TS 12498/09.03.2010, 

TS 12907/14.06.2012, 

TS 10079/19.01.2010 

34-HYB-14028 05.06.2015 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

Datatech Bilişim 

Teknolojileri Ltd. Şti. 
TS 12540/14.07.2011 34-HYB-13211 26.05.2015 Firma İsteği 

Çimsan Tarımsal 

Ürünler İnşaat Taah. 

ve San. Tic. Ltd. Şti 

TS 12868/24.04.2002, 

TS 12706/22.05.2008 
34-HYB-3035 02.06.2015 Firma İsteği 

Kliterm Isıtma 

Soğutma ve Klima 

Sanayi İç ve Dış 

Ticaret Pazarlama Ltd. 

Şti. 

TS 12850/14.06.2012 34-HYB-2503 27.06.2015 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

Osman Olgun Sahıs TS 12664-1/30.04.2008 41-HYB-269 26.06.2015 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

İnan-Öz Otomotiv Ltd. 

Şti. 
TS 8986/22.03.2011 34-HYB-901 17.06.2015 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

Kebapçı Mehmet Usta TS 7036/12.04.2011 41-HYB-214 04.06.2015 Firma İsteği 

Ramzey Motorsiklet 

Sanayi ve Dış Ticaret 

Ltd. Şti. 

TS 11921/29.03.2011 34-HYB-3619 17.06.2015 Firma İsteği 
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Firmanın Ünvanı Belge Konusu Belge No Fesih Tarihi Fesih Gerekçesi 

Tamtürk Petrol Turizm 

Uluslararsı Taş. Dış. 

Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti 

TS 11939/09.10.2013 34-HYB-693 12.06.2015 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

Şaşmaz Teknik Halil 

Şaşmaz 
TS 10079/02.04.2015 34-HYB-2612 23.06.2015 Firma İsteği 

HCS Teknik Bobinaj 

Soğutma Ticaret 

Limited Şirketi 

TS 12850/14.06.2012, 

TS 12870/31.01.2012 
34-HYB-1401 24.07.2015 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

Artifeks Bilişim 

Elektronik İnşaat 

Turizm İthalat İhracat 

Sanayi ve Ticaret Ltd. 

Şti. 

TS 12498/09.03.2010, 

TS 10079/19.01.2010 
34-HYB-2941 27.07.2015 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

Buran Servis Elek. Ev 

Alet. Tic. ve San. Ltd. 

Şti. 

TS 10079/19.01.2010 06-HYB-3522 27.07.2015 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

Data Form Bilgisayar 

ve İletişim Gereçleri 

San. ve Tic. A.Ş. 

TS 11894/05.12.1995 34-HYB-1738 28.07.2015 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

C.S.U. Elit Elektronik 

San. ve Tic. Ltd. Şti. 
TS 12849/27.03.2007 34-HYB-303 27.07.2015 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

Ay Otomotiv Motorlu 

Araçlar Sanayi ve 

Ticaret Ltd. Şti. 

TS 12047/18.12.2013 34-HYB-12817 27.07.2015 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

İtemsan Temizlik 

Güvenlik Sistemleri 

Taşıma İkram 

Hizmetleri Turizm Dış 

Tic. ve Paz. Ltd. Şti. 

TS 12524/30.10.2014 34-HYB-4853 27.07.2015 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

 7507/1-1 

—— • —— 

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. 

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir 

 

BİRİMİ UNVANI ABD DRC. ADET 

ARANAN 

NİTELİKLER 

TIP 

FAK. 
Profesör 

Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon 
1 1 - 

 

Başvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire Bşk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük İd. 

