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       YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE BAZI
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7328 Kabul Tarihi: 17/6/2021

MADDE 1 – 14/6/2001 tarihli ve 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İz-
leme Kurulları Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına (1) numaralı bentten sonra gelmek
üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent numaraları buna göre teselsül ettirilmiş, fıkranın
mevcut (3) numaralı bendine “Başkanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kamu Denet-
çiliği Kurumuna, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna,” ibaresi eklenmiş ve aynı bentte
yer alan “görev alanına giren bir şikâyet konusu bulunduğu takdirde” ibaresi madde metninden
çıkarılmıştır.

“2. Hükümlü ve tutukluların naklinde kullanılan araçlar ile adliye binalarında bekletil-
dikleri veya sağlık kuruluşlarında tedavi gördükleri bölümleri yerinde görmek, incelemek, yö-
netici ve görevlilerden bilgi almak, hükümlü ve tutukluları dinlemek.”

MADDE 2 – 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile
Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 18 inci mad-
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları
arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların kanuna uygunluğunun denet-
lenmesi hususlarında görevli ve yetkilidir.” 

MADDE 3 – 5235 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları

arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların kanuna uygunluğunun denet-
lenmesi hususlarında görevli ve yetkilidir.”

MADDE 4 – 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 57 nci maddesinin
ikinci ve yedinci fıkrasında yer alan “mahkeme veya hakim” ibareleri “infaz hâkimi” şeklinde
ve altıncı fıkrasında yer alan “mahkeme” ibaresi “infaz hâkimi” şeklinde değiştirilmiş, mad-
denin beşinci fıkrasına “dayanılarak,” ibaresinden sonra gelmek üzere “infaz hâkimliğince”
ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 5 – 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer alan “koşullu salıverilme-
den yararlandıktan” ibaresi “denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına veya
koşullu salıverilmesine karar verildikten” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasına “Çocuk hükümlüler” ibaresinden son-
ra gelmek üzere “ile maddi durumunun yetersiz olduğunu belgelendiren hükümlüler” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 7 – 5275 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarına
sırasıyla aşağıdaki cümleler ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Hükümlü, usul ve esasları Adalet Bakanlığınca belirlenmek suretiyle, gerekli teknik altyapının
bulunduğu kurumlarda elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilir.”
“Bu iletiler, alıcısı dışındaki kişilerin erişimini engelleyici tüm tedbirler alınarak hükümlünün
talebine göre posta yoluyla veya elektronik ortamda alıcısına ulaştırılabilir.”

“(5) Kamu düzeninin korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması
veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte
üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahkûm olan veya tehlikeli
hâlde bulunan ya da dışarı ile iletişiminin kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği de-
ğerlendirilen hükümlülere gelen veya bu hükümlüler tarafından gönderilen mektup, faks ve
telgraflar dijital olarak kaydedilebilir veya fiziki olarak saklanabilir. Bunlar, amacı dışında kul-
lanılamaz, kanunda açıkça belirtilen hâller dışında hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamaz, her-
hangi bir soruşturma veya kovuşturmaya konu edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda silinir veya
imha edilir. Silme veya imha işlemi Cumhuriyet savcısı tarafından denetlenir. Bu fıkra hükmü
dördüncü fıkra bakımından uygulanmaz.”

MADDE 8 – 5275 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir
saatten fazla” ibaresi “bir buçuk saatten fazla” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“(4) Önceden bilgilendirilmek suretiyle, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan ve
terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti kapsa-
mında işlenen suçlardan mahkûm olan veya tehlikeli hâlde bulunan ya da dışarı ile iletişiminin
kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği değerlendirilen hükümlülerin birinci ve ikinci
fıkra kapsamındaki kişilerle yapacakları görüşmeler, kamu düzeninin korunması ile kişi, toplum
ve kurum güvenliğinin sağlanması veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla kurum yönetimi
tarafından dinlenebilir ve elektronik cihazlar da dâhil olmak üzere kaydedilebilir. Bu fıkra uya-
rınca tutulan kayıtlar, amacı dışında kullanılamaz ve kanunda açıkça belirtilen hâller dışında
hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamaz. Bu kayıtlar herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya
konu edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda silinir. Silme işlemi Cumhuriyet savcısı tarafından
denetlenir.”

MADDE 9 – 5275 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan “asgari bir ay arayla” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 10 – 5275 sayılı Kanunun 116 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “as-
gari bir ay arayla” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 11 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

24/6/2021

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Karar Sayısı: 4135

24 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Karar Sayısı: 4136

24 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Karar Sayısı: 4137

24 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Karar Sayısı: 4138

24 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



—— • ——

Karar Sayısı: 4139

24 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



Karar Sayısı: 4140

24 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



Karar Sayısı: 4141

24 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



Karar Sayısı: 4142

24 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



Karar Sayısı: 4143

24 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



Karar Sayısı: 4144

24 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Karar Sayısı: 4145

24 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



Karar Sayısı: 4146

24 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77



Karar Sayısı: 

12 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 79



Sayfa : 80                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2021 – Sayı : 31522



YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı: 

12 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 81



Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sosyal Güvenlik Kurumunun, hesap ve kayıt

düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında
kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin ve işlemlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak, sağ-
lıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolarının zamanında, doğru, mu-
hasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde, Genel Yö-
netim Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişi-
lerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve bilançonun çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol
ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ve yayımlanması
ile mali raporların hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumunun muhasebe kayıt ve iş-

lemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

ve Kontrol Kanununun  49 uncu maddesi ve 03/12/2014 tarihli ve 2014/7052 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine da-
yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
b) Basit ortalama yöntem: Faaliyet sonuçları tablosu kalemleri ile stoklar hesap gru-

bunda yer alan kalemlerin düzeltmede esas alınacak tarihlere bağlı kalmaksızın dönem ortalama
düzeltme katsayısı ile çarpılmasını,

c) Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına
ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi,

ç) Bütçe geliri: Kurumun, bütçe ve diğer mevzuatla gelir olarak tanımlanan her türlü
işlemini,

d) Bütçe gideri: Kurumun, bütçe ve diğer mevzuatla gider olarak tanımlanan her türlü
işlemini,

e) Defter değeri: Varlık veya kaynakların muhasebe kayıtlarındaki değerini,
f) Dönem ortalama düzeltme katsayısı: Mali tablonun ait olduğu aya ait fiyat endeksi-

nin, bu endeks ile bir önceki hesap döneminin sonundaki fiyat endeksi toplamının ikiye bö-
lünmesi sonucu bulunan endekse bölünmesiyle elde edilen katsayıyı,

g) Düzeltme katsayısı: Mali tabloların ait olduğu aya ilişkin fiyat endeksinin, düzelt-
meye esas alınan tarihi içeren aya ait fiyat endeksine bölünmesiyle elde edilen katsayıyı,

ğ) Ekonomik sınıflandırma: Kurumun gelir ve giderlerinin türleri itibarıyla sınıflandı-
rılmasını,

h) Enflasyon düzeltmesi: Parasal olmayan kalemlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate
alınacak tutarlarının düzeltme katsayısı ile çarpılması suretiyle, mali tablonun ait olduğu ta-
rihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanmasını,

ı) Faaliyet dönemi: Bakanlıkça aksi kararlaştırılmadıkça mali yılı,
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i) Faaliyet sonucu: Faaliyetlere ilişkin giderler ve gelirler arasındaki farkı,
j) Fiyat endeksi: Türkiye İstatistik Kurumunca Türkiye geneli için hesaplanan Yurt İçi

Üretici Fiyat Endeksini,
k) Gelir: İlk defa hesaplara alınacak varlıklar dışında, öz kaynakta artışa neden olan

her türlü işlemi,
l) Gerçeğe uygun değer: Piyasa koşullarında muvazaasız bir işlemde bilgili ve istekli

taraflar arasında bir varlığın el değiştirmesi veya bir borcun ödenmesi için belirlenen tutarı,
m) Gider: İlk defa hesaplara alınacak yükümlülükler dışında, öz kaynakta azalışa neden

olan her türlü işlemi,
n) Hesap dönemi: Bakanlıkça aksi kararlaştırılmadıkça mali yılı,
o) İtibari değer: Her türlü senetlerle, bono ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değeri,
ö) İz bedeli: Ekonomik ömrünü tamamladığı halde fiilen kullanılmasına devam edilen

iktisadi kıymetler ile gerçek değeri tespit edilemeyen veya edilmesi uygun görülmeyen ancak,
hesaplarda izlenmesi gereken iktisadi kıymetlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılan ve mu-
hasebe kayıtlarında yer verilen en düşük tutarı,

p) Kurul: Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunu,
r) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,
s) Mali yıl: Takvim yılını,
ş) Maliyet bedeli: Bir varlığın satın alınması, üretilmesi veya değerinin arttırılması için

yapılan harcamalar veya verilen kıymetlerin toplamını,
t) Muhasebe birimi: Kuruma ait gelir ve alacakların tahsili, gider ve borçların hak sa-

hiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklan-
ması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve
raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi,

u) Muhasebe politikaları: Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesi, mali tabloların hazır-
lanması ve sunulmasında kabul edilen ilke, kural, standart ve uygulamaları,

ü) Muhasebe sistemi: Mali işlemlerin yürütülmesinde, kaydedilmesinde ve raporlan-
masında kullanılan hesap planları, defterler ve muhasebeleştirme süreçlerinin tamamını, 

v) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap
vermekten sorumlu yöneticisini, 

y) Nakit esası: Gelirlerin nakden veya mahsuben tahsil edildiğinde, giderlerin ise nak-
den veya mahsuben ödendiğinde muhasebeleştirilmesini,

z) Öz kaynak: Kurumun varlıkları ile yabancı kaynakları arasındaki farkı,
aa) Parasal kalemler: Ulusal para değerindeki değişmeler karşısında nominal değerleri

aynı kalan ancak satın alma güçleri fiyat hareketlerine göre ters yönde değişen kalemleri (ya-
bancı paralar da parasal kalemlere dahildir),

bb) Parasal olmayan kalemler: Parasal kalemler harici kalemleri,
cc) Tahakkuk esası: Bir ekonomik değerin yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürül-

düğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleş-
tirilmesini,

çç) Taşıma: Mali tablolardaki parasal ve parasal olmayan tutarların, taşıma katsayısı
kullanılarak ilgili dönemin sonundaki yeni değerlerinin hesaplanması işlemini,

dd) Taşıma katsayısı: Mali tabloların ait olduğu tarihe ilişkin fiyat endeksinin, bir önceki
dönemin sonundaki fiyat endeksine bölünmesiyle elde edilen katsayıyı,

ee) Varlık: Geçmişteki işlem ve olayların bir sonucu olan, gelecekte ekonomik yarar
sağlaması beklenen ve Kurum tarafından kontrol edilen değerleri,

25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 83



ff) Yabancı kaynak: Geçmişteki işlem ve olaylardan doğan ve ödenmesi sonucunda,
Kurumun ekonomik kaynak ve değerlerinde azalma gerçekleşmesi beklenen, Kuruma ait mev-
cut borç ve sorumlulukları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yevmiye Sistemi, Defter Kayıtları ve Kurum Muhasebesi Hesap Planı

Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme belgeleri ve açılış kayıtları
MADDE 5 – (1) Muhasebe işlemleri, yevmiye tarihi ve müteselsil sıra numarasına göre

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

(2) Gerçekleşen işlemler muhasebeleştirme belgeleriyle kaydedilir. Belge olmadan kayıt
yapılmaz. Muhasebeleştirme belgelerinin yevmiye tarih ve numarası sütunlarına, gerçekleşen
işlemlerin kayda geçirildikleri tarih ile hesap döneminin başında “1” den başlayıp, hesap dö-
neminin sonuna kadar devam eden birer numara verilir. Yevmiye defteri, büyük defter ve yar-
dımcı hesap defterleri kayıtlarında bu yevmiye tarih ve numaraları esas alınır.

(3) Bir hesabın borcuna kaydedilen tutar mutlaka başka bir hesap ya da hesapların ala-
cağına kaydedilir. Yevmiye defterinde her zaman borç ve alacak eşitliği bulunur.

(4) Bütçeden nakden veya mahsuben yapılan harcamalara ilişkin işlemler “Ödeme Emri
Belgesi” (Örnek:1), diğer işlemler ise “Muhasebe İşlem Fişi” (Örnek:2) ile muhasebeleştirilir.
Bu belgelerin elektronik ortamda farklı şekil ve içerikte düzenlenmesine ilişkin hususları be-
lirlemeye Kurum yetkilidir.

(5) Malî 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 muhasebe işlem
fişiyle ilgili hesaplara borç ve alacak kaydedilir. Açılış kaydına ilişkin muhasebe işlem fişine,
açılış bilançosunun bir nüshası eklenir. Açılış kaydına esas tutarlar, ilgili hesaplar için açılacak
büyük defter ve yardımcı hesap defterlerine aktarıldıktan sonra yılı işlemlerinin kaydına baş-
lanır.

Kullanılacak defterler ve kayıt düzeni
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki defterler kullanılır:
a) Yevmiye defteri (Örnek:3); kayda geçirilmesi gereken işlemlerin, yevmiye tarih ve

müteselsil numara sırasıyla, maddeler hâlinde düzenli olarak kaydedildiği defterdir. Açılış kaydı
yapıldıktan sonra, günlük işlemler muhasebeleştirme belgelerine dayanılarak bu deftere kay-
dedilir.

b) Büyük defter (Örnek:4); yevmiye defterinde kayda geçirilmiş olan işlemleri usulüne
göre ilgili hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. İşlemler yev-
miye 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 kayde-
dilir.

c) Kasa defteri (Örnek:5); büyük defterin kasa işlemlerine ait bölümünde yer alan bil-
gilere ilaveten günlük kasa sayımına ilişkin bilgiler ile muhasebe yetkilisi ve muhasebe yetkilisi
mutemedi tarafından durumun tespitine ilişkin açıklamaları ihtiva edecek şekilde düzenlendiği
defterdir.

ç) Yardımcı hesap defterleri; hesap planını oluşturan hesaplara ait bilgilerin ayrıntı ba-
zında kaydına mahsus olarak tutulan defterlerdir.
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Kullanılacak alındılar
MADDE 7 – (1) Muhasebe birimlerince yapılacak tahsilat ve kasalara teslim edilen

değerler karşılığında alındı belgesi (Örnek:6) kullanılır. Alındı belgesi; muhasebe birimlerince
nakden veya POS cihazı kullanılarak yapılan her türlü tahsilat ile muhasebe birimlerine teslim
edilen tahvil, hisse senedi ve bono gibi menkul kıymet ve varlıklar ve kıymetli ayniyat, banka
teminat ve garanti mektubu ile şahsi kefalete ilişkin belgeler karşılığında düzenlenir. İki nüsha
olarak düzenlenen alındı belgesinin asıl nüshası parayı teslim edene veya POS cihazı ile adına
tahsilat yapılan kişiye verilir. İkinci nüshası ise kasada muhafaza edilir. Menkul kıymetler, ban-
ka teminat ve garanti mektubu ile şahsi kefalete ilişkin belgeler ilgilisine geri verildiğinde, tes-
lim alındığında verilmiş olan alındı belgesi geri alınarak muhasebe işlem fişine bağlanır. Mu-
hasebe birimlerince bütçe emanetleri hesabına alınan paralar ile yüklenici istihkaklarından ya-
pılan vergi, fon, icra, teminat ve diğer kesintiler karşılığında, hak sahibinin istemesi hâlinde,
alındı yerine geçmek üzere muhasebeleştirme belgesinin onaylı bir nüshası verilir.

(2) Alındıların şekli, basımı, dağıtımı, iptali ve kullanılmasına ilişkin esas ve usuller
Kurumca belirlenir.

Hesap planı
MADDE 8 – (1) Hesap planı aşağıdaki ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplar-

dan oluşur:
Aktif Hesaplar
1 Dönen Varlıklar
10 Hazır Değerler
100 Kasa Hesabı
101 Alınan Çekler Hesabı
102 Banka Hesabı
103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)
104 Proje Özel Hesabı
105 Döviz Hesabı
106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)
108 Diğer Hazır Değerler Hesabı
109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı
11 Menkul Kıymet ve Varlıklar
110 Hisse Senetleri Hesabı
111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı
112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı
117 Menkul Varlıklar Hesabı
12 Faaliyet Alacakları
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı
122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı
126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı
127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı
13 Kurum Alacakları
135 Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar Hesabı
137 Takipteki Kurum Alacakları Hesabı
138 Takipteki Kurum Alacakları Karşılığı Hesabı (-)
139 Diğer Kurum Alacakları Hesabı
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14 Diğer Alacaklar
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı 
15 Stoklar
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı
157 Diğer Stoklar Hesabı
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)
16 Ön Ödemeler
160 İş Avans ve Kredileri Hesabı
161 Personel Avansları Hesabı
162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı
164 Akreditifler Hesabı
165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı
18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
181 Gelir Tahakkukları Hesabı
19 Diğer Dönen Varlıklar
197 Sayım Noksanları Hesabı
2 Duran Varlıklar
22 Faaliyet Alacakları
220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı
222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı
226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı
227 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı
23 Kurum Alacakları
239 Diğer Kurum Alacakları Hesabı
24 Mali Duran Varlıklar
240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı
241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı
247 Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)
248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı
25 Maddi Duran Varlıklar
250 Arazi ve Arsalar Hesabı
251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı
252 Binalar Hesabı
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
254 Taşıtlar Hesabı
255 Demirbaşlar Hesabı
257 Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
259 Yatırım Avansları Hesabı
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
260 Haklar Hesabı
263 Ürün ve Teknoloji Geliştirme Giderleri Hesabı
264 Özel Maliyetler Hesabı
267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı
268 Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)
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28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı
281 Gelir Tahakkukları Hesabı
29 Diğer Duran Varlıklar
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
30 Kısa Vadeli İç Mali Borçlar 
303 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı
309 Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı
32 Faaliyet Borçları
320 Bütçe Emanetleri Hesabı
325 Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı
329 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı
33 Emanet Yabancı Kaynaklar
330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı
333 Emanetler Hesabı 
36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı
362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı 
368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler

Hesabı
37 Borç ve Gider Karşılıkları
372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı
379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 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
397 Sayım Fazlaları Hesabı
399 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı 
4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
40 Uzun Vadeli İç Mali Borçlar
403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı
409 Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı
42 Faaliyet Borçları
429 Diğer Faaliyet Borçları Hesabı
43 Diğer Borçlar
430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı
438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı
439 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı
47 Borç ve Gider Karşılıkları
472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı
479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı
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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 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı
5 Öz Kaynaklar
50 Net Değer
500 Net Değer Hesabı
51 Değer Hareketleri
510 Nakit Hareketleri Hesabı
511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı
512 Proje Özel Hesabından Kullanımlar Hesabı
519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı
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 Gelir Hesapları
600 Gelirler Hesabı
61 İndirim, İade ve İskonto Hesapları
610 İndirim, İade ve İskontolar Hesabı
63 Gider Hesapları
630 Giderler Hesabı
69 Faaliyet Sonuçları
690 Faaliyet Sonuçları Hesabı
698 Enflasyon Düzeltmesi Hesabı
8 Bütçe Hesapları
80 Bütçe Gelir Hesapları
800 Bütçe Gelirleri Hesabı
805 Gelir Yansıtma Hesabı
81 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İade Hesapları
810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı
83 Bütçe Gider Hesapları
830 Bütçe Giderleri Hesabı
834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı
835 Gider Yansıtma Hesabı
89 Bütçe Uygulama Sonuçları
895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı
9 Nazım Hesaplar
90 Ödenek Hesapları
900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı
901 Bütçe Ödenekleri Hesabı
902 Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı
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903 Kullanılacak Ödenekler Hesabı
904 Ödenekler Hesabı
905 Ödenekli Giderler Hesabı
906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı
907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı
91 Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları
910 Alınan Teminat Mektupları Hesabı
911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı
912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı
913 Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı
914 Verilen Teminat Mektupları Hesabı
915 Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı 
92 Taahhüt Hesapları 
920 Gider Taahhütleri Hesabı
921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı
94 Değerli Kağıt ve Özel Tahakkuk Hesapları
948 Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı
949 Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı
99 Diğer Nazım Hesaplar
990 Kiraya Verilen veya İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı

Değerleri Hesabı
993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri Hesabı
998 Diğer Nazım Hesaplar Hesabı
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dönen Varlıklara İlişkin Hesap ve İşlemler

1 Dönen varlıklar
MADDE 9 – (1) Dönen varlıklar ana hesap grubu; nakit olarak kasada 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 kıymet ve varlıklar, faaliyet
alacakları, kurum alacakları, diğer alacaklar, stoklar, ön ödemeler, gelecek aylara ait giderler
ve gelir tahakkukları ile diğer dönen varlıklar hesap gruplarından oluşur.