Birimler Binası Yozgat Tel: 0354 242 10 85 7509/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7533/1-1 
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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23/7/2015-137 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 23/7/2015-2546 ANKARA 

Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Çavuşlar Mahallesi yakınlarında Aydınyurdu Sırtı 

üzerinde tespit edilen kilise kalıntısı olması muhtemel yapının tesciline ilişkin olarak 16/04/2015 

gün ve 2301sayılı kararımızla başlatılan tescil işlemleri doğrultusunda Ankara Valiliği Kadastro 

Müdürlüğünün 30/04/2015 gün ve 331981, İlbank A.Ş.nin 07/05/2015 gün ve 11598, Karayolları 

4.Bölge Müdürlüğünün 08/05/2015 gün ve 89589, Kızılcahamam Tapu Müdürlüğünün 

06/05/2015 gün ve 354611, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 08/05/2015 gün 

ve 14072, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi 

Başkanlığının bilâ tarih ve PP.1095-1201, Kızılcahamam Belediyesinin 22/05/2015 gün ve 2736, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 08/06/2015 gün ve 

111577 sayılı yazıları, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanının hazırladığı 09/07/2015 gün ve 3380 sayılı Dosya İnceleme Formu okundu, ekleri 

incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Çavuşlar Mahallesi yakınlarında Aydınyurdu Sırtı 

üzerinde tespit edilen kilise kalıntısı olması muhtemel yapının Ankara Valiliği Kadastro 

Müdürlüğü, Kızılcahamam Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı ve Kızılcahamam Belediye Başkanlığının yazılarında Demirciören (Demirciviran) 

Mahallesi sınırları içerisinde ve Devlet Ormanı olarak kayıtlı 841 parsel üzerinde kaldığının 

anlaşıldığına; 

Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Demirciören (Demirciviran) Mahallesi sınırları 

içerisinde 841 parsel üzerinde yer alan Kilise olması muhtemel yapı kalıntısının kararımız eki 

1/5000 ölçekli haritada gösterilen sınırlar ve belirtilen koordinatlarla III. Derece Arkeolojik Sit 

olarak tescilinin uygun olduğuna; 

Bahse konu alana ilişkin koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu, Arkeolojik Sitlerde koruma ve kullanma 

koşullarını belirleyen 05.11.1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının III. maddesinin Geçiş Dönemi 

Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine; 

2863 Sayılı Yasa kapsamında yapılan tescil işlemlerinde parselin tamamına taşınmaz 

kültür varlığı olduğuna dair şerh konulacağından, ilgili kurumlarca tescil edilen alanın 841 

parselden ifraz edilerek yeni bir parsel numarası verilebileceğine, ifraz işlemi yapılması halinde 

hazırlanacak ifraz krokisinin Kurulumuza iletildikten sonra işlemin yapılabileceğinin ilgili 

kurumlara hatırlatılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 10/7/2015-136 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 10/7/2015-2515 ANKARA 

Ankara İli, Mamak İlçesi, Ortaköy Mahallesinde tespit edilen arkeolojik alanın tesciline 

ilişkin olarak Kurulumuzun 19/02/2015 gün ve 2143 sayılı kararıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan 

istenen görüşler doğrultusunda, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 12/03/2015 

gün ve 7156, Mamak Belediye Başkanlığının 11/03/2015 gün ve 1094, Ankara Valiliği Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğünün 11/03/2015 gün ve 7039, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve 

İşletmeler Genel Müdürlüğünün 16/03/2015 gün ve 50827, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 

11/03/2015 gün ve 38443, İlbank A.Ş.nin 11/03/2015 gün ve 6428, Ankara Valiliği Kadastro 

Müdürlüğünün 13/03/2015 gün ve 148106, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının 

24/03/2015 gün ve PP.600-713, Orman ve Su İşleri Bakanlığı IX.Bölge Müdürlüğünün 

07/04/2015 gün ve 80303, Ankara Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 

03/04/2015 gün ve 8826, Mamak Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 15/04/2015 gün ve 273779 

sayılı yazıları, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanının hazırladığı 01/07/2015 gün ve 3238 sayılı Dosya İnceleme Formu okundu, ekleri 

incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Ankara İli, Mamak İlçesi, Ortaköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan arkeolojik alanın 

kararımız eki harita üzerinde gösterilen sınırlar ve belirtilen koordinatlarla I.-III.Derece 

Arkeolojik Sit olarak tesciline; 

Bahse konu alana ilişkin koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu, Arkeolojik Sitlerde koruma ve kullanma 

koşullarını belirleyen 05.11.1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının I.-III.maddelerinin Geçiş 

Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi. 