10 Hazır değerler
MADDE 10 – (1) Hazır değerler hesap grubu, nakit olarak kasada veya bankada tutulan

değerler ile istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevrilme imkânı bulunan var-
lıkları kapsar.

(2) Hazır değerler, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan
oluşur:

100 Kasa Hesabı
101 Alınan Çekler Hesabı
102 Banka Hesabı
103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)
104 Proje Özel Hesabı
105 Döviz Hesabı
106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)
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108 Diğer Hazır Değerler Hesabı
109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı
100 Kasa hesabı
MADDE 11 – (1) Bütün ödeme ve tahsilatlarda banka hesabının kullanılması esastır.
(2) Kasadan yapılacak ödeme ve tahsilatlar konusunda düzenleme yapmaya Kurum

yetkilidir.
101 Alınan çekler hesabı
MADDE 12 – (1) Alınan çekler hesabı, muhasebe birimlerinin yapacakları her türlü

tahsilat karşılığında muhasebe birimine hitaben düzenlenerek teslim edilen banka çekleri ve
özel finans kurumlarının çekleri ile muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından muhasebe biri-
mine teslim edilen aynı nitelikteki çeklerin izlenmesi için kullanılır.

(2) Çekle yapılacak tahsilat konusunda düzenleme yapmaya Kurum yetkilidir.
102 Banka hesabı
MADDE 13 – (1) Banka hesabı, muhasebe birimleri adına bankaya yatırılan paralar

ve bankaya takas için verilen çeklerden takas işlemi tamamlananlar ile muhasebe birimlerince
düzenlenen çek ve gönderme emirlerinden, bankaca ödendiği veya gönderildiği bildirilen çek
ve gönderme emri tutarlarının izlenmesi için kullanılır. 

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 14 – (1) Muhasebe birimlerince bir gün içinde tahsil edilen paralardan, ertesi

gün kasadan yapılacak ödemeler için ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen ve duyurulan tutarlar
alıkonularak, fazlası düzenlenecek teslimat müzekkeresi ile bankaya yatırılır.

(2) Bankalarca muhasebe birimleri adına yapılan diğer tahsilat için, teslimat müzekke-
resi düzenlenmez. Bu tür tutarlar bankadan alınacak 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 bankalarda açtırılacak krediler için “Gönderme Emri” (Örnek:7) düzenlenir. Muhasebe bi-
rimlerince, bankalar nezdindeki döviz hesabından yapılacak ödemelerde ise “Döviz Gönderme
Emri” (Örnek:8) kullanılır.

(4) Gönderme emri ve döviz gönderme emrinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve
ilgili bankaya gönderilmesi hususunda düzenlemeler yapmaya Kurum yetkilidir.

(5) Muhasebe birimlerinin hesabı bulunan bankalarca, bir gün içinde muhasebe birimi
adına tahsil edilen tutarlar ile karşılığında onaylanan veya düzenlenen alındıların tarih ve nu-
maralarını; muhasebe birimi adına ödenen veya gönderilen tutarlar ile bunlara ait çek ve gön-
derme emirlerinin tarih ve numaralarını gösteren iki nüsha banka hesap özet cetveli düzenle-
nerek ertesi gün muhasebe birimine gönderilir. Banka hesap özet cetvelinin bir nüshası muha-
sebe işlem fişine bağlanır, diğer nüshası ise açılacak bir dosyada muhafaza edilir. Tahsilat ve
ödemeleri ayrıntılı olarak gösteren cetvelin, bankaca, en geç ertesi gün düzenlenerek onaylan-
dıktan sonra teslimat müzekkeresi ve gönderme emirlerinin ikinci nüshalarıyla birlikte muha-
sebe birimine gönderilmesi ve muhasebe birimlerinin de bu cetveli araması, gecikme ile veril-
diği takdirde ise durumun üst yöneticiye bildirilmesi gerekir.

(6) Muhasebe birimleri, bankalar nezdindeki hesapları için güvenli elektronik imza kul-
lanılarak elektronik ortamda ilgili bankadan alınacak banka hesap özet cetvellerine göre mu-
hasebe kayıtları yapabilir.

103 Verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı (-)
MADDE 15 – (1) Verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı; muhasebe birimlerinin,

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

(2) Çekle yapılacak ödeme konusunda düzenleme yapmaya Kurum yetkilidir.
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Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 16 – (1) Muhasebe birimlerinin banka hesabından, ilgililerin hesaplarına gön-

derilecek olan tutarlar, bankalarda açtırılan krediler ile aynı muhasebe biriminin farklı hesap-
larına yapılan aktarmalarda gönderme emri düzenlenir.

(2) Gönderme emri, muhasebe yetkilisince görevlendirilecek bir memur tarafından gün-
lük olarak, 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 gönderme emri” ifadesinin
üzeri çizilerek düzenlenen “Gönderme Emri/Döviz Gönderme Emri Teslim Tutanağı”nın (Ör-
nek:9) 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, gönderme emrinin bir nüshası alı-
konulup, bir nüshası paranın gönderilmesi veya istenilen hesaba aktarılmasından sonra onay-
lanarak muhasebeleştirme belgesine bağlanmak üzere banka hesap özet cetveli ile birlikte mu-
hasebe birimine iade edilir. 

104 Proje özel hesabı
MADDE 17 – (1) Proje özel hesabı, dış finansman kaynağından dış proje kredisi olarak

Kurum adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya uygun görülen diğer bankalar nez-
dindeki özel hesaplara aktarılan paralar ve bunlardan kesin veya ön ödeme şeklinde yapılan
kullanımlar ile nakden geri alınan tutarlar ve hesap bakiyesinin değerlemesi sonucunda ortaya
çıkan kur farklarının izlenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 18 – (1) Dış finansman kaynağından, Kurum adına Türkiye Cumhuriyet Mer-

kez Bankası veya uygun görülen bankalar nezdindeki proje özel hesaplarına yapılan aktarım
üzerine bu hesaba kayıt yapılır.

(2) Dış finansman kaynağıyla yapılan anlaşma gereği özel hesaplara yapılan aktarım
tutarları, aktarım tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden
hesaplara kaydedilir.

(3) Proje özel hesabından yapılan kullanımların muhasebeleştirilmesinde işlem tarihin-
deki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır.

105 Döviz hesabı
MADDE 19 – (1) Döviz hesabı, muhasebe birimlerince 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 20 – (1) Döviz hesabına ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir:
a) Döviz cinsinden tahsil edilen konvertibl yabancı paralar, tahsil edildiği veya teslim

alındığı günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden bu hesaba alı-
narak ilgili hesaplara kaydedilir.

b) 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 emanete alınır. Teminat olarak teslim edilen kişi malı dövizler-
den herhangi bir nedenle gelir kaydedilmesi gerekenler kayıtlı değerleri üzerinden, hesaplardan
çıkarılır ve işlem tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden
bu hesaba alınarak bütçeye gelir kaydedilir.

c) Kurumun tüm muhasebe birimlerince tahsil edilen dövizler ödeme muhasebe birimi
hesabının bulunduğu banka şubesi nezdinde açtırılacak döviz tevdiat hesabına gün sonlarında
yatırılır.
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ç) Konvertibl dövizler, gün sonlarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış
kuru üzerinden değerlemeye tabi tutulur.

(2) Ödeme muhasebe birimince, diğer muhasebe birimlerinden gönderilen dövizlerle
ilgili muhasebe işlem fişleri alındığında, gelen dövizler fişlerde gösterilen değer üzerinden ka-
yıtlara alınır ve göndermeyle ilgili fişin aslı geldiğinde banka dekontunda gösterilen döviz
tutarı da dikkate alınarak, yapılan kaydın doğruluğu ayrıca kontrol edilir.

106 Döviz gönderme emirleri hesabı (-)
MADDE 21 – (1) Döviz gönderme emirleri hesabı, muhasebe birimlerinin, nezdinde

döviz hesabı bulunan bankalardaki döviz hesaplarından, döviz cinsinden yapacakları ödeme
ve göndermeler için düzenledikleri döviz gönderme emirleri ile bunlardan bankaca ödendiği
veya gönderildiği bildirilen tutarların izlenmesi için kullanılır. 

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 22 – (1) Muhasebe biriminin, nezdinde döviz hesabı bulunan bankalardaki

döviz hesaplarından ilgililere ödenecek veya hesaben gönderilecek olan döviz tutarları için dö-
viz gönderme emri düzenlenir.

(2) Döviz gönderme emri, 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 “Gönderme emri” ifadesinin üzeri çi-
zilerek düzenlenen “Gönderme emri/Döviz gönderme emri teslim tutanağı”nın banka yetkili-
sine imzalatılması suretiyle gerçekleştirilir. Tutanağın ilk nüshası bankada alıkonulur, ikinci
nüshası ise görevli memura geri verilir ve bu nüsha muhasebe biriminde açılacak ayrı bir dos-
yada tarih sırasına göre saklanır. Bankaca, döviz gönderme emrinin bir nüshası alıkonulup, bir
nüshası paranın gönderilmesi veya istenilen hesaba aktarılmasından sonra onaylanarak döviz
hesabına ilişkin banka hesap özet cetveli ile birlikte muhasebe birimine iade edilir.

108 Diğer hazır değerler hesabı
MADDE 23 – (1) Diğer hazır değerler hesabı, hazır değerler hesap grubunda sayılan

hesaplar içerisinde tanımlanmayan ve niteliği itibarıyla bu grupta izlenmesi gereken diğer de-
ğerlerin izlenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 24 – (1) Niteliği itibarıyla bu grupta izlenmesi gereken diğer hazır değerler

bu hesaba kaydedilir.
109 Banka kredi kartlarından alacaklar hesabı
MADDE 25 – (1) Banka kredi kartlarından alacaklar hesabı, muhasebe birimlerince

banka kredi kartlarıyla yapılan tahsilat ve bunlara ilişkin olarak yapılan mahsup ve iade işlem-
lerinin izlenmesi için kullanılır.

11 Menkul kıymet ve varlıklar
MADDE 26 – (1) Menkul kıymet ve varlıklar hesap grubu, geçici olarak elde tutulan

kamu ve özel kesim tahvil, senet ve bonoları, yatırım fonları, altın, gümüş ve benzeri kıymetli
madenler ile antika niteliğindeki eşya, para ve pul gibi diğer çeşitli menkul kıymet ve varlıkların
izlenmesi için kullanılır.

(2) Menkul kıymet ve varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki he-
saplardan oluşur:

110 Hisse Senetleri Hesabı
111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı
112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı
117 Menkul Varlıklar Hesabı
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Hesap grubuna ilişkin işlemler
MADDE 27 – (1) Menkul kıymet ve varlıklar; Kuruma ait olarak muhasebe birimlerine,

mahkeme ve diğer daire veya kişilerce teslim edilen ya da Kurum alacaklarına karşılık olarak
alınan kamu kesimi tahvil, hisse senedi ve bonosu, yabancı tahvil ve hisse senetleri ve diğer
çeşitli menkul kıymet ve varlıklardan oluşur.

(2) Muhasebe birimlerine teslim edilen ve kıymeti bilinmeyen menkul kıymet ve var-
lıklardan muhasebe birimlerince muhafaza edilmesi gerekenler, ilgili mevzuatına göre kıymet
takdiri yapıldıktan sonra kaydedilir.

(3) Menkul kıymet ve varlıkların alınması, saklanması veya verilmesi işlemleri aşağı-
daki açıklamalara göre yapılır:

a) Menkul kıymet ve varlıklar, muhasebe birimlerince teslim alındığında alındı belgesi
düzenlenerek birinci nüshası menkul kıymeti teslim edene verilir. Alındı belgesinde, menkul
kıymetin cinsi, adedi, numarası, kupon adedi ve tutarı gibi nitelikleri ayrıntılı olarak gösterilir.

b) Menkul kıymet ve varlıklar, muhasebe yetkilisi mutemetlerince üzerlerinde yardımcı
hesap defteri sıra numarası taşıyan torba veya zarflar içerisinde saklanır.

c) Menkul kıymet ve varlıklar teslim alındığında nominal değeri üzerinden, paraya çev-
rildiğinde, başka bir muhasebe birimine gönderildiğinde veya kişi malı haline geldiğinde kayıtlı
değeri üzerinden muhasebe işlem fişi düzenlenerek hesaplara kaydedilir. Menkul kıymetlerin
edinilmesi sırasında ödenen komisyon ve benzeri giderler ilgili menkul kıymet ve varlık he-
saplarıyla ilişkilendirilmeden giderler hesabına kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirilir.

ç) Muhasebe birimlerince teslim alınan tahvil veya bonoların, teslim tarihinde üzerle-
rinde bulunması gereken vadesi gelmemiş kuponlarının tamam olup olmadığı kontrol edilir.
Kuponlar noksan olduğu takdirde bu noksanlık verilen alındı belgesi ve defter kayıtlarında be-
lirtilir.

110 Hisse senetleri hesabı
MADDE 28 – (1) Hisse senetleri hesabı, geçici olarak elde tutulan hisse senetlerinin

izlenmesi için kullanılır.
111 Özel kesim tahvil, senet ve bonoları hesabı
MADDE 29 – (1) Özel kesim tahvil, senet ve bonoları hesabı; özel sektör tarafından

çıkarılan ve muhasebe birimine intikal eden tahvil, senet ve bonoların izlenmesi için kullanılır. 
112 Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları hesabı
MADDE 30 – (1) Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları hesabı, diğer kamu idarelerince

çıkarılan ve muhasebe birimine intikal eden tahvil, senet ve bonoların izlenmesi için kullanı-
lır.

(2) Borçlanma amacıyla çıkarılan tahvil, senet ve bonolar ile bunlardan geri ödenenler
bu hesapla ilişkilendirilmez. 

117 Menkul varlıklar hesabı
MADDE 31 – (1) Menkul varlıklar hesabı, her ne şekilde olursa olsun Kuruma ait ola-

rak muhasebe birimlerine intikal eden altın, gümüş, pırlanta ve benzeri kıymetli madenler ile
antika niteliğindeki eşya, para, pul gibi menkul varlıklar ve konvertibl olmayan yabancı para-
ların izlenmesi için kullanılır.

12 Faaliyet alacakları
MADDE 32 – (1) Faaliyet alacakları hesap grubu, gelir olarak tahakkuk ettirilen ve bir

yıl veya faaliyet dönemi içinde tahsili öngörülen her türlü sosyal güvenlik gelirleri, teşebbüs
ve mülkiyet gelirleri, alınan bağışlar ve yardımlar ile özel gelirler, sermaye gelirleri, verilen
depozito ve teminatlar ve diğer faaliyetlerden kaynaklanan alacaklar ve mevzuatı gereğince
bir yıl veya faaliyet dönemi ile sınırlı olmak üzere tecil veya tehir edilen alacakların izlenmesi
için kullanılır.
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(2) Faaliyet alacakları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan
oluşur:

120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı
122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı
126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı
127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı
120 Gelirlerden alacaklar hesabı
MADDE 33 – (1) Gelirlerden alacaklar hesabı, mevzuatı gereğince gelir olarak tahak-

kuk ettirilen sosyal güvenlik gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar
ile özel gelirler ve diğer gelirlerden alacaklar ve duran varlıklar ana hesap grubu içindeki ge-
lirlerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan dönem sonunda vadesi bir yılın altına inenler
için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 34 – (1) Gelirlerden alacaklar hesabına ilişkin tahakkuk işlemleri aşağıda

açıklandığı şekilde yapılır:
a) İlgili servislerce tahakkuk bordroları ile ya da tahakkuk fişleri ile muhasebe servisine

bildirilen gelirlerden alacak tutarları, düzenlenecek muhasebe işlem fişiyle ilgili hesaplara alı-
narak tahakkuk kayıtları yapılır.

b) Gelirlerden alacaklara ait tahakkuklar aynı gün sonuna kadar muhasebe servisine
bildirilir.

c) İlgili mevzuatı uyarınca diğer kamu idarelerinden alınması gereken yardımlar, paylar
veya benzeri gelirler ile nakden alınacak hasılat ve kâr payları tahakkuk ettiğinde gelirlerden
alacaklar hesabına kaydedilir.

ç) Bir yıl veya faaliyet dönemi içinde tahsili gereken tutarlar bu hesaba, bir yıldan daha
uzun sürede tahsili gereken tutarlar ise duran varlıklar ana hesap grubunda yer alan gelirlerden
alacaklar hesabına kaydedilerek izlenir.

d) Duran varlıklar ana hesap grubunda yer alan gelirlerden alacaklar hesabında kayıtlı
tutarlardan, dönem sonlarında vadesi bir yılın altına inenler bu hesaba aktarılır.

e) Nitelikleri itibarıyla tahakkuku tahsiline bağlı bütçe geliri olarak yapılan tahsilatlar,
bu hesapla ilişkilendirilmez.

(2) Gelirlerden alacaklar hesabında kayıtlı alacakların terkinine ilişkin düzeltme fişleri
muhasebe servisine gönderildiğinde, her bir düzeltme fişine veya düzeltme fişlerinin ekli ol-
duğu günlük icmal listesine göre düzenlenecek muhasebe işlem fişiyle giderler hesabına kay-
dedilerek terkin edilen tutarlar kayıtlardan çıkarılır.

121 Gelirlerden takipli alacaklar hesabı
MADDE 35 – (1) Gelirlerden takipli alacaklar hesabı, mevzuatı gereğince tahakkuk

ettirilen sosyal güvenlik gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, diğer gelirler ve sermaye ge-
lirleri alacaklarından takibe alınan tutarlar ile bunlardan yapılan tahsilat, tecil ve terkinlerin iz-
lenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 36 – (1) Gelirlerden takipli alacaklar hesabına ilişkin takibe alma işlemleri

aşağıdaki açıklamalara göre yapılır:
a) İlgili servislerce muhasebe servisine bildirilen takibe alınmış olan alacakların takip

kayıtları, düzenlenecek muhasebe işlem fişi ile ilgili hesaplara kaydedilerek yapılır.
b) İlgili servislerce takibe alma işlemi gün sonuna kadar muhasebe servisine bildirilir.
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c) Yanlışlıkla takibe alınan alacaklar, muhasebe servisine bildirildiğinde ilgili hesaplara
kaydedilerek takip kaydından düşülür.

(2) Gelirlerden takipli alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan, terkin edilenlere ilişkin
olarak düzenlenen düzeltme fişleri muhasebe servisine gönderildiğinde, her bir düzeltme fişine
veya düzeltme fişlerinin ekli olduğu günlük icmal listesine göre düzenlenecek muhasebe işlem
fişiyle giderler hesabına kaydedilerek terkin edilen tutarlar kayıtlardan çıkarılır.

122 Gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabı
MADDE 37 – (1) Gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabı; gelirlerden alacaklar

veya gelirlerden takipli alacaklar ya da diğer faaliyet alacakları hesabında kayıtlı tutarlardan
mevzuatı gereğince, bir yılı veya içinde bulunulan faaliyet döneminin sonunu geçmeyen bir
süreyle tecil veya tehir edilen tutarlar ile duran varlıklar ana hesap grubu içindeki gelirlerden
tecilli ve tehirli alacaklar hesabında kayıtlı alacaklardan, dönem sonunda tecil veya tehir süresi
bir yılın altına inen tutarlar ve bunlardan tahsil edilen, tecil veya tehiri kaldırılanların izlenmesi
için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 38 – (1) Gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabına ilişkin tecil ve tecilin

kaldırılması işlemleri aşağıdaki açıklamalara göre yapılır:
a) Bir yıl veya faaliyet dönemi ile sınırlı olarak tecil ve tehir edilen veya bunlardan tecil

ve tehiri kaldırılan tutarlar bu hesaba, bir yılı aşan süreyle tecil ve tehir edilen veya bunlardan
tecil ve tehiri kaldırılan tutarlar ise duran varlıklar ana hesap grubunda yer alan gelirlerden te-
cilli ve tehirli alacaklar hesabına kaydedilerek izlenir.

b) Duran varlıklar ana hesap grubunda yer alan gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar
hesabında kayıtlı tutarlardan, dönem sonlarında tecil süresi bir yılın altına inenler bu hesaba
aktarılır.

c) Tecil defterinin (Örnek:10) elektronik ortamda düzenlenmesi hususunda düzenleme-
ler yapmaya Kurum yetkilidir.

(2) Gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan terkin edilenlere
ilişkin belgeler muhasebe servisine gönderildiğinde, düzenlenecek muhasebe işlem fişiyle gi-
derler hesabına kaydedilerek kayıtlardan çıkarılır.

126 Verilen depozito ve teminatlar hesabı
MADDE 39 – (1) Verilen depozito ve teminatlar hesabı; Kurumca, bir işin yapılmasının

üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak diğer kamu idareleri
veya kişilere bir yıldan daha az süreli verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin iz-
lenmesi için kullanılır.

127 Diğer faaliyet alacakları hesabı
MADDE 40 – (1) Diğer faaliyet alacakları hesabı, maddi duran varlıkların taksitli sa-

tılması durumunda ortaya çıkan alacaklar ile yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen ve bir
yıl içerisinde tahsil edilmesi gereken diğer çeşitli faaliyet alacaklarının izlenmesi için kullanı-
lır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 41 – (1) Maddi duran varlıkların taksitli satılması durumunda ortaya çıkan

alacaklar ile diğer faaliyet alacaklarından bir yıl veya faaliyet dönemi içinde tahsili gereken
tutarlar bu hesaba, bir yıldan daha uzun bir süre içerisinde tahsili gereken tutarlar ise duran
varlıklar ana hesap grubunda yer alan diğer faaliyet alacakları hesabına kaydedilerek izlenir.

(2) Duran varlıklar ana hesap grubunda yer alan diğer faaliyet alacakları hesabında ka-
yıtlı tutarlardan, dönem sonlarında vadesi bir yılın altına inenler bu hesaba aktarılır.
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13 Kurum alacakları
MADDE 42 – (1) Kurum alacakları hesap grubu; diğer kamu idarelerine ait borçların

üstlenilmesinden ve benzeri işlemlerden kaynaklanan ve bir yıl veya faaliyet dönemi içinde
tahsili öngörülen alacaklar ile tek hazine kurumlar hesabı kapsamında Hazine ve Maliye Ba-
kanlığınca değerlendirilen mali kaynaklardan dolayı Hazine ve Maliye Bakanlığından olan ala-
cakların izlenmesi için kullanılır.

(2) Kurum alacakları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan
oluşur:

135 Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar Hesabı
137 Takipteki Kurum Alacakları Hesabı
138 Takipteki Kurum Alacakları Karşılığı Hesabı (-)
139 Diğer Kurum Alacakları Hesabı
135 Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar Hesabı
MADDE 43 – (1) Tek hazine kurumlar hesabından alacaklar hesabı, tek hazine kurum-

lar hesabı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığınca değerlendirilen mali kaynaklardan do-
layı Hazine ve Maliye Bakanlığından olan alacakların izlenmesi için kullanılır.

137 Takipteki kurum alacakları hesabı
MADDE 44 – (1) Takipteki kurum alacakları hesabı; diğer kurum alacakları hesabında

kayıtlı tutarlardan vadesinde tahsil edilemeyenler ile bu tutarlara ilişkin olarak hesaplanan faiz
alacaklarından, anaparaya ilave edilmemiş olanların takibe alınarak izlenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 45 – (1) Dönen varlıklar ana hesap grubu içinde yer alan diğer kurum ala-

cakları hesabında kayıtlı tutarlardan vade sonunda tahsil edilemeyenler ile çeşitli nedenlerle
muaccel hale gelen kısa ve/veya uzun vadeli kurum alacaklarının anapara tutarları ve bu tutar-
lara ilişkin olarak hesaplanan işlemiş faiz alacakları bu hesaba aktarılarak takibe alınır.

(2) Yıl sonlarında, bu hesapta yer alan tutarlar için hesaplanan işlemiş faiz alacakları
bu hesapta izlenir.

138 Takipteki kurum alacakları karşılığı hesabı (-)
MADDE 46 – (1) Takipteki kurum alacakları karşılığı hesabı, takipteki kurum alacak-

ları için ayrılan karşılıkların izlenmesi için kullanılır.
139 Diğer kurum alacakları hesabı
MADDE 47 – (1) Diğer kurum alacakları hesabı, yukarıdaki hesaplar kapsamına gir-

meyen diğer kurum alacaklarının izlenmesi için kullanılır.
14 Diğer alacaklar
MADDE 48 – (1) Diğer alacaklar hesap grubu, faaliyet alacakları ve kurum alacakları

hesap gruplarında izlenmeyen alacakların izlenmesi için kullanılır.
(2) Diğer alacaklar, niteliğine göre bu grup içinde açılacak 140-Kişilerden Alacaklar

Hesabından oluşur.
140 Kişilerden alacaklar hesabı
MADDE 49 – (1) Kişilerden alacaklar hesabı, faaliyet alacakları ve kurum alacakları

dışında kalan ve Kurumca tespit edilen kamu zararından doğan alacaklar ile diğer alacakların
izlenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 50 – (1) Kişilerden alacaklar hesabına alınarak takibi gereken alacaklar; kont-

rol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda ortaya çıkar.
(2) Kişilerden alacaklar hesabına kayıt yapılırken yardımcı hesap kodları ile birlikte

bütçe sınıflandırmasında yer alan kurumsal kodlar da kullanılır. 
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(3) Kişilerden alacaklar hesabına; 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Ku-
rulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen kamu zararları ile diğer mevzuat çerçevesinde ortaya
çıkan ve aşağıda sayılan alacak tutarları kaydedilir:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 13 üncü maddesi uya-
rınca 27/6/1983 tarihli ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlete
ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin
Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınması
gereken tutarlar.

b) Mecburi hizmet kaydı ile çeşitli okullarda okutturulan veya staj için gönderilen me-
mur ve benzerlerinden başarılı olamayan veya herhangi bir şekilde akdi ihlal edenlerden alın-
ması gereken tutarlar.

c) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin muhafazası altında bulunan para, menkul kıymet
ve değerli kâğıtlardan noksan çıkan veya zimmete geçirilen tutarlardan bu hesaba kaydedil-
mesine karar verilenler.

ç) Bütçe giderleri hesabı dışındaki diğer hesaplara borç veya alacak kaydı suretiyle ve-
rildiği, alındığı veya gönderildiği hâlde çalınan, zayi olan, fazla veya yersiz verilen veya noksan
çıkan tutarlar.

d) Bütçe içi veya bütçe dışı olarak verilen veya gönderilen ön ödemelerden süresinde
mahsup edilmeyen veya zimmete geçirilen tutarlar.

e) Muhasebe yetkilisi mutemetleri veya bu işlerle görevlendirilmiş bulunan memurlar
tarafından alındı veya diğer resmî belgeler karşılığında tahsil edildikten sonra zimmete geçirilen
veya kaybedilen tutarlar.

f) Bakanlığın uygun görüşü üzerine Kurumca bu hesaba kaydedilmesi bildirilen tutar-
lar.

g) Hesapta kayıtlı tutarlar için tahakkuk ettirilecek faizler.
(4) Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarlar, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve aşağıdaki açıklamalara göre takip ve tahsil
edilir:

a) Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı alacakların tahsili muhasebe birimlerince ya-
pılır.

b) Muhasebe birimlerince, kişilerden alacaklar hesabına kaydedilen alacakların her biri
için ayrı bir tahsilat izleme dosyası açılır. Bu dosyalara, alacağın hesaplara alındığı malî yıl ile
bu rakamlardan sonra gelmek üzere malî yıl başında “1” den başlayarak verilen rakamlardan
oluşan bir alacak sıra numarası verilir. Verilen alacak sıra numarası yazıyla merkezde strateji
geliştirme birimine, merkez dışında takibe yetkili birime bildirilir. Bu numaralar aynı zamanda
kişilerden alacaklar hesabı defterinin alacak sıra numarasını da oluşturur. Alacakların izlenmesi
bu dosyalardan yapılır.

c) Kişilerden alacaklar hesabına alınan tutarlar için (b) bendinde belirtildiği şekilde ve-
rilen alacak sıra numaraları, alacağın tamamı tahsil edilinceye kadar kullanılır. Bu alacaklar
için tahakkuk ettirilerek faiz bölümüne kaydedilen tutarlara da alacağın aslına ait alacak sıra
numarası verilir ve faiz tutarlarının tahsili de aynı dosyadan izlenir.

ç) Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarların borçlularının başka bir yerde olduğu
anlaşıldığında, alacak tutarı bir yazı ile borçlunun bulunduğu yerdeki il müdürlüğü muhasebe
birimine bildirilir.

(5) Muhasebe birimlerine bildirilen Sayıştay ilamlarına ait tutarların kaydı ve tahsili
aşağıdaki açıklamalara göre yapılır:
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a) Sayıştayca tazmin hükmedilen paralara ait ilamlar ilgili birimlerce muhasebe birim-
lerine gönderildiğinde; muhasebe birimlerince ilamda yazılı tutarlardan kısmen veya tamamen
daha önceden kişilerden alacaklar hesabına kaydedilmiş tutarlar bulunduğu takdirde, tahsil edi-
lip edilmediğine bakılmaksızın bu paraların hesaplara alınış kaydına ilişkin yevmiye tarih ve
numarası ile tutarlarını gösteren bir liste düzenlenerek ilgili harcama birimine gönderilir. İlam
tutarından listedeki tutar düşüldükten sonra arta kalan tutarlar yevmiye ve yardımcı hesap def-
terlerine kaydedilir. Daha önce hesaplara alınan ve listede gösterilen alacakların yardımcı hesap
defteri kayıtlarında; ilamın tarihi, numarası, yılı ve adına tazmin hükmolunan sorumluların
kimlikleri belirtilir. İlam kesinleşinceye kadar, sorumlulardan icraya müracaat edilmeksizin
tahsilat yapılır.

b) Sayıştayca temyiz, yargılamanın iadesi veya karar düzeltilmesi yoluyla alacaklardan
bir kısmının veya tamamının kaldırılmasına karar verildiği takdirde, buna ait kararlar da ilgili
birimlerce muhasebe birimlerine gönderildiğinde kaldırılan tutar hesaplardan çıkartılır.

c) Muhasebe birimlerince, Sayıştay ilamına dayanılarak kişilerden alacaklar hesabına
kaydedilmiş bulunan alacaklarla ilgili olarak, bir ay içinde nakden veya mahsuben yapılan tah-
silat ile terkin, tenzil ve kaldırma işlemlerini gösteren üç nüsha “Alacak Bilgi Fişi” (Örnek:11)
düzenlenir. Ay sonlarında birer nüshası ilgili harcama birimine gönderilir. Alacak bilgi fişleri,
her yılın ilamı için ayrı ayrı düzenlenir. Bir ay içinde, herhangi bir yılın ilamı kapsamındaki
alacakların durumunda tahsil, terkin, tenzil ve kaldırma gibi nedenlerle bir değişiklik yoksa o
yılın ilamı ile ilgili o ay için fiş düzenlenmez.

ç) Tebliğ olunan ilamların kayda geçirilmesi sırasında, daha önce kişilerden alacaklar
hesabına kaydedilmesinden dolayı ilam toplamından düşülecek paralardan, tahsil edilmiş tu-
tarlar varsa bunlar için de ayrı bir alacak bilgi fişi düzenlenerek, ilamın kayda geçirildiğini bil-
diren yazı ile birlikte gönderilir.

(6) Kanunlarında tahsil şekli hakkında özel hükümler bulunan alacaklar bu hükümlere
göre takip ve tahsil edilir.

(7) Muhasebe birimlerince kişilerden alacaklar hesabına kaydedilmesi gereken ve ikinci
fıkrada çeşitleri sayılan tutarlardan;

a) Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hüküm-
lerine göre belirlenenler, anılan Yönetmelikte belirtilen tarihten,

b) Bütçe giderleri hesabı dışındaki hesaplardan fazla ve yersiz ödemeler, geri isteme
iradesinin borçluya ulaştığı tarihten,

c) Harcama yetkilisi mutemetlerine verilen avanslardan bu hesaba aktarılanlar, ön öde-
menin mahsup veya iade edilmesi gerektiği tarihten,

ç) Geçici ve sürekli görev yolluğu avanslarından bu hesaba aktarılanlar, 10/2/1954 ta-
rihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 59 uncu maddesinde belirtilen tarihlerden,

d) Sözleşmeye dayanan alacaklar, kanun veya taahhütnamelerinde başka bir süre ön-
görülmemişse, sözleşmenin ihlal edildiği tarihten,

e) Taksitli alacaklar, ödenmeyen taksitin vadesinin geldiği tarihten,
f) Kişilerden alacaklar hesabında izlenen paralar, özel kanunlarında bir hüküm yoksa

ve Kurumca da bir tarih belirtilmemişse kayda geçirildiği tarihten,
g) İşsizlik Sigortası Fonundan fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edilmiş ise, fazla

ve yersiz ödemenin yapıldığı tarihten, ancak yapılan fazla ve yersiz ödeme personelin kusu-
rundan kaynaklanıyor ise borçluya gönderilen ihtarnamenin tebliğ edildiği tarihten

itibaren faize tabidir.
(8) Harcama yetkilisi mutemetlerine verilen avansları süresinde mahsup etmeyenlerden,

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri
uyarınca gecikme zammı alınır.
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(9) Sürekli ve geçici görev yolluğu avanslarını süresinde mahsup veya iade etmeyenler
ile taahhütnamelerinde ayrıca bir faiz oranı belirtilmeyen borçlulardan genel hükümlere göre
faiz alınır.

(10) Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı alacakların zamanaşımının başlangıcı, süresi,
kesilmesi ve durması aşağıda açıklanmıştır:

a) Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hüküm-
lerine göre belirlenen alacaklar hakkında anılan Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre işlem
yapılır.

b) 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilmesi gereken alacaklar, vadesinin rastladığı tak-
vim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına
uğrar. Zamanaşımı, söz konusu Kanunda belirtilen hâllerde kesilir. Zamanaşımının kesildiği
durumlarda, kesilmenin rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılı başından itibaren zamana-
şımı yeniden işlemeye başlar. Zamanaşımının bir bozma kararı ile kesilmesi hâlinde, zamana-
şımı başlangıcı yeni vade gününün rastladığı; alacağın teminata bağlanması veya icranın adlî
makamlarca durdurulması hâllerinde, teminatın kalktığı ve durma süresinin sona erdiği tarihin
rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılının ilk günüdür. Ayrıca söz konusu Kanunda belirtilen
hâllerde zamanaşımı durur. Bu durum ortadan kalktığında zamanaşımı, kaldığı yerden işlemeye
devam eder.

c) 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre tahsil edilmesi gereken
alacaklar, haksız suretle mal ediniminden dolayı açılacak dava, zarar görenin verdiğini geri is-
teme hakkı olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve her hâlde bu hakkın doğduğu ta-
rihten başlayarak 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Sözleşmeye dayanan alacaklar ise ala-
cağın doğduğu tarihten itibaren 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Zamanaşımı söz konusu
Kanunda belirtilen hâllerde kesilir. Zamanaşımının kesildiği durumlarda, kesilme tarihinden
itibaren yeni bir zamanaşımı süresi işlemeye başlar. Ayrıca söz konusu Kanunda belirtilen hâl-
lerde zamanaşımı durur. Bu durum ortadan kalktığında zamanaşımı, kaldığı yerden işlemeye
devam eder.