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 19 Ağustos 2015 – Sayı : 29450 

 

 
 7498/1-1 



19 Ağustos 2015 – Sayı : 29450 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 31.03.2015/110 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 31.03.2015/3617 ANTALYA 

Antalya İli, Gazipaşa İlçesi, Bakılar Mahallesi, Çivlik Sokakta yer alan özel mülkiyetteki 

310 ada 142 parselde bulunan kuyu sarnıç ve çevre duvarının, “Korunması Gerekli Taşınmaz 

Kültür Varlığı” olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 08.06.2015/115 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 08.06.2015/3785 ANTALYA 

Antalya İli, Kaş İlçesi, Kınık Mahallesi, Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarında 

yer alan Ksanthos Antik Kenti II. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan özel mülkiyetteki 116 ada 

992 parselin bulunduğu kısmın göre yeniden düzenlenen 1/6000 ölçekli kadastral sit paftasının 

uygun bulunduğuna (Olumlu) karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 08.06.2015/115 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 08.06.2015/3777 ANTALYA 

Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Çaykenarı Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen kaya 

mezarlarının bulunduğu alanın, 2kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde “I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine karar verildi.   
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 08.06.2015/115 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 08.06.2015/3776 ANTALYA 

Antalya İli, Akseki İlçesi, Bucakalan Mahallesinde bulunan kararımız eki 1/1000 ölçekli 

kadastral paftada sınırları gösterilen alanın “Kentsel Sit Alanı” olarak belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 08.06.2015/115 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 08.06.2015/3775 ANTALYA 

Antalya İli, Akseki İlçesi, Büyükalan Mahallesinde bulunan kararımız eki 1/1000 ölçekli 

kadastral paftada sınırları gösterilen alanın “Kentsel Sit Alanı” olarak belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.05.2015/114 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 26.05.2015/3752 ANTALYA 

Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Taşkesiği Mahallesi sınırlan içerisinde bulunan Devletin 

hüküm ve tasarrufu altındaki 20.237,24 m2. yüzölçümlü alanda yapılan incelemede tespit edilen 

Tümülüslerin tesciline ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

15.05.2015 tarih ve 622 kayıt numaralı rapor okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Taşkesiği Mahallesi sınırları içerisinde Devletin hüküm ve 

tasarrufu altında bulunan, 20.237,24 m2. yüzölçümlü taşınmazın kuzey kısmında kayalık alanın 

güney yamacında taşlık ve çayırlık alanda yer alan 2863 sayılı yasanının 3. ve 6. maddeleri 

kapsamında kaldığı anlaşılan antik döneme ait Tümülüslerin bulunduğu alanın kararımız eki 

1/10000 Ölçekli paftada sınırlarının gösterildiği şekilde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tescil edilmesine, bu alanda Koruma Yüksek Kurulunun ilgili ilke kararlan hükümlerine 

uyulmasına, Koruma Yüksek Kurulunun Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı gereği imar planlarına bu alanın " Aynen Korunacak 1. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı" olarak işlenerek Belediye Meclis kararıyla birlikte Kurulumuza iletilmesine, 1. Derece 

Arkeolojik Sit Alanında herhangi bir fiziki ve inşai uygulamada bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 05.05.2015/113 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 05.05.2015/3733 ANTALYA 

Isparta İli, Eğirdir İlçesi, Bağacık Köyü sınırları içerisinde bulunan Senitlikalesi 

Tepesinde yer alan, I.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının Eğirdir İlçesi, Bağacık Köyü 

sınırları içerisinde kaldığı anlaşıldığından, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulunun 18.02.1999 tarih ve 4097 sayılı kararı ile Kurulumuzun 09.12.2014 tarih ve 3278 sayılı 

kararında sehven yazılan Aksu İlçesi isminin Eğirdir İlçesi, Bağacık Köyü olarak düzeltilmesi 

gerektiğine karar verildi.  7491/1-1 

————— 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 05.05.2015/113 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 05.05.2015/3729 ANTALYA 