ç) Özel kanunlarındaki hükümlere tabi olan alacaklar, kanunlarında belirtilen özel hü-
kümlere göre takip ve tahsil edilir.

d) Yukarıda açıklanan esaslara göre kasa ve ambar açıklarında açığın meydana geldiği,
bu tarihin bilinmediği durumlarda olayın tespit edildiği, yersiz ödemelerde dairesinin bildirmesi
üzerine muhasebe biriminin öğrendiği, öğrenim giderleri gibi sözleşmeye bağlı alacaklarda ta-
ahhüdün bozulduğu, harcama yetkilisi mutemedi avanslarından doğan alacaklarda ilgili ka-
nunda belirtilen mahsup süresinin bittiği, yolluk avanslarından doğan alacaklarda 6245 sayılı
Kanunda belirtilen mahsup sürelerinin dolduğu tarih zamanaşımının başlangıcıdır.

e) Taşınır hesaplarının denetimi sonucunda görülen açıklarda, fiil cezai nitelikte değilse
zamanaşımının başlangıcı, düzenlenen raporun ilgili birime verildiği tarihtir.

f) Hesaplarda kayıtlı alacakların zamanaşımının başlangıcı, süresi, kesilmesi ve durması
hususlarında tereddüde düşülmesi hâlinde hukuk birimine başvurulması gerekir.

g) Borç aslı zamanaşımına uğramış olan alacakların faizleri de zamanaşımına uğrar.
h) Zamanaşımına uğramış olsa dahi borçlular tarafından rızaen yapılan ödemeler kabul

edilir.
(11) Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı alacakların terkin ve af işlemleri aşağıda

açıklanmıştır:
a) Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hüküm-

lerine göre belirlenen alacaklar hakkında, anılan Yönetmelikte belirtilen esaslara göre işlem
yapılır.
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b) Af kanunları kapsamına girenlerin terkin işlemleri, ilgili af kanunu hükümlerine göre
gerçekleştirilir.

c) Alacakların af veya terkini, ilgili kanunlarındaki hükümlere göre idarelerince düzen-
lenecek “Kişilerden Alacaklar Terkin Talepnamesi” (Örnek:12) ile yetkili merciden istenir.

ç) Özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak üzere, hesaplarda kayıtlı olup 6183 sayılı
Kanun kapsamında izlenen kamu alacakları dışında kalan;

1) Zaruri veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan,
2) Tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağı anlaşılan

kamu alacaklarından merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilen tutarlara kadar olanların ka-
yıtlardan çıkarılmasına üst yöneticiler yetkilidir.

d) Zaruri veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan kişilerden alacakların,
5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi uyarınca terkin edilebilmesi için düzenlenecek terkin
talepnamesine;

1) İlgisine göre sorumlu, ahiz veya mirası kabul eden mirasçıların bilinen adreslerine
yapılan tebligat ve kovuşturmaya ilişkin belgeler,

2) Mal varlığının tespiti amacıyla tapu ve/veya vergi dairesinden yapılacak araştırmaya
ilişkin belgeler ile adres veya mal varlığının tespiti amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde
yapılacak araştırmaya ilişkin belgeler,

3) Yukarıda belirtilen araştırmalar sonucu öldüğü tespit edilen sorumlu veya ahizin mi-
rasçılarının bulunmadığına dair vukuatlı nüfus kaydı belgesi ve mal varlığı bırakmadığına iliş-
kin belge,

4) Mirasçıları tarafından mirası reddedilenler için mirasın reddedildiğini kanıtlayan bel-
ge, borcunu ödeyemeyecek durumda olan sorumlu, ahiz veya mirasçılara ait usulüne göre alın-
mış aciz belgesi,

5) Kuruma ait olup, mahkemeye veya icraya intikal etmiş bir alacağın terkininde, ilgili
mevzuat hükümlerine göre yetkili merci tarafından verilen takipten vazgeçme onayı,

bağlanır.
e) Kesin hüküm teşkil eden icra mahkemesi kararları dışında, icra mahkemesi kararla-

rına dayanılarak alacağın terkini yoluna gidilemez. Bu tür alacaklar için mahkemeye başvu-
rulması gerekir. Mahkemeye başvurmada idare için yarar görülmediği takdirde, ilgili mevzuat
gereğince alınacak vazgeçme kararı ile terkini istenilebilir. Bu takdirde, icra mahkemesi ve
Yargıtay icra ve iflas dairesi kararları ile mahkemeye başvurmadan vazgeçme kararının tasdikli
örnekleri terkin talepnamesine bağlanır.

f) Bu belgelerin dışında terkin talepnamesine gerektiğinde bağlanacak diğer belgeler
Kurumca belirlenir.

g) Alacağın tahsili için açılan davada kamu idaresi aleyhine karar verildiği ve Yargıtay
tarafından da onanmak suretiyle hüküm kesinleştiği veya kamu menfaati görülmediğinden tem-
yizden yetkili merciinin onayı alınarak vazgeçildiği hâllerde, Yargıtay ilâmı veya temyizden
vazgeçme onayı ile buna ilişkin aleyhteki mahkeme kararı, hukuk birimince strateji geliştirme
birimi veya ilgili taşra birimine gönderilir. Bu birimlerce de, söz konusu belgelerin onaylı birer
örnekleri ilgili muhasebe birimine intikal ettirilerek alacağın kayıtlardan çıkarılması sağlanır.

(12) Sözleşmelerinde “aynen” tahsil edileceğine dair hükümler yer alan yabancı para
cinsinden alacaklar, aynen veya vade ya da fiili ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası efektif satış kuru üzerinden ulusal para olarak; sözleşmelerinde böyle bir hüküm yok
ise alacağın vade veya fiili ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif
satış kuru üzerinden ulusal para olarak tahsil edilir. Diğer yabancı para cinsinden alacaklar,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ulusal para olarak tahsil edi-
lir.
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15 Stoklar
MADDE 51 – (1) Stoklar hesap grubu; satılmak, üretimde veya diğer faaliyetlerde kul-

lanılmak ya da tüketilmek üzere edinilen ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, artık ve
hurda gibi bir yıl veya faaliyet dönemi içinde tüketilecek veya paraya çevrilebilecek varlıkların
izlenmesi için kullanılır.

(2) Stoklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı
157 Diğer Stoklar Hesabı
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)
Hesap grubuna ilişkin işlemler
MADDE 52 – (1) Stoklar hakkında, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine ve aşağıdaki
açıklamalara göre işlem yapılır:

a) Stoklar, maliyet bedeliyle hesaplara alınır. Maliyet bedeline, stokların elde edilmesi
ve depolanacağı yere kadar getirilmesi için faiz hariç yapılan her türlü giderler ilave edilir.
Bağış veya hibe olarak edinilen stoklar varsa bilinen değeri, yoksa ilgili mevzuatına göre de-
ğerlemesi yapıldıktan sonra tespit edilen değeri üzerinden hesaplara alınır. Stoklar, kullanıl-
dıklarında veya tüketildiklerinde giderler hesabına kaydedilerek ilgili hesaplardan çıkarılır.
Enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan farklar maliyet bedeline eklenir.

b) Satın alma suretiyle edinilen stokların giriş işlemleri için düzenlenen taşınır işlem
fişlerinin bir nüshası ödeme emri belgesi ekinde muhasebe birimine gönderilir. Diğer şekillerde
edinilen stokların girişleri için düzenlenen taşınır işlem fişlerinin birer nüshasının, düzenleme
tarihini takip eden on gün içinde ve her durumda malî yıl sona ermeden önce muhasebe birimine
gönderilmesi ve muhasebeleştirilmesi zorunludur.

c) Bütçe dışı kaynaklardan edinilen ilk madde ve malzemeler, gelirler hesabına kayde-
dilerek hesaplara alınır.

ç) Stokların çıkışı ve muhtelif harcama birimlerinin ambarları arasındaki devir işlemleri,
ilgili harcama birimince düzenlenen taşınır işlem fişleri ile muhasebe birimine bildirilir ve he-
saplara kaydedilir. Ancak, “150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı”nda izlenen tüketim malzeme-
lerinden kullanılmış olanların, muhasebeleştirme işlemleri kullanıma ilişkin taşınır işlem fişleri
yerine üç ayı geçmemek üzere taşınır işlem fişlerindeki çıkışları gösteren onaylı bir liste ile en
geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebeleştirilmesi zorunludur.

(2) Stoklara ilişkin enflasyon düzeltmesi işlemleri;
a) Stoklar, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça

belirlenecek esas ve usullere göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulur.
b) Stoklar hesap grubunda yer alan değerler, basit ortalama yöntem kullanılmak sure-

tiyle hesaplanan dönem ortalama düzeltme katsayısı kullanılarak düzeltme işlemine tabi tutu-
lur.

c) Enflasyon düzeltmesi neticesinde doğacak değer artışları ilgili stok hesabına, karşı-
lıkları enflasyon düzeltmesi hesabına kaydedilir.

ç) Stokların enflasyon düzeltmesi işlemleri ilgili harcama birimince yapılarak kayıtlara
alınmak üzere muhasebe birimine gönderilir.

(3) Stokların çıkış kayıtları, ambarlara girişlerindeki öncelik sırası dikkate alınarak “ilk
giren-ilk çıkar” esasına göre ve maliyet bedelleri üzerinden yapılır.

(4) Kurumca üretilen mamullerin tüketimde kullanılması hâlinde, gerçeğe uygun de-
ğerleri üzerinden bütçeye gelir ve gider kaydedilir.
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(5) Kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanılamayacak veya tüketileme-
yecek hale gelen stoklar, diğer stoklar hesabına aktarılır. Stokların miktar ve değerlerinde, kay-
bolma, çalınma, yanma, kırılma, bozulma gibi nedenlerle ortaya çıkan eksilmeler ilgili harcama
biriminin taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi ve harcama yetkilisince muhasebe birimine bildirilir.
Bunun üzerine muhasebe birimlerince kayıtlar güncellenir.

(6) Stoklar hesap grubunda yer alan hesaplara kayıt yapılırken yardımcı hesap kodları
ile birlikte bütçe sınıflandırmasında yer alan kurumsal, fonksiyonel ve finansman kodları da
kullanılır.

(7) Harcama birimleri arasındaki stok aktarmaları, muhasebe işlem fişi düzenlenmek
suretiyle muhasebe kaydı ile yapılır. Aynı muhasebe biriminden hizmet alan harcama birimleri
arasındaki stok aktarmaları ilgili stok hesabına borç ve alacak, farklı muhasebe birimlerinden
hizmet alan harcama birimleri arasındaki stok aktarmaları muhasebe birimleri arası işlemler
hesabına kaydedilmek suretiyle yapılır.

150 İlk madde ve malzeme hesabı
MADDE 53 – (1) İlk madde ve malzeme hesabı; üretimde veya diğer faaliyetlerde kul-

lanılmak ya da tüketilmek üzere edinilen tüketim mal ve malzemesi ile hammadde, yardımcı
madde, ambalaj malzemesi ve diğer malzemelerin izlenmesi için kullanılır.

157 Diğer stoklar hesabı
MADDE 54 – (1) Diğer stoklar hesabı; yukarıdaki stok hesaplarının hiçbirinin kapsa-

mına alınmayan ürün, artık ve hurda gibi kalemlerin izlenmesi için kullanılır.
158 Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı (-) 
MADDE 55 – (1) Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı; yangın, deprem, su basması

gibi doğal afetler ile bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik gelişmeler
ve benzeri değişiklikler nedeniyle stokların fiziki ve ekonomik değerlerinde önemli azalışların
ortaya çıkması veya bunların dışında diğer nedenlerle stokların piyasa fiyatlarında düşmelerin
meydana gelmesi dolayısıyla, kayıpları karşılamak üzere ayrılan karşılıkların izlenmesi için
kullanılır.

16 Ön ödemeler
MADDE 56 – (1) Ön ödemeler hesap grubu; bütçe içi veya bütçe dışı olarak verilecek

ön ödemelerden; iş avans veya kredileri, personel avansları, bütçe dışı avans ve kredileri, ak-
reditifler, mahsup dönemine aktarılan avans ve krediler ile dış proje kredilerinden verilen avans
ve açılan akreditiflerin izlenmesi için kullanılır. 

(2) Ön ödemeler, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan olu-
şur:

160 İş Avans ve Kredileri Hesabı
161 Personel Avansları Hesabı
162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı
164 Akreditifler Hesabı
165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı
Hesap grubuna ilişkin işlemler
MADDE 57 – (1) Yapılacak ön ödeme şekilleri, devir ve mahsup işlemleri, gider türleri

itibarıyla tutar ve oranlarının tespiti, mutemetlerin görevlendirilmesi ve ön ödemelere ilişkin
diğer hususlarda 30/12/2005 tarihli ve 2005/9913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Ön ödemeler hesap grubunda yer alan bütçe dışı avans ve krediler hesabı hariç diğer
hesaplara kayıt yapılırken yardımcı hesap kodları ile birlikte bütçe sınıflandırmasında yer alan
kurumsal, fonksiyonel ve finansman kodları da kullanılır.
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160 İş avans ve kredileri hesabı
MADDE 58 – (1) İş avans ve kredileri hesabı, mevzuatı gereğince harcama yetkilisi

mutemetlerine ön ödeme şeklinde verilen avanslar ile adlarına açılan kredilerin izlenmesi için
kullanılır.

161 Personel avansları hesabı
MADDE 59 – (1) Personel avansları hesabı, mevzuatı uyarınca ön ödeme şeklinde ve-

rilen sürekli ve geçici görev yolluğu avansları, denetim elemanı yollukları ile ödeme gününden
önce ödenmesine karar verilen maaş ve ücret ödemelerinin izlenmesi için kullanılır.

162 Bütçe dışı avans ve krediler hesabı
MADDE 60 – (1) Bütçe dışı avans ve krediler hesabı, mal ve hizmet alımı karşılığı ol-

mak üzere, maddi duran varlık hesapları ile ilgilendirilmeksizin yüklenicilere verilen avanslar
ile ertesi yıl bütçesinden karşılanmak üzere verilen personel avanslarının ve Bakanlığın uygun
görüşü üzerine Kurumca bu hesaba kaydedilmesi bildirilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

164 Akreditifler hesabı
MADDE 61 – (1) Akreditifler hesabı; yabancı ülkelerden yapılacak satın almalar için

açılan akreditiflerin ve sağlık hizmet sunucularının sunmuş oldukları hizmetlere ilişkin düzen-
ledikleri faturalardan inceleme süresi takip eden mali yıla sirayet edenlerin avans artıklarının
izlenmesi için kullanılır.

165 Mahsup dönemine aktarılan avans ve krediler hesabı
MADDE 62 – (1) Mahsup dönemine aktarılan avans ve krediler hesabı, bütçedeki öde-

neğine dayanılarak verilen avans ve kredilerden mahsup dönemine aktarılan tutarların izlenmesi
için kullanılır.

18 Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları
MADDE 63 – (1) Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları hesap grubu; içinde

bulunulan dönemde veya daha önceki dönemlerde ortaya çıkan ve tahakkuk ettirilme süresi
bir yılın altında olan peşin ödenmiş giderler ile faaliyet dönemine ait olup, gelecek aylarda is-
tenilebilir duruma gelecek olan alacakların 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
MADDE 64 – (1) Gelecek aylara ait giderler hesabı; içinde bulunulan dönemde ortaya

çıkan ancak, gelecek aylara ait olan peşin ödenmiş giderler ile duran varlıklar ana hesap gru-
bundaki gelecek yıllara ait giderler hesabında kayıtlı tutarlardan takip eden faaliyet döneminde
tahakkuk edecek olanların izlenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 65 – (1) Gelecek aylara ait olarak peşin ödenen giderler, ilgili oldukları ay

sonlarında tahakkuk ettirilmek üzere bu hesapta izlenir.
(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 hesaba
aktarılır.

(3) Bu hesapta kayıtlı tutarlar Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çer-
çevesinde Bakanlıkça belirlenecek esas ve usullere göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulur.
Düzeltmeye esas tutarlar enflasyon düzeltmesinin yapılacağı yılda düzeltme katsayısı, daha
önce düzeltilmiş tutarlar ise taşıma katsayısı ile çarpılmak suretiyle düzeltilir. Enflasyon dü-
zeltmesi neticesinde doğacak değer artışları bu hesaba, karşılıkları enflasyon düzeltmesi hesa-
bına kaydedilir.
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(4) Gelecek aylara ait giderler hesabına kayıt yapılırken yardımcı hesap kodları ile bir-
likte bütçe sınıflandırmasında yer alan kurumsal, fonksiyonel ve finansman kodları da kulla-
nılır.

181 Gelir tahakkukları hesabı
MADDE 66 – (1) Gelir tahakkukları hesabı; faaliyet alacakları, kurum alacakları ve

diğer alacaklar hesap gruplarında izlenmeyen ve tahakkuk etmekle birlikte, gelecek aylarda is-
tenebilir duruma gelecek olan alacaklar ile duran varlıklar ana hesap grubu içindeki gelir ta-
hakkukları hesabında kayıtlı tutarlardan vadesi takip eden faaliyet döneminde dolanların iz-
lenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 67 – (1) Tahakkuk ettirilmiş gelirlerden kaynaklanan ancak içinde bulunulan

faaliyet döneminin gelecek aylarında istenebilir duruma gelecek olan alacaklar, ilgili oldukları
aylarda tahsil edilmek üzere bu hesapta izlenir.

(2) Dönen ve duran varlıklar ana hesap grubu içindeki kurum alacakları hesaplarında
kayıtlı alacaklara ilişkin olarak ay sonlarında hesaplanan ve içinde bulunulan faaliyet dönemi-
nin gelecek aylarında tahsil edilecek olan işlemiş faiz geliri alacakları bu hesaba kaydedilir.
Aralık ayına ait olarak tahakkuk ettirilen faiz geliri alacaklarından takip eden faaliyet dönemi
içinde tahsili gerekenler geçici mizandan önce bu hesaba kaydedilir.

(3) Duran varlıklar ana hesap grubu içindeki gelir tahakkukları hesabında yer alıp tahsil
zamanına bir yıldan az süre kalan alacaklar dönem sonunda bu hesaba aktarılır.

(4) Gelir tahakkukları hesabında takip edilen döviz cinsinden faiz geliri tahakkukları,
faaliyet dönemi içinde ay sonlarında, faaliyet dönemi sonlarında geçici mizandan önce ve tahsil
tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru ile değerlenir.

(5) Gelir tahakkukları hesabında yer alan tutarlardan vadesinde tahsil edilemeyenler,
takipteki kurum alacakları hesabına aktarılarak takibe alınır.

19 Diğer dönen varlıklar
MADDE 68 – (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, niteliğine göre bu grup içinde açılacak 197-Sayım Noksanları

Hesabından oluşur.
197 Sayım noksanları hesabı
MADDE 69 – (1) Sayım noksanları hesabı; yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen

kasa, döviz, alınan çek, menkul kıymet, stok ve benzeri noksanlıklarının, nedenleri belirlenin-
ceye kadar geçici olarak kaydedilip izlenmesi için kullanılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Duran Varlıklara İlişkin Hesap ve İşlemler

2 Duran varlıklar
MADDE 70 – (1) Duran varlıklar ana hesap grubu; bir yıldan daha uzun sürelerle faa-

liyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla edinilen ve ilke olarak bir yıl içinde pa-
raya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varlık ve alacak unsurlarını kapsar.

(2) Duran varlıklar ana hesap grubu; faaliyet alacakları, kurum alacakları, mali duran
varlıklar, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, gelecek yıllara ait giderler ve
gelir tahakkukları ile diğer duran varlıklar hesap grupları şeklinde bölümlenir.

22 Faaliyet alacakları
MADDE 71 – (1) Faaliyet alacakları hesap grubu; gelir olarak tahakkuk ettirilen ve bir

yıldan daha uzun bir sürede tahsili öngörülen her türlü sosyal güvenlik gelirleri, teşebbüs ve
mülkiyet gelirleri, alınan bağışlar ve yardımlar ile özel gelirler, sermaye gelirleri, verilen de-
pozito ve teminatlar ve diğer faaliyetlerden kaynaklanan alacaklar ile mevzuatı gereğince bir
yılı aşan bir süreyle tecil veya tehir edilen alacakların izlenmesi için kullanılır. 
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(2) Bu grupta yer alan tutarlardan dönem sonunda süresi 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
222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı
226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı
227 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı
220 Gelirlerden alacaklar hesabı
MADDE 72 – (1) Gelirlerden alacaklar hesabı, mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilen

ve içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsili gereken gelirlerden ala-
cakların izlenmesi için kullanılır.

222 Gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabı
MADDE 73 – (1) Gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabı, gelirlerden alacaklar

hesabı veya gelirlerden takipli alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan mevzuatı gereğince bir
yılı aşan bir süreyle tecil veya tehir edilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

226 Verilen depozito ve teminatlar hesabı
MADDE 74 – (1) Verilen depozito ve teminatlar hesabı; Kurumca, bir işin yapılmasının

üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak diğer kamu idareleri
veya kişilere bir yıldan daha uzun süreli verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin
izlenmesi için kullanılır.

227 Diğer faaliyet alacakları hesabı
MADDE 75 – (1) Diğer faaliyet alacakları hesabı, maddi duran varlıkların taksitle sa-

tılması durumunda ortaya çıkan alacaklar ile yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen ve bir
yıldan daha uzun bir sürede tahsili gereken diğer çeşitli faaliyet alacaklarının izlenmesi için
kullanılır.

23 Kurum alacakları
MADDE 76 – (1) Kurum alacakları hesap grubu, vadesi bir yılı aşan bir süreyle diğer

kamu idarelerine ait borçların üstlenilmesinden ve benzeri işlemlerden kaynaklanan alacakların
izlenmesi için kullanılır.

(2) Kurum alacakları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak 239-Diğer Kurum Ala-
cakları Hesabından oluşur.

239 Diğer kurum alacakları hesabı
MADDE 77 – (1) Diğer kurum alacakları hesabı, Genel Yönetim Muhasebe Yönetme-

liğinin 23 Kurum Alacakları hesap grubunda sayılan diğer hesapların kapsamına girmeyen ve
bir yıldan daha uzun bir sürede tahsili gereken diğer kurum alacaklarının izlenmesi için kulla-
nılır.

24 Mali duran varlıklar
MADDE 78 – (1) Mali duran varlıklar hesap grubu, uzun vadeli amaçlarla veya yasal

zorunluluklar nedeniyle diğer bir kurum veya işletmeye konulan her türlü sermaye tutarları ile
bu kuruluşlarla ilgili sermaye taahhütlerinden doğan borçların izlenmesi için kullanılır. 

(2) Malî duran varlıklar hesap grubunda yer alan hesaplara kayıt yapılırken yardımcı
hesap kodları ile birlikte bütçe sınıflandırmasında yer alan kurumsal, fonksiyonel ve finansman
kodları da kullanılır.

(3) Malî duran varlıklar öz kaynak yöntemine göre muhasebeleştirilir. Bu yönteme göre
mali duran varlıklar edinim tarihindeki maliyet bedeli ile kayıtlara alınır. Edinim tarihinden
sonra, yatırım yapılan kuruluşun öz kaynaklarında meydana gelen değişikliklerin Kurumun
payına düşen kısmı düzeltilir.
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(4) Mali duran varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan
oluşur:

240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı
241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı
247 Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)
248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı
240 Mali kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı
MADDE 79 – (1) Mali kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı; kanuni yetkilere daya-

nılarak mali kuruluşlara nakden veya ayni olarak verilen sermaye tutarları ile bunların işletil-
mesinden doğan kar ve zararlar, bütçeye iade olunan sermaye tutarlarından, bu kurumların
ödenmemiş sermayelerine mahsup edilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 80 – (1) Malî kuruluşlara gerek nakdi sermaye ve gerekse ayni sermaye trans-

feri şeklindeki iştirakler gerçeğe uygun değerleri ile bu hesaba kaydedilir. Sermayesine iştirak
edilen malî kuruluşlara nakdi veya ayni sermaye şeklindeki katılımların, ilgili malî kuruluşların
öz kaynak hesaplarında karşılık olarak yer alan tutarlarla eşit olması gerekir.

(2) Sermaye iştiraklerinin enflasyon düzeltmesi işlemine tabi tutulması sonucunda or-
taya çıkan değer artışları da ilgili malî kuruluşların kayıtlarına uygun olarak bu hesaba kayde-
dilir. Değer artışlarının birbirine uygun şekilde hesaplara yansıtılmasında, ilgili malî kuruluşun
enflasyon düzeltmesi işlemi sonucunda ortaya çıkan yeni değerleri esas alınır. Malî kuruluşlarca
yapılan enflasyon düzeltmesi işlemlerine ilişkin belgeler Kuruma gönderilir. Merkez Muhasebe
Birimi sermaye hareketlerine ilişkin bu belgeleri esas alarak muhasebeleştirme işlemlerini ya-
par. Enflasyon düzeltmesi ve sermaye hareketlerine ilişkin belgelerin bir nüshası muhasebe-
leştirme belgesine eklenir.

(3) Malî kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabına kayıt yapılmasını gerektiren her bir
işlemin belgesi en geç bir ay içinde Merkez Muhasebe Birimine intikal ettirilir. Muhasebe bi-
rimince, söz konusu işlemlerden bütçe gelir ve gider hesaplarını ilgilendirenlere ilişkin kayıt-
ların mahsup dönemi sonuna kadar ilgili hesaplara kaydedilmek suretiyle yapılması zorunlu-
dur.

(4) Malî kuruluşlara verilen sermayenin işletilmesi sonucunda ortaya çıkan ve özel ka-
nunlarında sermayeye eklenmesine yetki verilen kârlar bütçe ve ödenek hesapları ile ilişkilen-
dirilmek suretiyle hesaplara kaydedilir. Ancak, sermayeye eklenen karlardan yılı bütçe olanak-
larıyla karşılanma imkânı olmadığı anlaşılan tutarlar, ödeneği temin edildiğinde bütçe ve öde-
nek hesaplarıyla ilişkilendirilmek üzere hesaplara alınır. Bütçe ödenekleriyle ilişkilendirilmeden
hesaplara alınan tutarlardan ödeneği temin edilenler, ödeneğinin temin edildiği yılın bütçesine
gider kaydedilir.

(5) Malî kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabında kayıtlı yabancı para cinsinden tu-
tarların ay sonlarında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden değer-
lemesi yapılır. Uluslararası kuruluşların ana sözleşmelerinde farklı kur uygulamasına ilişkin
hükümlerin yer alması halinde değerleme bu kur üzerinden yapılır.

241 Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı
MADDE 81 – (1) Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı; kanuni

yetkilere dayanılarak mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakden veya ayni olarak verilen sermaye
tutarları ile bunların işletilmesinden doğan kâr ve zararlar, bütçeye iade olunan sermaye tutar-
larından, bu kurumların ödenmemiş sermayelerine mahsup edilenlerin izlenmesi için kullanı-
lır.
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Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 82 – (1) Mal ve hizmet üreten kuruluşlara gerek nakdi sermaye ve gerekse

ayni sermaye şeklindeki iştirakler gerçeğe uygun değerleri ile bu hesaba kaydedilir. Sermaye-
sine iştirak edilen mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakdi veya ayni sermaye şeklindeki katı-
lımlardan bu hesapta kayıtlı tutarların, kuruluşların öz kaynak hesaplarında karşılık olarak yer
alan tutarlarla eşit olması gerekir.

(2) Sermaye iştiraklerinin enflasyon düzeltmesi işlemine tabi tutulması sonucunda or-
taya çıkan artışlar da ilgili mal ve hizmet üreten kuruluşların kayıtlarına uygun olarak bu hesaba
kaydedilir. Değer artışlarının birbirine uygun şekilde hesaplara yansıtılmasında, ilgili mal ve
hizmet üreten kuruluşların enflasyon düzeltmesi işlemi sonucunda ortaya çıkan yeni değerleri
esas alınır. Mal ve hizmet üreten kuruluşlarca yapılan enflasyon düzeltmesi işlemlerine ilişkin
belgeler Kuruma gönderilir. Merkez Muhasebe Birimi sermaye hareketlerine ilişkin bu belgeleri
esas alarak muhasebeleştirme işlemlerini yapar. Enflasyon düzeltmesi ve sermaye hareketlerine
ilişkin belgelerin bir nüshası muhasebeleştirme belgesine eklenir.

(3) Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabında kayıt yapılmasını
gerektiren her bir işlemin belgesi en geç bir ay içinde Merkez Muhasebe Birimine intikal etti-
rilir. Muhasebe birimince, söz konusu işlemlerden bütçe gelir ve gider hesaplarını ilgilendi-
renlere ilişkin kayıtların mahsup dönemi sonuna kadar ilgili hesaplara kaydedilmek suretiyle
yapılması zorunludur.

(4) Mal ve hizmet üreten kuruluşlara verilen sermayenin işletilmesi sonucunda ortaya
çıkan ve özel kanunlarında sermayeye eklenmesine yetki verilen kârlar bütçe ve ödenek he-
sapları ile ilişkilendirilmek suretiyle hesaplara kaydedilir. Ancak, sermayeye eklenen karlardan
yılı bütçe olanaklarıyla karşılanma imkânı olmadığı anlaşılan tutarlar, ödeneği temin edildiğinde
bütçe ve ödenek hesaplarıyla ilişkilendirilmek üzere hesaplara alınır. Bütçe ödenekleriyle iliş-
kilendirilmeden hesaplara alınan tutarlardan ödeneği temin edilenler, ödeneğinin temin edildiği
yılın bütçesine gider kaydedilir.

247 Sermaye taahhütleri hesabı (-)
MADDE 83 – (1) Sermaye taahhütleri hesabı; mali kuruluşlar, mal ve hizmet üreten

kuruluşlar ve döner sermayeli kuruluşlarla ilgili sermaye taahhütlerinin izlenmesi için kullanı-
lır.

248 Diğer mali duran varlıklar hesabı
MADDE 84 – (1) Diğer mali duran varlıklar hesabı, yukarıdaki hesaplar kapsamına

girmeyen diğer mali duran varlıkların izlenmesi için kullanılır.
25 Maddi duran varlıklar
MADDE 85 – (1) Maddi duran varlıklar hesap grubu, faaliyetlerde kullanılmak üzere

edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlıklar ve bunlara ait birikmiş
amortismanları ile ayrılan değer düşüklüğü karşılıklarının izlenmesi için kullanılır.

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

250 Arazi ve Arsalar Hesabı
251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı
252 Binalar Hesabı
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
254 Taşıtlar Hesabı
255 Demirbaşlar Hesabı
257 Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
259 Yatırım Avansları Hesabı
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Hesap grubuna ilişkin işlemler
MADDE 86 – (1) Maddi duran varlıklar hakkında; Taşınır Mal Yönetmeliği ve

13/9/2006 tarihli ve 2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu
İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri ile aşağıdaki hü-
kümlere göre işlem yapılır:

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

varlıkların elde edilmesinde faiz hariç yapılan her türlü gider ilave edilir. Bağış veya hibe olarak
edinilen maddi duran varlıklar varsa bilinen değeriyle, yoksa değerlemesi yapıldıktan sonra
tespit edilen değeriyle hesaplara alınır.

2) Tahsis edilen taşınmazlar, yetkili birimlerce muhasebe birimlerine bildirilerek gerekli
kayıtların yapılması sağlanır.

3) Kurumun mülkiyetinde olan taşınmazlar, bunlardan diğer kamu idarelerine tahsis
edilenler ve Kurumca tahsisli olarak kullanılanlar yardımcı hesaplar itibarıyla izlenir.

4) Taşınmazların tahsisinin kaldırılmasına karar verilmesi halinde muhasebe birimleri
tarafından tahsise ilişkin muhasebe kayıtları kapatılır.

5) Üzerinde başka bir maddi duran varlık bulunan arsalar ile yapılar ayrı ayrı muhase-
beleştirilir.

6) Maddi duran varlıklardan satın alma suretiyle edinilen taşınırların giriş işlemleri için
düzenlenen taşınır işlem fişlerinin bir nüshasının ödeme emri belgesi ekinde, diğer şekillerde
edinilen taşınırların girişleri ve hesaplarda kayıtlı taşınırların çıkışları için düzenlenen taşınır
işlem fişlerinin birer nüshasının ise düzenleme tarihini takip eden on gün içinde ve her durumda
malî yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi ve muhasebeleştirilmesi zorun-
ludur.

7) Bütçe dışı kaynaklardan edinilen maddi duran varlıklar gelirler hesabına kaydedilerek
hesaplara alınır.

8) Maddi duran varlıklar hesap grubunda yer alan hesaplara kayıt yapılırken yardımcı
hesap kodları ile birlikte bütçe sınıflandırmasında yer alan kurumsal, fonksiyonel ve finansman
kodları da kullanılır.

9) Kurumun harcama birimleri arasındaki maddi duran varlık aktarmaları, muhasebe
işlem fişi düzenlenmek suretiyle muhasebe kaydı ile yapılır. Aynı muhasebe birimine bağlı har-
cama birimleri arasındaki aktarmalar ilgili varlık hesabına borç ve alacak, farklı muhasebe bi-
rimlerine bağlı harcama birimleri arasındaki aktarmalar muhasebe birimleri arası işlemler he-
sabına, farklı kamu idareleri arasındaki aktarmalar ise gelir ve gider hesaplarına kaydedilmek
suretiyle yapılır.

10) Dönem sonlarında enflasyon düzeltmesi ve amortismana tabi tutulan maddi duran
varlıkların miktar ve değerlerinde; satılma, başka bir birime devredilme, kaybolma, çalınma,
yanma, kırılma, bozulma gibi nedenlerle ortaya çıkan eksilmeler, ilgili harcama biriminin taşınır
ve taşınmazlarının kayıt ve kontrolünden sorumlu personel ile harcama yetkilisince muhasebe
birimine bildirilir. Bunun üzerine muhasebe birimlerince kayıtlar güncellenir.

11) Hesaplarda yer almayan maddi duran varlıklardan, envanter ve değerlemesi yapı-
lanlar harcama birimi tarafından bildirildikçe, muhasebe birimince ilgili maddi duran varlık
hesabı ve net değer hesabına kaydedilmek suretiyle hesaplara alınır.

12) Henüz kayıtlara alınmamış olan maddi duran varlıklardan herhangi bir nedenle el-
den çıkarılanlar, öncelikle elden çıkarma değerleriyle, ilgili maddi duran varlık hesabı ve net
değer hesabına kaydedilmek suretiyle hesaplara alınır.
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b) Maddi duran varlıklar için yapılan değer arttırıcı harcamalar;
1) Maddi duran varlıklar için sonradan yapılan ve o varlığın değerini, kullanım süresini,

ürün ve hizmet kalitesini, sağlanan faydayı arttıran veya üretilen mal veya hizmetlerin üretim
maliyetini azaltan her türlü maliyet, ilgili maddi duran varlığın kayıtlı değerine ilave edilir ve
amortisman hesaplamasında dikkate alınır.

2) Kurumun tahsisli olarak kullanıma verdiği taşınmazlara tahsisli kullanan kamu ida-
resince yapılan değer arttırıcı harcamalar, Kuruma bildirilir. Bildirilen tutarlar, kayıtlı taşın-
mazın değerine ilave edilmek üzere ilgili muhasebe birimine gönderilir.

3) Bunların dışında maddi duran varlıklar için yapılan her türlü normal bakım ve onarım
harcamaları gider olarak kaydedilir.

c) Bütçeye gider kaydıyla edinilen yapılmakta olan yatırımlara ilişkin işlemler;
1) Bütçeye gider kaydıyla edinilen yapılmakta olan yatırımlara ilişkin ödeneklerin, büt-

çenin ekonomik sınıflandırmasındaki “Sermaye Giderleri” bölümüne ait olması gerekir.
2) 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, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 44 üncü maddesine göre
geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihtir.

3) Yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenen her bir iş için proje numarasıyla ayrı
bir taahhüt kartı tutulur.

4) Yapılmakta olan yatırımlar hesabı, maddi duran varlık çeşitlerine göre bölümlen-
mekle birlikte proje bazında raporlanır.

5) Yapılmakta olan yatırımlar hesabında kayıtlı tutarlar, girişilen taahhütler için fiyat
farkı ve benzerleri dâhil yapılan toplam ödemeleri gösterir.

ç) Maddi duran varlıklara ilişkin enflasyon düzeltmesi işlemleri;
1) Kurumun, yatırım avansları hesabı dışındaki maddi duran varlıkları ve bu varlıklar

üzerinden ayrılmış olup bilançolarında gösterilen amortismanları, Genel Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek esas ve usullere göre enflasyon
düzeltmesine tabi tutulur.

2) Maddi duran varlıklar ve bu varlıklar için geçmiş yıllarda ayrılmış olan amortisman-
lar, enflasyon düzeltmesinin yapılacağı yılda düzeltme katsayısı ile çarpılmak suretiyle, daha
önce düzeltilmiş tutarlar ise taşıma katsayısı ile çarpılmak suretiyle düzeltilir.

3) Enflasyon düzeltmesi neticesinde doğacak değer artışları ilgili maddi duran varlık
hesabına, karşılıkları enflasyon düzeltmesi hesabına kaydedilir.