Isparta İli, Atabey İlçesi, Bayat Köyü sınırları içerisinde yer alan Seleukia Sidera Antik 

Kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının son şeklini aldığı Kurulumuzun 19.06.2014 tarih 

ve 2808 sayılı kararında, köy adının eksik yazıldığı Kurulumuza sunulan belgelerden 

anlaşıldığından “İslamköy” köy adının eklenerek kararımızın düzeltilmesine karar verildi 

  7489/1-1 

————— 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 05.05.2015/113 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 05.05.2015/3731 ANTALYA 

Isparta İli, Atabey İlçesi, Bayat Köyü sınırları içerisinde yer alan Kocatepecik mevkiinde 

tespit edilen antik kalıntılarının bulunduğu alanının, “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil 

edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 04.05.2015/112 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 04.05.2015/3702 ANTALYA 

Burdur İli, Tefenni İlçesi, Belkaya Köyünde Burdur Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

Kızlarsivrisi Tepede tespit edilen antik yerleşim alanının I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 05.05.2015/113 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 05.05.2015/3714 ANTALYA 

Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Gümüşlü Mahallesi sınırları içerisinde, Gümüşlü-Korkuteli 

karayolunun kuzeyinde yer alan höyüğün bulunduğu alanın kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada 

sınırlarının gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 04.05.2015/112 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 04.05.2015/3701 ANTALYA 

Burdur İli, Karamanlı İlçesi, Kılçan Köyünde tümülüs, duvar kalıntısı, kiremit parçaları 

ile seramik parçalarının dağılım gösterdiği alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 

edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 04.05.2015/112 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 04.05.2015/3691 ANTALYA 

Antalya İli, Kumluca İlçesi, Yazır Mahallesi, Yenbey Mevkiindeki kale yerleşiminin 

I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 04.05.2015/112 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 04.05.2015/3670 ANTALYA 

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Hisarçandır Mahallesi sınırları içerisinde Asarlık Tepesinin 

kuzeybatısında yamaçlık ve çalılık alanda yer alan iki adet yapı kalıntısı, ana kayaya oyulmuş 

çocuk mezarı teknesi,  doğusu ve batısı taş temelle çevrili bir alan ile yüzeyde Roma Dönemine 

ait seramik parçalarının bulunduğu antik yerleşim alanının kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral 

paftada sınırlarının gösterildiği şekilde 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine 

karar verildi.   
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.04.2015/111 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 14.04.2015/3658 ANTALYA 

Burdur İli, Bucak İlçesi, Çamlık Köyü, Kilise Tepe Mevkii’ndeki arkeolojik kalıntıların 

I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.04.2015/111 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 14.04.2015/3650 ANTALYA 

Antalya İli, Akseki İlçesi, Sinanhoca Mahallesi sınırlarında orman mülkiyetinde Kızılalan 

Mevkiindeki yapılan kültür varlıklarının I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.04.2015/111 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 14.04.2015/3648 ANTALYA 

Antalya İli, Manvgat İlçesi, Hocalı ve Gebece Mahalleleri sınırları içinde yer alan Yarbaşı 

Tepesi üzerindeki antik yerleşimin I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 08.06.2015/115 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 08.06.2015/3788 ANTALYA 

Antalya İli, Kaş İlçesi, Bayındır Mahallesi, Kepez Tepesi Mevkiinde Kekova Özel Çevre 

Koruma Bölgesi ve Limanağzı III. Derece Doğal Sit Alanı sınırlarında yer alan I.Dünya Savaşı 

sırasında Topçu Mülazım Mustafa Ertuğrul komutasında İngiliz uçak gemisi Ben My Chree'nin 

batırıldığı mevziler ile karakol binası ve antik kule yapısının bulunduğu alanın Tarihi Sit Alanı 

olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 08.06.2015/115 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 08.06.2015/3789 ANTALYA 