4) Taşınmazların enflasyon düzeltmesi işlemleri taşınmazı mülkiyetinde bulunduran
kamu idarelerince yapılır ve oluşan fark muhasebe kayıtlarına alınmak üzere hizmet alınan
muhasebe birimine gönderilir. Ancak, tahsis edilen taşınmazların enflasyon düzeltmesi işlemi
taşınmazın tahsis edildiği kamu idaresince yapılır ve muhasebe kayıtlarına alınmak üzere hiz-
met aldığı muhasebe birimine gönderilir. Ayrıca, enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan fark, ta-
şınmazı tahsis eden kamu idaresine, bu kamu idaresince de muhasebe hizmetlerini yürüten mu-
hasebe birimine kayıtlara alınmak üzere gönderilir.

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

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

sınırlı bir hizmet süresi olan ve Kurum tarafından mal ile hizmet üretim ve tedarikinde kulla-
nılan ve/veya kurum içi genel yönetim amaçları için elde tutulan varlıklardır.
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3) Muhasebe sistemine dâhil edilen maddi duran varlıklardan; arazi ve arsalar, yapım
aşamasındaki sabit varlıklar, varlıkların elde edilmesi için verilen avans ve krediler ile sanat
eserleri dışındakilerden hangilerinin amortisman ve tükenme payına tabi tutulacağı ve bunlara
ilişkin esas ve usuller, uygulanacak amortisman süresi, yöntemi ve oranları ile duran varlık çe-
şitlerine göre tutulacak defterlere ilişkin hususlarda Bakanlıkça belirlenen düzenlemeye göre
işlem yapılır.

4) Ayrılan amortisman tutarı gider olarak muhasebeleştirilir. Varlıkların ilk defa amor-
tisman hesaplanmasına esas alınacak değeri kayıtlı bedelidir. Ancak, enflasyon düzeltmesine
tabi tutulmuş olan varlıklar için amortisman hesaplamasına esas alınacak değer düzeltme so-
nucu ortaya çıkan değerdir. Bir varlık için yapılan harcamaların, varlığın iyileştirilmesi, ömrü-
nün uzatılması veya veriminin arttırılması sonucunu doğurması durumunda amortisman he-
saplaması varlığın yeni değeri üzerinden yapılır.

5) Bir varlığın kullanımından elde edilebilecek ekonomik fayda tüketildikçe, bu tüke-
timi yansıtabilmek amacıyla ayrılan amortismanların birikmiş tutarı, varlığın defter değeri al-
tında eksi değer olarak gösterilir.

6) Amortismana tabi olup, yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini
tamamen veya kısmen kaybeden varlıklar ilgili mevzuatı uyarınca yetkili mercilerin uygun gö-
rüşü üzerine giderleştirilir.

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

e) Maddi duran varlıkların değer düşüklüğü karşılığı işlemleri;
1) Maddi duran varlıklardan, gelecekte ekonomik fayda veya hizmet sunumu potansi-

yelinde, amortisman ya da itfa suretiyle oluşacak kaybın üzerinde bir kaybın oluşması duru-
munun idarece tespit edilmesi halinde değer düşüklüğü karşılığı ayrılır. 

2) Değer düşüklüğü karşılığı, nakit üretmeyen maddi duran varlığın geri kazanılabilir
hizmet tutarı ya da nakit üreten maddi duran varlığın geri kazanılabilir tutarı ile net defter
değeri karşılaştırılarak ayrılır. 

3) Geri kazanılabilir hizmet tutarı ya da geri kazanılabilir tutar, varlığın satış maliyetleri
düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinin karşılaştırılması sonucunda bulunan
yüksek değeri ifade eder. 

4) Kullanım değeri ise nakit üreten varlıklar için gelecekte elde edilmesi beklenen nakit
akışlarının bugünkü değeri, nakit üretmeyen varlıklarda ise varlığın kalan hizmet potansiyelinin
bugünkü değeridir.

5) Varlığın satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ya da kullanım değerinden
herhangi birinin defter değerini aşması durumunda karşılaştırma yapılmasına ve karşılık ayrıl-
masına gerek yoktur.

f) Maddi duran varlıkların net değeri ve satılması;
1) Amortisman ve değer düşüklüğü karşılığı ayrılmış olan varlıkların net değeri, kayıtlı

değerden ayrılmış amortismanlar ile değer düşüklüğü karşılığı düşüldükten sonra kalan tutar-
dır.

2) Maddi duran varlıkların satış işlemleri sırasında, amortismana tabi olanlarda net de-
ğeri ile satış bedeli, diğerlerinde kayıtlı değeri ile satış bedeli arasında fark olması durumunda,
oluşan olumlu veya olumsuz fark, ilgisine göre faaliyet gelir veya gider hesaplarının değer ve
miktar değişimleri yardımcı hesaplarına kaydedilerek muhasebeleştirilir. 

3) Taksitle satılan maddi duran varlıkların peşin satış fiyatı ile taksitli satış fiyatı ara-
sındaki fark faiz geliri olarak muhasebeleştirilir.
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4) Devir ve trampa satış hükmündedir.
250 Arazi ve arsalar hesabı
MADDE 87 – (1) Arazi ve arsalar hesabı, her türlü arazi ve arsalar ile bunlardan tahsise

konu edilenlerin izlenmesi için kullanılır.
251 Yeraltı ve yerüstü düzenleri hesabı
MADDE 88 – (1) Yeraltı ve yerüstü düzenleri hesabı; herhangi bir işin gerçekleşmesini

sağlamak veya kolaylaştırmak için, yeraltında veya yerüstünde inşa edilmiş her türlü yol, köprü,
baraj, tünel, bölme, sarnıç, iskele, hark ve benzeri yapılar ile bunların eklenti ve bütünleyici
parçalarının ve bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılır. 

252 Binalar hesabı
MADDE 89 (1) Binalar hesabı, eklenti ve bütünleyici parçaları dahil olmak üzere, Ku-

rumun mülkiyetinde bulunan binalar ile bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kul-
lanılır.

253 Tesis, makine ve cihazlar hesabı
MADDE 90 – (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.

254 Taşıtlar hesabı
MADDE 91 – (1) Taşıtlar hesabı, her türlü taşıtların izlenmesi için kullanılır.
255 Demirbaşlar hesabı
MADDE 92 – (1) Demirbaşlar hesabı, faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan her türlü

büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi uzun süre kullanılabilen
varlıkların izlenmesi için kullanılır.

257 Birikmiş amortismanlar ve değer düşüklüğü karşılığı hesabı (-)
MADDE 93 – (1) Birikmiş amortismanlar ve değer düşüklüğü karşılığı hesabı, maddi

duran varlık bedellerinin yararlanma süresi içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesi
ile maddi duran varlıklar için ayrılan değer düşüklüğü karşılıklarını izlemek için kullanılır.

258 Yapılmakta olan yatırımlar hesabı
MADDE 94 – (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 Kurumca onay-
landığı tarihte, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte,
ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılır.

259 Yatırım avansları hesabı
MADDE 95 – (1) Yatırım avansları hesabı, yurtiçinden veya yurtdışından sözleşmeye

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

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 96 – (1) Yapılacak yatırım avansı şeklindeki ön ödemelerin şekilleri, devir

ve mahsup işlemleri, yapılacak ön ödemelerin idareler ve gider türleri itibarıyla tutar ve oran-
larının tespiti ve diğer işlemler hakkında, Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
hükümleri uygulanır.

(2) Avanslar sözleşmelerindeki hükümlere göre mahsup edilir. Avans konusu sözleşme
iptal edildiği takdirde, yükleniciye verilen avans tutarı kişilerden alacaklar hesabına alınarak
yatırım avansları hesabı kapatılır. Avans teminatı paraya çevrilerek, yüklenicinin kişilerden
alacaklar 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.
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26 Maddi olmayan duran varlıklar
MADDE 97 – (1) Maddi olmayan duran varlıklar hesap grubu, herhangi bir fiziksel

varlığı bulunmayan, Kurumun 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 amortismanlar ile ayrılan değer düşüklüğü karşılıklarının kaydı
için kullanılır. 

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

260 Haklar Hesabı
263 Ürün ve Teknoloji Geliştirme Giderleri Hesabı
264 Özel Maliyetler Hesabı
267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı
268 Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)
Hesap grubuna ilişkin işlemler
MADDE 98 – (1) Maddi olmayan duran varlıklar hesap grubuna ilişkin işlemler aşağıda

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 varlıklar hesap grubunda yer alan hesaplara kayıt yapılırken

yardımcı hesap kodları ile birlikte bütçe sınıflandırmasında yer alan kurumsal, fonksiyonel ve
finansman kodları da kullanılır.

3) Maddi olmayan duran varlıkların kayıtlardan çıkarılmasını gerektiren bir durum or-
taya çıktığında muhasebe birimine bildirilir. Bunun üzerine muhasebe birimlerince kayıtlar
güncellenir.

4) Hesaplarda yer almayan maddi olmayan duran varlıklardan envanter ve değerlemesi
yapılanlar harcama birimi tarafından bildirildikçe, muhasebe birimince ilgili maddi olmayan
duran varlık hesabı ve net değer hesabına kaydedilmek suretiyle hesaplara alınır. Henüz kayıt-
lara alınmamış olan maddi olmayan duran varlıklardan herhangi bir nedenle elden çıkarılanlar,
öncelikle elden çıkarma değerleriyle ilgili maddi olmayan duran varlık hesabı ve net değer he-
sabına kaydedilmek suretiyle hesaplara alınır.

5) Maddi olmayan duran varlıkların satış işlemleri sırasında; amortismana tabi olanlarda
net değeri ile satış bedeli, diğerlerinde ise kayıtlı değeri ile satış bedeli arasında fark olması
durumunda, oluşan olumlu veya olumsuz fark, ilgilisine göre faaliyet gelir veya gider hesap-
larının değer ve miktar değişimleri yardımcı hesaplarına kaydedilerek muhasebeleştirilir.

b) Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin enflasyon düzeltmesi işlemleri;
1) Maddi olmayan duran varlıkları ve bu varlıklar üzerinden ayrılmış olup hesaplarda

gösterilen amortismanları, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Ba-
kanlıkça belirlenecek esas ve usullere göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulur.

2) Maddi olmayan duran varlıklar ve bu varlıklar için geçmiş yıllarda ayrılmış olan
amortismanlar, enflasyon düzeltmesinin yapılacağı yılda düzeltme katsayısı, daha önce düzel-
tilmiş tutarlar ise taşıma katsayısı ile çarpılmak suretiyle düzeltilir.

3) Enflasyon düzeltmesi neticesinde doğacak değer artışları, ilgili maddi olmayan duran
varlık hesabına, karşılıkları enflasyon düzeltmesi hesabına kaydedilir.

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

met süresi boyunca dönemlere dağıtılmasıdır.
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2) Ayrılan amortisman tutarı gider olarak muhasebeleştirilir. Maddi olmayan duran var-
lıkların ilk defa amortisman uygulamasına esas alınacak değeri kayıtlı bedelidir. Ancak, enflasyon
düzeltmesine tabi tutulmuş olan varlıklar için amortisman hesaplamasına esas alınacak değer,
enflasyon düzeltmesi sonucu ortaya çıkan değerdir. Maddi olmayan duran varlık için yapılan
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 Bakanlıkça belirlenen düzenlemelere göre işlem yapılır.

d) Maddi olmayan duran varlıkların değer düşüklüğü karşılığı işlemleri;
1) Maddi olmayan duran varlıklardan, gelecekte ekonomik fayda veya hizmet sunumu

potansiyelinde, amortisman ya da itfa suretiyle oluşacak kaybın üzerinde bir kaybın oluşması
durumunun idarece tespit edilmesi halinde değer düşüklüğü karşılığı ayrılır.

2) Değer düşüklüğü karşılığı, nakit üretmeyen maddi olmayan duran varlığın geri ka-
zanılabilir hizmet tutarı ya da nakit üreten maddi olmayan duran varlığın geri kazanılabilir
tutarı ile net defter değeri karşılaştırılarak ayrılır. 

3) Geri kazanılabilir hizmet tutarı ya da geri kazanılabilir tutar, varlığın satış maliyetleri
düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinin karşılaştırılması sonucunda bulunan
yüksek değeri ifade eder. 

4) Kullanım değeri ise nakit üreten varlıklar için gelecekte elde edilmesi beklenen nakit
akışlarının bugünkü değeri, nakit üretmeyen varlıklarda ise varlığın kalan hizmet potansiyelinin
bugünkü değeridir.

5) Varlığın satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ya da kullanım değerinden
herhangi birinin defter değerini aşması durumunda karşılaştırma yapılmasına ve karşılık ayrıl-
masına gerek yoktur.

260 Haklar hesabı
MADDE 99 – (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.

263 Ürün ve teknoloji geliştirme giderleri hesabı 
MADDE 100 – (1) Ürün ve teknoloji geliştirme giderleri hesabı; yeni ürün ve tekno-

lojiler oluşturulması, mevcutların geliştirilmesi ve benzeri amaçlarla yapılan her türlü gider-
lerden aktifleştirilen kısımların izlenmesi için kullanılır.

264 Özel maliyetler hesabı 
MADDE 101 – (1) Özel maliyetler hesabı; kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi

veya ekonomik değerinin kalıcı olarak arttırılması amacıyla yapılan giderler ile bu gayrimen-
kullerin kullanılması için yapılıp, kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak olan varlık-
ların izlenmesi için kullanılır.

267 Diğer maddi olmayan duran varlıklar hesabı
MADDE 102 – (1) Diğer maddi olmayan duran varlıklar hesabı, yukarıda sayılanlar

dışında kalan diğer maddi olmayan duran varlık kalemlerinin izlenmesi için kullanılır.
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268 Birikmiş amortismanlar ve değer düşüklüğü karşılığı hesabı (-)
MADDE 103 – (1) Birikmiş amortismanlar ve değer düşüklüğü karşılığı hesabı; maddi

olmayan duran varlık bedellerinin, yararlanma süresi içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben
yok edilmesi ile maddi olmayan duran varlıklar için ayrılan değer düşüklüğü karşılıklarını iz-
lemek için kullanılır.

28 Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları
MADDE 104 – (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, gelecek yıllarda tahsil edilebilecek gelirlerin izlenmesi için kullanılır.

(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
MADDE 105 – (1) Gelecek yıllara ait giderler hesabı, dönem içinde ödenen ancak, ge-

lecek yılların faaliyet hesaplarına dahil edilecek olan giderlerin izlenmesi için kullanılır.
Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 106 – (1) Peşin ödenen giderlerden içinde bulunulan faaliyet dönemini takip

eden dönemlerde giderleştirilecek olanlar, ilgili oldukları dönemlerde tahakkuk ettirilmek üzere
bu hesapta izlenir.

(2) Gelecek yıllara ait giderler hesabına kayıt yapılırken yardımcı hesap kodları ile bir-
likte bütçe sınıflandırmasında yer alan kurumsal, fonksiyonel ve finansman kodları da kulla-
nılır.

(3) 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.

(4) Bu hesapta kayıtlı tutarlar Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çer-
çevesinde Bakanlıkça belirlenecek esas ve usullere göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulur.
Düzeltmeye esas tutarlar enflasyon düzeltmesinin yapılacağı yılda düzeltme katsayısı, daha
önce düzeltilmiş tutarlar ise taşıma katsayısı ile çarpılmak suretiyle düzeltilir. Enflasyon dü-
zeltmesi neticesinde doğacak değer artışları bu hesaba, karşılıkları enflasyon düzeltmesi hesa-
bına kaydedilir.

281 Gelir tahakkukları hesabı
MADDE 107 – (1) Gelir tahakkukları hesabı, faaliyet alacakları ve kurum alacakları

hesap gruplarında izlenmeyen ve tahakkuk etmiş gelirlerden kaynaklanan ancak, içinde bulu-
nulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde istenebilir duruma gelecek olan alacakların iz-
lenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 108 – (1) Gelir olarak tahakkuk ettirilmiş olmakla birlikte, içinde bulunulan

faaliyet dönemini takip eden dönemlerde istenilebilir duruma gelecek olan alacaklar, ilgili ol-
dukları dönemlerde tahsil edilmek üzere bu hesapta izlenir.

(2) Duran varlıklar ana hesap grubu içindeki kurum alacakları hesaplarında kayıtlı ala-
caklara ilişkin olarak ay sonlarında hesaplanan ve içinde bulunulan faaliyet dönemini takip
eden dönemlerde tahsil edilecek olan işlemiş faiz geliri alacakları bu hesaba kaydedilir. Aralık
ayına ait olarak tahakkuk ettirilen faiz geliri alacaklarından takip eden faaliyet döneminden
sonraki dönemlerde tahsili gerekenler geçici mizandan önce bu hesaba kaydedilir.
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(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.

(4) Gelir tahakkukları hesabında takip edilen döviz cinsinden faiz geliri tahakkukları,
faaliyet dönemi içinde ay sonlarında, faaliyet dönemi sonlarında geçici mizandan önce Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden değerlenir.

29 Diğer duran varlıklar
MADDE 109 – (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 hesap grubunda yer alan hesaplara kayıt yapılırken, yardımcı
hesap kodları ile birlikte bütçe sınıflandırmasında yer alan kurumsal, fonksiyonel ve finansman
kodları da kullanılır.

(4) Diğer duran varlıklara ilişkin enflasyon düzeltmesi işlemleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Diğer duran varlıklar ve bu varlıklar üzerinden ayrılmış olup bilançolarda gösterilen

amortismanlar, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça be-
lirlenecek esas ve usullere göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulur.

b) Diğer duran varlıklar ve bu varlıklar için geçmiş yıllarda ayrılmış olan amortismanlar,
enflasyon düzeltmesinin yapılacağı yılda düzeltme katsayısı, daha önce düzeltilmiş tutarlar ise
taşıma katsayısı ile çarpılmak suretiyle düzeltilir.

c) Bu hesap grubu içerisinde yer alan stokların enflasyon düzeltmesi işlemleri, stoklar
hesap grubunda yer alan açıklamalara göre yapılır.

ç) Enflasyon düzeltmesi neticesinde doğacak değer artışları ilgili diğer duran varlık he-
sabına, karşılıkları enflasyon düzeltmesi hesabına kaydedilir.

(5) Diğer duran varlıklar niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplar-
dan oluşur:

294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı
297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı
299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
294 Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabı
MADDE 110 – (1) Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabı, çeşitli

nedenlerle kullanılma ve satış olanaklarını yitiren stoklar ve maddi duran varlıkların izlenmesi
için kullanılır.