Antalya İli, Kaş İlçesi, Bezirgan, İkizce ve İslamlar Mahalleleri sınırları içerisinde yer 

alan kalıntıların bulunduğu alan ile tescilli I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Eski Eser Koruma 

Alanı sınırlarının kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle “I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı” olarak yeniden düzenlenmesine karar verildi.   
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.06.2015/116 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 09.06.2015/3803 ANTALYA 

Antalya İli, Kepez İlçesi, Kızıllı Mahallesi, Hacıaliler Mevkiinde antik dönem yerleşimi 

niteliğindeki alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.06.2015/116 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 09.06.2015/3815 ANTALYA 

Antalya İli, Serik İlçesi, Hasdümen Mahallesi sınırları içerisinde yer alan antik yapı 

kalıntılarının bulunduğu alanın, kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde “I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine karar verildi.   
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.06.2015/116 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 09.06.2015/3804 ANTALYA 

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Çağlarca Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Trebenna 

Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının kararımız eki 1/25.000 ölçekli paftada 

gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmesinin uygun bulunduğuna karar verildi. 

 
 7476/1-1 



19 Ağustos 2015 – Sayı : 29450 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.06.2015/116 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 09.06.2015/3817 ANTALYA 

Antalya İli, Kumluca İlçesi, Yazır Mahallesi, Yenbeğe (Yenbey) Mevkiinde, özel 

mülkiyetteki 116 ada 22 no’lu parsel ve yakın çevresindeki antik yerleşim alanın kararımız eki 

1/2.500 ölçekli kadastral paftada sınırları gösterildiği şekilde III. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.06.2015/116 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 09.06.2015/3837 ANTALYA 

Burdur İli, Bucak İlçesi, İncirdere Köyü, Gerceci İni Mevkiindeki antik dönem çiftlik 

yerleşimi niteliğindeki alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının 

kararımız eki 1/25000 ölçekli paftada gösterildiği şekliyle belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.04.2014/81 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.04.2014/2651 ANTALYA 

Antalya İli, Akseki İlçesi, Çimi Köyü sınırları içerisindeki taşınmazlardan, kararımız eki 

listede ada-parsel numaraları ile nitelikleri belirtilen yapıların, “Korunması Gerekli Taşınmaz 

Kültür Varlığı” olarak tescil edilmelerine, koruma alanlarının kararımız eki 1/2000 ve 1/2500 

ölçekli kadastral haritalarda gösterildiği şekilde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 20.06.2014/86 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 20.06.2014/2813 ANTALYA 

Antalya İli, Kepez İlçesi, Kirişçiler Mahallesi, Dağınlı Mevkii 189 ada 33 parselde 

bulunan Molla Musa Sarnıcı, Çifteler Mevkii 183 ada 168 parseldeki Akkuyu Sarnıcı ile Çifteler 

Mevkii 145 ada 32 parseldeki Ümmüce Sarnıcının, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” 

olarak tescil edilmelerine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 08.12.2014/98 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 08.12.2014/3241 ANTALYA 

Antalya İli, Akseki İlçesi, Menteşbey Mahallesinde, özel mülkiyetteki, 122 ada 20 parsel, 

122 ada 14-15 parseller ve 122 ada 10 parselde bulunan yapıların “Korunması Gerekli Taşınmaz 

Kültür Varlığı” olarak tescil edilmelerine koruma alanının kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada 

sınırlarının gösterildiği şekilde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.12.2014/100 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.12.2014/3288 ANTALYA 

Antalya İli, Aksu İlçesi, Macun Mahallesi, Ahmetali Deresi üzerinde bulunan su 

kemerinin koruma alanının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle yeniden 

belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015/103 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015/3395 MANAVGAT 

Antalya İli, Manavgat İlçesi, Yukarı Pazarcı Mahallesinde, özel mülkiyetteki 81 ada 4 

parsel, 2029 ada 1, 2, 3 parsellerde bulunan yapılar ile 81 ada 9 parselde bulunan yapının 