297 Diğer çeşitli duran varlıklar hesabı
MADDE 111 – (1) Diğer çeşitli duran varlıklar hesabı, yukarıdaki hesaplar kapsamına

girmeyen diğer çeşitli duran varlıkların izlenmesi için kullanılır.
299 Birikmiş amortismanlar hesabı (-)
MADDE 112 – (1) Birikmiş amortismanlar hesabı, diğer duran varlıklar hesap grubun-

da yer alan hesaplarda kayıtlı amortismana tabi duran varlıklar için ayrılmış olan amortisman
tutarlarını izlemek için kullanılır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklara İlişkin Hesap ve İşlemler

3 Kısa vadeli yabancı kaynaklar
MADDE 113 – (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; kısa vadeli iç mali borçlar, faaliyet

borçları, emanet yabancı kaynaklar, ödenecek diğer yükümlülükler, borç ve gider karşılıkları,
gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları ile diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap
grupları şeklinde bölümlenir.

30 Kısa vadeli iç mali borçlar
MADDE 114 – (1) Kısa vadeli iç mali borçlar hesap grubu, Kurumun vadesi bir yıl

veya faaliyet dönemi ile sınırlı iç malî borçları ile vadesine bir yıldan az süre kalan uzun vadeli
iç malî borçlarına ait anapara tutarları ve kur farklarının izlenmesi için kullanılır.

(2) Borçlanma işlemlerine ilişkin genel gider ve faizler gruptaki hesaplarla ilgilendiril-
meksizin, bütçeye konulan ödeneklerle karşılanır.

(3) Ay sonlarında bu hesap grubundaki iç borç hesaplarında kayıtlı borç stokuna ait ola-
rak hesaplanan işlemiş faiz tutarı, ilgili dönemde ödemesi yapılmak üzere kısa vadeli yabancı
kaynaklar ana hesap grubu içindeki gider tahakkukları hesabına kaydedilir.

(4) Kısa vadeli iç malî borçlar hesap grubunda izlenen hesaplarda kayıtlı borç anapara
tutarları ile bunlara ilişkin olarak hesaplanan işlemiş faiz tutarından, borç veren tarafından Ku-
rum lehine silinenler faaliyet gelirleri ile bütçe gelirlerine kaydedilerek muhasebeleştirilir.

(5) Kısa vadeli iç mali borçlar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki he-
saplardan oluşur:

303 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı
309 Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı
303 Kamu idarelerine mali borçlar hesabı
MADDE 115 – (1) Kamu idarelerine mali borçlar hesabı, diğer kamu idarelerine olan

kısa vadeli mali borçlar ile uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki kamu ida-
relerine mali borçlar hesabında kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenlerin izlenmesi
için kullanılır.

309 Kısa vadeli diğer iç mali borçlar hesabı
MADDE 116 – (1) Kısa vadeli diğer iç mali borçlar hesabı, Kurumca devralınmış olan

kısa vadeli iç mali borçlar ile yukarıdaki hesaplarda tanımlanmamış olan kısa vadeli diğer iç
mali borçlar ve uzun vadeli diğer iç mali borçlardan dönem sonunda vadesi bir yılın altına
inenlerin izlenmesi için kullanılır.

32 Faaliyet borçları
MADDE 117 – (1) Faaliyet borçları hesap grubu; ödeme emri belgesine bağlandığı

halde henüz hak sahiplerine ödenemeyen bütçe emanetlerinin, ödemelere ilişkin nakit talep ve
tahsislerinin ve mal ve hizmet alış faaliyetleri dolayısıyla ortaya çıkan diğer borçların izlenmesi
için kullanılır.

(2) Faaliyet borçları hesap grubunda yer alan hesaplara kayıt yapılırken yardımcı hesap
kodları ile birlikte bütçe sınıflandırmasında yer alan kurumsal, fonksiyonel ve finansman kod-
ları da kullanılır.

(3) Faaliyet borçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan
oluşur:

320 Bütçe Emanetleri Hesabı
325 Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı
329 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı
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320 Bütçe emanetleri hesabı
MADDE 118 – (1) Bütçe emanetleri hesabı, mali yıl içinde ödeme emri belgesine bağ-

landığı halde, nakit yetersizliği veya hak sahibinin müracaat etmemesi nedeniyle ilgililerine
ödenemeyen tutarların izlenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 119 – (1) Herhangi bir tutarın bütçe emanetine alınabilmesi için; hizmetin

yapılmış veya malın teslim edilmiş bulunması, 27/6/2007 tarihli ve 26565 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümlerine
göre harcama belgelerinin tam olarak, harcama yetkilisi tarafından imzalanmış ödeme emri
belgesi ekinde, ödeme yapılmak üzere muhasebe birimine gönderilmiş olması gerekir.

(2) Gerek malî yıl içinde, gerekse malî yıl sonunda nakit yetersizliği veya hak sahibinin
müracaat etmemesi nedeniyle ilgililerine ödenemeyen tutarlar bütçeleştirilerek bu hesaba alı-
nır.

(3) Bütçe emanetleri hesabına alınan tutarların her biri için kayda alınma sırasında, mu-
hasebeleştirme belgesi bir nüsha fazla düzenlenir ve istemesi hâlinde hak sahibine verilir. Hak
sahibine verilmeyen muhasebeleştirme belgesi muhasebe birimince saklanır. Herhangi bir tu-
tarın bütçe emanetine alınması sırasında hak sahibinin imzası aranmaz.

(4) Hesaba alınan tutar, müşterek olduğu ve ayrılması mümkün bulunmadığı veya ibraz
olunacak mirasçılık belgesine bağlı bulunduğu takdirde bir tek kayıt yapılarak ortakların veya
mirasçıların adları yazılır.

(5) Bütçe emanetine alınan tutarlardan gerek malî yıl içinde, gerekse yılı geçtikten sonra
yapılacak ödemeler için muhasebe işlem fişi düzenlenir. Nakit mevcudunun tüm ödemeleri
karşılayamaması nedeniyle bütçe emanetlerine alınan tutarlar, muhasebe kayıtlarına alınma sı-
rasına göre ilgililerine ödenir. Tutarın emanete alınması sırasında hak sahibine verilen veya
hak sahibine verilemediği için muhasebe biriminde saklanan muhasebeleştirme belgesinin bir
nüshası muhasebe işlem fişine bağlanır. Emanete alınan tutar bir defada ödenemediği takdirde,
daha sonra yapılacak ödemelere ilişkin fişe, ilk ödemeye ait fişin yevmiye tarih ve numarası
yazılır.

(6) Malın alındığı veya hizmetin yapıldığı malî yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar
talep edilmeyen bütçe emanetleri bütçeye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar ancak,
mahkeme kararı üzerine ödenir.

325 Nakit talep ve tahsisleri hesabı
MADDE 120 – (1) Nakit talep ve tahsisleri hesabı; muhasebe birimlerinin nakit ihti-

yaçlarının belirlenmesi, talep edilmesi ve karşılanan tutarlardan gerçekleştirilen ödemelerin iz-
lenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 121 – (1) Muhasebe birimlerinin ihtiyacı olan nakit tutarları, ilgili bilanço ya

da faaliyet hesapları karşılığında nakit talep ve tahsisleri hesabına kaydedilerek belirlenir.
329 Diğer çeşitli borçlar hesabı 
MADDE 122 – (1) Diğer çeşitli borçlar hesabı, bu grup içindeki hesap kalemlerinin

hiçbirinin kapsamına alınamayan ve vadesi bir yıl veya faaliyet dönemi ile sınırlı borçların iz-
lenmesi için kullanılır.

33 Emanet yabancı kaynaklar
MADDE 123 – (1) Emanet yabancı kaynaklar hesap grubu, Kurumca yürütülen her-

hangi bir iş dolayısıyla veya mevzuat gereğince depozito, teminat veya emanet olarak yapılan
tahsilatların izlenmesi için kullanılır. 

(2) Emanet yabancı kaynaklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki he-
saplardan oluşur:
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330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı
333 Emanetler Hesabı 
330 Alınan depozito ve teminatlar hesabı
MADDE 124 – (1) Alınan depozito ve teminatlar hesabı, mevzuatları gereği nakden

veya mahsuben tahsil edilen depozito ve teminatların izlenmesi için kullanılır.
Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 125 – (1) Alınan depozito ve teminatlar hesabına ilişkin işlemler aşağıda gös-

terilmiştir:
a) İhale teminatları;
1) İhalelere katılan isteklilerden mevzuatı gereği nakden alınan geçici teminatlar ile

üzerinde ihale kalan isteklilerden nakden alınan veya hakedişlerinden kesilmek suretiyle tahsil
edilen kesin teminat ve ek kesin teminatlar bu bölüme kaydedilir.

2) Alınan depozito ve teminatlar hesabında yer alan tutarlardan, ödenmemiş sigorta
primleri ve gecikme zamları karşılığı olanlar, yüklenicilere geri verilmeyerek ilgili hesaplara
gelir kaydedilir.

3) 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13 üncü mad-
desine göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hâllerde; yapım işlerinde kesin hesap
ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa
garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep
edilmemesi nedeniyle ilgilisine iade edilemeyen teminatlar sürenin bitiminde genel bütçeye
gelir kaydedilmek üzere illerde defterdarlık muhasebe müdürlüğü, ilçelerde ise malmüdürlü-
ğünün banka hesaplarına beş iş günü içerisinde aktarılır. Ayrıca ilgili muhasebe birimine yazıyla
bilgi verilir.

b) Zamanaşımı süreleri;
1) İsteklilerden alınan geçici teminatlar, ihale başkası üzerinde kaldığı takdirde; en

avantajlı ikinci teklifi veren istekli için sözleşmenin yapıldığı tarihi, diğer istekliler için ihale
kararının verildiği tarihi, komisyonca ihaleden vazgeçildiği takdirde; bu husustaki karar tarihini,
geçici teminatını yatıran istekli ihaleye girmekten vazgeçtiği takdirde; bu isteğini bildirdiği
veya en geç ihalenin başkası üzerinde kaldığı tarihi izleyen günden başlamak üzere 10 yıllık
zamanaşımına tabidir.

2) Yüklenicilerden alınan kesin teminatlar, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümle-
rine uygun biçimde yerine getirilmesi nedeniyle teminatın geri verilmesi gerektiği tarihi, ida-
rece, yüklenici veya alt yüklenici kusurlu görülerek sözleşme bozulduğu ve teminatını geri al-
mak için yüklenici veya alt yüklenici tarafından mahkemeden karar alındığı takdirde; hüküm
tarihini izleyen günden başlamak üzere 10 yıllık zamanaşımına tabidir.

(2) Muhasebe birimlerince tahsil edilerek bu hesaba kaydedilen paralar, zamanaşımına
uğradığında bütçeye gelir kaydedilir.

333 Emanetler hesabı
MADDE 126 – (1) Emanetler hesabı, muhasebe birimlerince emanet olarak nakden

veya mahsuben tahsil edilen tutarların izlenmesi için kullanılır.
Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 127 – (1) Emanetler hesabında kayıtlı paralardan nakden yapılan ödeme ve

başka hesaplara aktarılan tutarlar ile başka bir muhasebe birimine gönderilenler için muhasebe
işlem fişi düzenlenir. Emanete alınan para aynı kişiye geri ödeniyorsa ve emanete alınma sıra-
sında kendisine alındı belgesi veya muhasebeleştirme belgesinin onaylı bir nüshası verilmişse,
bu alındı belgesi veya muhasebeleştirme belgesinin onaylı nüshası geri alınarak muhasebe
işlem fişine bağlanır.
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(2) Emanet olarak alınan paralardan zamanaşımına uğramasından dolayı gelir kayde-
dilenlerle kanunen veya gönderilen haciz kararlarına dayanılarak muhasebe birimlerince tevkif
edilen ve ilgili daire ve kurumlara ödenmesi gerekenler hariç olmak üzere, gerek parayı teslim
edene gerekse istihkak sahibi sıfatıyla başkalarına verilmesi veya gelir kaydedilebilmesi için
parayı teslim ettiren daire veya Kurumca usulüne göre düzenlenmiş onaylı bordro, bildirim
veya bu dairelerce paranın ilgililerine verilmesine ilişkin bir yazının ya da alındı belgesi arka-
sına yazılmış onaylı bir açıklamanın bulunması gerekir.

36 Ödenecek diğer yükümlülükler 
MADDE 128 – (1) Ödenecek diğer yükümlülükler hesap grubu, Kurumca sorumlu

veya mükellef sıfatıyla ödenecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri borçlar, sosyal güvenlik
kesintileri, fonlar veya diğer kamu idareleri adına tahsil edilen tutarlar ile ertelenen borç ve
yükümlülüklerin izlenmesi için kullanılır. 

(2) Ödenecek diğer yükümlülükler, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki
hesaplardan oluşur:

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı
362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı
368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler

Hesabı
360 Ödenecek vergi ve fonlar hesabı
MADDE 129 – (1) Ödenecek vergi ve fonlar hesabı; mevzuatı gereği sorumlu veya

mükellef sıfatıyla vergi dairesine ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç ve benzeri borç
tutarlarının izlenmesi için kullanılır.

(2) Personele yapılan vergi indirimi ödemeleri, bu hesaba borç kaydedilmek suretiyle
yapılır.

361 Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabı
MADDE 130 – (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 131 – (1) İlgili mevzuatı gereğince Kurum adına prim olarak tahakkuk etti-

rilen tutarlar bütçeye gelir kaydedilir.
362 Fonlar veya diğer kamu idareleri adına yapılan tahsilat hesabı
MADDE 132 – (1) Fonlar veya diğer kamu idareleri adına yapılan tahsilat hesabı; mev-

zuatları gereği, bütçe dışı fonlar veya diğer kamu idareleri adına tahakkuklu veya tahakkuksuz
olarak yapılan tahsilatların izlenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 133 – (1) İlgili mevzuatı gereğince İşsizlik Sigortası Fonu adına prim olarak

nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarlar bu hesaba kaydedilir.
(2) Tahsil edilen prim tutarlarının İşsizlik Sigortası Fonuna gönderilmesi, düzenlenecek

belgeler ile yapılacak diğer işlemler hakkında, ilgili mevzuatı çerçevesinde işlem yapılır.
368 Vadesi geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler

hesabı
MADDE 134 – (1) Vadesi geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yü-

kümlülükler hesabı, kanuni süresi içerisinde ödenmeyen vergi ve diğer yükümlülükler ile er-
telenen veya taksitlendirilen vergi ve diğer yükümlülüklerin izlenmesi için kullanılır.
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(2) Uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki kamuya olan ertelenmiş
veya taksitlendirilmiş borçlar hesabında kayıtlı vergi ve diğer yükümlülüklerden dönem so-
nunda erteleme veya taksitlendirme süresi bir yılın altına inenler bu hesaba kaydedilir.

37 Borç ve gider karşılıkları
MADDE 135 – (1) Borç ve gider karşılıkları hesap grubu, mevzuatı gereğince belirle-

nen esaslar çerçevesinde ayrılacak her türlü borç ve gider karşılığının izlenmesi için kullanılır. 
(2) Borç ve gider karşılıkları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki he-

saplardan oluşur:
372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı
379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı
372 Kıdem tazminatı karşılığı hesabı
MADDE 136 – (1) Kıdem tazminatı karşılığı hesabı, ilgili mevzuatı uyarınca belirle-

necek esaslar çerçevesinde ayrılan ve faaliyet dönemi içinde ödeneceği öngörülen kıdem taz-
minatları karşılıklarının izlenmesi 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.

379 Diğer borç ve gider karşılıkları hesabı
MADDE 137 – (1) Diğer borç ve gider karşılıkları hesabı, kısa vadeli diğer borç ve gi-

der karşılıklarının izlenmesi için kullanılır.
(2) Kurumun; geçmişteki bir olay sonucunda, kontrolünde olmayan gelecekteki belirsiz

olayların gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi ile teyit edilebilecek olan ve ekonomik bir fay-
da veya hizmet potansiyeli içeren kaynakların çıkışı güvenilir ve gerçekçi bir şekilde ölçülebilen
yükümlülükleri için ayrılan karşılıklardan kısa vadeli olan ve Yönetmelikteki diğer hesaplarla
ilişkilendirilmeyenler bu hesaba kaydedilir. Koşullu yükümlülüklerden, ekonomik fayda çıkışı
güvenilir ve gerçekçi bir şekilde tahmin edilenler için karşılık ayrılır ve nazım hesaplar ana
hesap grubunda ihtiyaca göre açılmış hesaplarda kayıtlı koşullu yükümlülük tutarları ilgili he-
saplardan çıkarılır.

(3) Uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki diğer borç ve gider karşı-
lıkları hesabında kayıtlı tutarlardan, izleyen dönemde ödeneceği öngörülen borç ve gider kar-
şılıkları dönem sonunda bu hesaba kaydedilir.

38 Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları
MADDE 138 – (1) Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları hesap grubu, içinde

bulunulan dönemde veya daha önceki dönemlerde ortaya çıkan gelecek aylara ait gelirler ile
faaliyet dönemine ait olup ödemesi gelecek aylarda yapılacak giderlerin izlenmesi için kulla-
nılır. 

(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
MADDE 139 – (1) Gelecek aylara ait gelirler hesabı, içinde bulunulan dönemde ortaya

çıkan ancak, gelecek aylara ait olan peşin tahsil edilmiş gelirler ile uzun vadeli yabancı kay-
naklar ana hesap grubundaki gelecek yıllara ait gelirler hesabında kayıtlı tutarlardan tahakkuk
zamanına bir yıldan az süre kalan peşin tahsil edilmiş gelirlerin izlenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 140 – (1) Gelecek aylara ait olarak peşin tahsil edilen gelirler, ilgili oldukları

ay sonlarında tahakkuk ettirilmek üzere bu hesapta izlenir.
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(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.

(3) Gelecek aylara ait gelirler hesabında kayıtlı peşin olarak tahsil edilerek bütçeleşti-
rilmiş olan gelirler, ilgili oldukları dönemde düzenlenecek muhasebe işlem fişi ile gelirler he-
sabına kaydedilir.

(4) Gelecek aylara ait gelirler hesabında kayıtlı tutarlar Genel Yönetim Muhasebe Yö-
netmeliği hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek esas ve usullere göre enflasyon dü-
zeltmesine tabi tutulur. Düzeltmeye esas tutarlar enflasyon düzeltmesinin yapılacağı yılda dü-
zeltme katsayısı, daha önce düzeltilmiş tutarlar ise taşıma katsayısı ile çarpılmak suretiyle dü-
zeltilir. Enflasyon düzeltmesi neticesinde doğacak değer artışları bu hesaba, karşılıkları enflas-
yon düzeltmesi hesabına kaydedilir.

(5) Tahsil edildikleri faaliyet döneminden sonraki dönemlerde şart kılınan amaçlar çer-
çevesinde kullanılması planlanan şartlı bağış ve yardımlar tahsil edildiklerinde bu hesaba kay-
dedilir.