“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilmelerine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.02.2015/105 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 16.02.2015/3433 ANTALYA 

Antalya İli, Kumluca İlçesi, Hacıveliler Mahallesindeki Corydella su yoluna ait 

kalıntıların korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma alanı 

sınırının kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine, su yolunun sit 

alanı içerisinde kalan bölümü için ayrıca bir koruma alanı belirlenmesine gerek görülmediğine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.12/396 

Toplantı Tarihi ve No : 25.06.2014-165 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 25.06.2014-4013 İZMİR 

İzmir ili, Menemen ilçesi, Seyrek Mahallesi’nde, Kaynaklar Cd. No:7 adresinde bulunan, 

tapunun Seyrek Köyü 1803 parselinde kayıtlı taşınmazın 2863 sayılı kanunun 6. maddesi 

kapsamında sayılan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesinden bahisle 

2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi 2863 Sayılı Yasa kapsamında ilgili kurum görüşlerinin 

sorulduğu İzmir II. Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 22.04.2014 

tarih ve 1808 sayılı yazısı, konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 24.06.2014 tarih ve 752 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, yazı ekleri ve işlem 

dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;  

İzmir ili, Menemen ilçesi, Seyrek Mahallesi’nde, Kaynaklar Cd. No:7 adresinde bulunan, 

tapunun Seyrek Köyü 1803 parselinde kayıtlı taşınmazın  2863 sayılı yasanın 6. maddesinin (a) 

bendinde tanımlanan  “19.yy sonuna kadar yapılmış olan taşınmazlar”dan olması ve 13.03.2012 

tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Ve Sitlerin Tespit Ve Tescili Hakkında Yönetmelik”in 

“Tespitlerde Değerlendirme Kıstasları”nın (c) bendinde yer alan c) Tek yapılar için; taşınmazın 

sanat, mimari, estetik, mahalli, dekoratif, belgesel, maddi, , özgünlük, teklik, nadirlik,  

onarılabilirlik değerlerinin yanı sıra, yapısal durum, malzeme, yapım teknolojisi, biçim 

bakımından özellik göstermesi,” tanımlarını taşıması sebebi ile 2863 sayılı yasa kapsamında 

taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, kararımız eki tescil fişinin uygun olduğuna uygun 

olduğuna, koruma grubunun II.grup olarak belirlenmesi gerektiğine, karar verildi. 

 7465/1-1 

—— • —— 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.03.2015/109 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 30.03.2015/3589 ANTALYA 

Isparta İli, Eğirdir İlçesi, Yeşilada Mahallesinde yer alan 109 ada 17 parselde bulunan, 

özel mülkiyetteki taşınmazın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 

koruma yapı grubunun II. grup olarak belirlenmesine, yapı Kurulumuzun 27.12.2011 tarih ve 286 

sayılı kararı ile sınırları belirlenen koruma alanı sınırları içerisinde yer aldığından herhangi bir 

korunma alanı belirlenmesine gerek görülmediğine karar verildi. 

 7466/1-1 

————— 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.03.2015/107 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 09.03.2015/3509 ANTALYA 

Antalya İli, Aksu İlçesi, Yurtpınar Mahallesi sınırları içerisinde Ahmetali Deresi’nin kolu 

üzerinde yer alan tarihi köprü ve Yeni Mahalle Mezarlığı’nın bir bölümünde yer alan yörük 

mezarlığının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmelerine, koruma alanı 

sınırlarının kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine 

karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   80 Kr
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM

— Bakanlar Kurulunun Yeniden Kurulması İçin Görevlendirilen Konya

Milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Ahmet

DAVUTOĞLU’nun, Hükümeti Kurma Görevini İade Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Bütçe

ve Muhasebe Yönetmeliği

— Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/89)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/90)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/91)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/92)

— Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin

Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

— Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararda

Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon

Kurulunun 12/8/2015 Tarihli ve 2015/15 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