381 Gider tahakkukları hesabı
MADDE 141 – (1) Gider tahakkukları hesabı; kısa vadeli iç ve dış mali borçlar hesap

gruplarında izlenmeyen, tahakkuk etmiş giderlerden kaynaklanan ancak gelecek aylarda öde-
nebilir duruma gelecek olan borçlar ile uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki
gider tahakkukları hesabında kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenlerin izlenmesi için
kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 142 – (1) Uzun veya kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içinde

yer alan, iç ve dış malî borçlara ilişkin olarak ay sonlarında tahakkuk ettirilen ve gelecek aylarda
ya da içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemde ödenecek olan işlemiş faiz tutarı
bu hesaba kaydedilir. Aralık ayına ait olarak tahakkuk ettirilen faiz gideri borçlarından takip
eden faaliyet dönemi içinde ödenmesi gerekenler geçici mizandan önce bu hesaba kaydedilir.

(2) Gider tahakkukları hesabına kayıt yapılırken yardımcı hesap kodları ile birlikte
bütçe sınıflandırmasında yer alan kurumsal, fonksiyonel ve finansman kodları da kullanılır.

(3) Uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki gider tahakkukları hesa-
bında yer alıp, ödeme zamanına bir yıldan az süre kalan tutarlar dönem sonlarında bu hesaba
aktarılır.

(4) Gider tahakkukları hesabında takip edilen döviz cinsinden faiz gideri tahakkukları,
faaliyet dönemi içinde ay sonlarında, faaliyet dönemi sonunda geçici mizandan önce ve ödeme
tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru ile değerlenir.

39 Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar
MADDE 143 – (1) Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap grubu, kısa vadeli ya-

bancı kaynak niteliğinde olup yukarıdaki gruplara dahil edilemeyen sayım fazlaları ve diğer
çeşitli yabancı kaynaklar gibi tutarların izlenmesi için kullanılır. 

(2) Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşa-
ğıdaki hesaplardan oluşur:

397 Sayım Fazlaları Hesabı
399 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı
397 Sayım fazlaları hesabı
MADDE 144 – (1) Sayım fazlaları hesabı; yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen

kasa, döviz, alınan çek, menkul kıymet, stok ve benzeri fazlalıklarının nedenleri belirleninceye
kadar geçici olarak kaydedilip izlenmesi için kullanılır.
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399 Diğer çeşitli kısa vadeli yabancı kaynaklar hesabı 
MADDE 145 – (1) Diğer çeşitli kısa vadeli yabancı kaynaklar hesabı, bu grup içinde

sayılanların dışında kalan diğer çeşitli kısa vadeli yabancı kaynakların izlenmesi için kullanı-
lır.

(2) Uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki diğer uzun vadeli yabancı
kaynaklar hesabında kayıtlı tutarlardan dönem sonunda vadesi bir yılın altına inenler bu hesaba
kaydedilir.

ALTINCI BÖLÜM
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklara İlişkin Hesap ve İşlemler

4 Uzun vadeli yabancı kaynaklar
MADDE 146 – (1) Uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu, vadesi bir yılı aşan

uzun vadeli yabancı kaynakları kapsar.
(2) Uzun vadeli yabancı kaynaklar; uzun vadeli iç mali borçlar, faaliyet borçları, diğer

borçlar, borç ve gider karşılıkları, gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları ile diğer
uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap grupları şeklinde bölümlenir.

40 Uzun vadeli iç mali borçlar
MADDE 147 – (1) Uzun vadeli iç mali borçlar hesap grubu; Kurumun vadesi bir yılı

aşan iç mali borçları ve uzun vadeli diğer iç malî borçların anapara tutarları ve kur farklarının
izlenmesi için kullanılır. 

(2) Uzun vadeli iç malî borçlar hesap grubunda yer alan tutarlardan vadesi bir yılın al-
tına inenler, kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içerisindeki kısa vadeli iç malî
borçlar hesap grubundaki ilgili hesaplara aktarılır.

(3) Uzun vadeli iç malî borçlar hesap grubundaki hesaplarda izlenen borçlanmalarla il-
gili genel gider ve faizler bu gruptaki hesaplarla ilgilendirilmeksizin, bütçeye konulan ödenek-
lerden karşılanır.

(4) Ay sonlarında iç malî borç hesaplarında kayıtlı borç stokuna ait olarak işlemiş faiz
tutarı hesap edilir ve giderler hesabı ile ilgili dönemde ödemesi yapılmak üzere ilgisine göre
uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu veya kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap
grubu içindeki gider tahakkukları hesabına kaydedilir.

(5) Uzun vadeli iç mali borçlar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki he-
saplardan oluşur:

403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı
409 Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı
403 Kamu idarelerine mali borçlar hesabı
MADDE 148 – (1) Kamu idarelerine mali borçlar hesabı, diğer kamu idarelerine olan

ve vadesi bir yılı aşan mali borçların izlenmesi için kullanılır.
409 Uzun vadeli diğer iç mali borçlar hesabı
MADDE 149 – (1) Uzun vadeli diğer iç mali borçlar hesabı, diğer hesaplarda izlene-

meyen uzun vadeli diğer iç mali borçların izlenmesi için kullanılır.
42 Faaliyet borçları
MADDE 150 – (1) Faaliyet borçları hesap grubu, mal ve hizmet alımları nedeniyle ya

da diğer nedenlerle ortaya çıkan ve vadesi faaliyet dönemini aşan borçların izlenmesi için kul-
lanılır.

(2) Bu grupta yer alan tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler, kısa vadeli yabancı
kaynaklar ana hesap grubu içerisindeki ilgili hesaplara aktarılır. 
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(3) Faaliyet borçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak 429-Diğer Faaliyet Borç-
ları Hesabından oluşur.

429 Diğer faaliyet borçları hesabı
MADDE 151 – (1) Diğer faaliyet borçları hesabı, bu grup içindeki hesap kalemlerinin

hiçbirinin kapsamına alınamayan ve vadesi bir yılı aşan borçların izlenmesi için kullanılır.
43 Diğer borçlar
MADDE 152 – (1) Diğer borçlar hesap grubu, bu ana hesap grubundaki başka bir grup-

ta yer almayan ve vadesi bir yılı aşan diğer borçların 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) Diğer borçlar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan olu-

şur:
430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı
438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı
439 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı
430 Alınan depozito ve teminatlar hesabı
MADDE 153 – (1) Alınan depozito ve teminatlar hesabı, mevzuatları gereği nakden

veya mahsuben tahsil edilen depozito ve teminatlardan bir yıldan daha uzun bir süre içinde
iade edilecek olanların izlenmesi için kullanılır.

438 Kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş borçlar hesabı
MADDE 154 – (1) Kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş borçlar hesabı, ka-

muya olan vergi ve benzeri borçlardan vadesinde ödenmeyip ertelenmiş veya takside bağlanmış
olup, bir yıldan daha uzun bir süre içinde ödenecek olan kısmının izlenmesi için kullanılır.

439 Diğer çeşitli borçlar hesabı
MADDE 155 – (1) Diğer çeşitli borçlar hesabı, bu grup içindeki hesap kalemlerinin

hiçbirinin kapsamına alınamayan borçların izlenmesi için kullanılır.
47 Borç ve gider karşılıkları
MADDE 156 – (1) Borç ve gider karşılıkları hesap grubu, mevzuatı gereğince belirle-

nen esaslar çerçevesinde ayrılacak uzun vadeli her türlü borç ve gider karşılığının izlenmesi
için kullanılır. 

(2) Borç ve gider karşılıkları hesap grubunda yer alan hesaplarda kayıtlı karşılık tutar-
larından dönem sonlarında vadeleri bir yılın altına inenler, kısa vadeli yabancı kaynaklar ana
hesap grubu içindeki ilgili karşılık hesaplarına aktarılır.

(3) Borç ve gider karşılıkları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki he-
saplardan oluşur:

472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı
479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı
472 Kıdem tazminatı karşılığı hesabı
MADDE 157 – (1) Kıdem tazminatı karşılığı hesabı, ilgili mevzuatı uyarınca belirle-

necek esaslar çerçevesinde ayrılan uzun vadeli kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi
için kullanılır.

479 Diğer borç ve gider karşılıkları hesabı
MADDE 158 – (1) Diğer borç ve gider karşılıkları hesabı, uzun vadeli diğer borç ve

gider karşılıklarının izlenmesi için kullanılır.
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(2) Kurumun; geçmişteki bir olay sonucunda, kontrolünde olmayan gelecekteki belirsiz
olayların gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi ile teyit edilebilecek olan ve ekonomik bir fay-
da veya hizmet potansiyeli içeren kaynakların çıkışı güvenilir ve gerçekçi bir şekilde ölçülebilen
yükümlülükleri için ayrılan karşılıklardan uzun vadeli olan ve Yönetmelikteki diğer hesaplarla
ilişkilendirilmeyenler bu hesaba kaydedilir. Koşullu yükümlülüklerden, ekonomik fayda çıkışı
güvenilir ve gerçekçi bir şekilde tahmin edilenler için karşılık ayrılır ve nazım hesaplar ana
hesap grubunda ihtiyaca göre açılmış hesaplarda kayıtlı koşullu yükümlülük tutarları ilgili he-
saplardan çıkarılır.

48 Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları
MADDE 159 – (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 için 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
MADDE 160 – (1) Gelecek yıllara ait gelirler hesabı, dönem içinde tahsil edilen ancak,

gelecek yılların faaliyet hesaplarına ait olan gelirlerin izlenmesi için kullanılır.
Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 161 – (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 muhasebe işlem fişi ile kısa vadeli yabancı kaynaklar
ana hesap grubu içindeki gelecek aylara ait gelirler hesabına aktarılır.

(3) Gelecek yıllara ait gelirler hesabında kayıtlı tutarlar Genel Yönetim Muhasebe Yö-
netmeliği hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek esas ve usullere göre enflasyon dü-
zeltmesine tabi tutulur. Düzeltmeye esas tutarlar enflasyon düzeltmesinin yapılacağı yılda dü-
zeltme katsayısı, daha önce düzeltilmiş tutarlar ise taşıma katsayısı ile çarpılmak suretiyle dü-
zeltilir. Enflasyon düzeltmesi neticesinde doğacak değer artışları bu hesaba, karşılıkları enflas-
yon düzeltmesi hesabına kaydedilir.

(4) Tahsil edildikleri faaliyet döneminden sonraki dönemlerde şart kılınan amaçlar çer-
çevesinde kullanılması planlanan şartlı bağış ve yardımlar tahsil edildiklerinde bu hesaba kay-
dedilir.

481 Gider tahakkukları hesabı
MADDE 162 – (1) Gider tahakkukları hesabı; uzun vadeli iç ve dış mali borçlar hesap

gruplarında izlenmeyen, tahakkuk etmiş giderlerden kaynaklanan ancak, içinde bulunulan faa-
liyet dönemini takip eden dönemlerde ödenebilir duruma gelecek olan borçların izlenmesi için
kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 163 – (1) Gider olarak tahakkuk ettirilmiş olup, içinde bulunulan faaliyet dö-

nemini takip eden dönemlerde ödenebilir duruma gelecek olan giderlerden kaynaklanan borçlar,
ilgili olduğu dönemde ödenmek üzere bu hesapta izlenir.

(2) Gider tahakkukları hesabına kayıt yapılırken yardımcı hesap kodları ile birlikte
bütçe sınıflandırmasında yer alan kurumsal, fonksiyonel ve finansman kodları da kullanılır.
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(3) Uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki hesaplarda yer alan iç malî
borçlar için ay sonlarında hesaplanan ve içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönem-
lerde ödenecek olan işlemiş faiz giderleri bu hesaba kaydedilir. Aralık ayına ait olarak tahakkuk
ettirilen faiz gideri borçlarından takip eden faaliyet döneminden sonraki dönemlerde ödenmesi
gerekenler geçici mizandan önce bu hesaba kaydedilir.

(4) Gider tahakkukları hesabında takip edilen döviz cinsinden faiz gideri tahakkukları,
faaliyet dönemi içinde ay sonlarında, faaliyet dönemi sonlarında geçici mizandan önce Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru ile değerlenir.

(5) 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.

49 Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar
MADDE 164 – (1) Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap grubu, yukarıdaki hesap

gruplarında tanımlanmamış olan diğer uzun vadeli yabancı kaynakların izlenmesi için kullanılır. 
(2) Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar, niteliğine göre bu grup içinde açılacak 499-Diğer

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabından oluşur.
499 Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar hesabı
MADDE 165 – (1) Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar hesabı, yukarıdaki hesaplarda

tanımlanmamış olan diğer uzun vadeli yabancı kaynakların izlenmesi için kullanılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Öz Kaynaklara İlişkin Hesap ve İşlemler

5 Öz kaynaklar
MADDE 166 – (1) Öz kaynaklar ana hesap grubu, varlıklar toplamı ile yabancı kay-

naklar toplamı arasındaki farkın izlenmesi için kullanılır. 
(2) Öz kaynaklar ana hesap grubu; net değer, değer hareketleri, yedekler, geçmiş yıllar

olumlu faaliyet sonuçları ve geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları ile dönem faaliyet sonuç-
ları hesap grupları şeklinde bölümlenir.

50 Net değer
MADDE 167 – (1) Net değer hesap grubu; varlıklar toplamı ile yabancı kaynaklar, de-

ğer hareketleri, geçmiş yıllar olumlu-olumsuz faaliyet sonuçları ve dönem faaliyet sonuçları
toplamı arasındaki farkı ifade eden net değerin izlenmesi için kullanılır.

(2) Net değer hesap grubuna ilişkin enflasyon düzeltmesi işlemleri aşağıda gösterilmiş-
tir:

a) Kurumun net değer hesap grubunda kayıtlı tutarları, Genel Yönetim Muhasebe Yö-
netmeliği hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek esas ve usullere göre enflasyon dü-
zeltmesine tabi tutulur.

b) Net değer hesap grubunda kayıtlı tutarlar enflasyon düzeltmesinin yapılacağı yılda
düzeltme katsayısı, daha önce düzeltilmiş tutarlar ise taşıma katsayısı ile çarpılmak suretiyle
düzeltilir.

c) Net değerin düzeltilmesi sırasında değer hareketleri, geçmiş yıllar olumlu faaliyet
sonuçları ve geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesap gruplarından aktarılan tutarlar ile
bu hesapta izlenen geçmiş dönem enflasyon düzeltme farkları dikkate alınmaz.

ç) Enflasyon düzeltmesi neticesinde ortaya çıkan artışlar net değer hesabına, karşılığı
enflasyon düzeltmesi hesabına kaydedilir.

(3) Net değer, niteliğine göre bu grup içinde açılacak 500-Net Değer Hesabından olu-
şur.
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500 Net değer hesabı
MADDE 168 – (1) Net değer hesabı; Kurumun hesaplarında kayıtlı varlıklar toplamı

ile yabancı kaynaklar, değer hareketleri, 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 hesap grubun-
daki diğer hesaplarda kayıtlı tutarlardan bu hesaba aktarılmasına Bakanlığın uygun görüşü üze-
rine Kurumca karar verilenlerin izlenmesi için kullanılır.

51 Değer hareketleri
MADDE 169 – (1) Değer hareketleri hesap grubu, Kurumun muhasebe birimleri ara-

sındaki nakit ve nakit dışı değer hareketlerine ait işlemlerin izlenmesi için kullanılır. 
(2) Değer hareketleri, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan

oluşur:
510 Nakit Hareketleri Hesabı
511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı
512 Proje Özel Hesabından Kullanımlar Hesabı
519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı
510 Nakit hareketleri hesabı
MADDE 170 – (1) Nakit hareketleri hesabı; muhasebe birimlerince, nakit fazlası olarak

veya diğer muhasebe birimlerine nakit ihtiyacı olarak gönderilen paraların izlenmesi için kul-
lanılır.

511 Muhasebe birimleri arası işlemler hesabı
MADDE 171 – (1) Muhasebe birimleri arası işlemler hesabı, muhasebe birimlerinin

birbirlerine gönderdikleri para ve kıymetler ile birbirleri adına nakden veya mahsuben yaptıkları
tahsilat ve ödemelerin izlenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 172 – (1) Muhasebe birimleri arası işlemler hesabına ilişkin işlemler aşağıda

gösterilmiştir:
a) Muhasebe birimleri arası işlemler hesabı aracılığıyla yapılacak işlemler;
1) Başka muhasebe biriminde kayıtlı olan borçlara karşılık borçlular veya ilgililerinden

nakden veya mahsuben yapılan tahsilatlar.
2) Herhangi bir hesabın alacağında kayıtlı olup başka muhasebe birimine mahsuben

yapılan aktarmalar.
3) Başka muhasebe biriminde kayıtlı olan borçlarına mahsuben, ilgililerin hakedişle-

rinden yapılan kesintiler.
4) Başka muhasebe birimleri adına yapılan ödemeler ile nakden veya mahsuben yapılan

tahsilatlar.
5) Kuruma ait stoklar ile maddi duran varlıkların farklı muhasebe birimlerinden hizmet

alan harcama birimlerine gönderilmesine ilişkin işlemler.
6) Yukarıda (1) numaralı alt bentte belirtilen işlemler hakkında bu Yönetmeliğin hazır

değerler; (2) numaralı alt bentte belirtilen işlemler hakkında faaliyet borçları ve emanet yabancı
kaynaklar; (5) numaralı alt bentte belirtilen işlemler hakkında ise dönen varlıklar ana hesap
grubu içindeki stoklar ile duran varlıklar ana hesap grubu içindeki maddi duran varlıklar hesap
gruplarında açıklandığı şekilde işlem yapılır.

b) Aylık ve diğer hakedişlerden yapılacak kesintiler;
1) Memur veya diğer istihkak sahiplerinin başka bir muhasebe biriminde kayıtlı olan

borcuna karşılık aylık veya hakedişlerinden kesinti yapılması hakkında dairesinden gelen yazı
veya haciz kararlarında belirtilen tutar, nazım hesaplar grubu içindeki başka birimler adına iz-
lenen alacaklar ve başka birimler adına izlenen alacak emanetleri hesaplarına kaydedilir. Haciz
kararları ayrıca harcama birimine gönderilir.
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2) İlgili idare tarafından her ay memurun aylığından kesilen tutar, aylık bordronun “ke-
sintiler” tablosunun ilgili sütununda gösterilir.

3) Bu suretle dairesince aylık bordroların ilgili kesinti sütununda gösterilen tutarlar ile
istihkak sahiplerinin hakedişlerinden kesilerek ödeme emri belgesi üzerinde gösterilen ve yev-
miyede emanetler hesabına alacak kaydedilen tutarlar, yapılan kesintiler için muhasebe birim-
leri itibarıyla her bir işlem için ayrı ayrı muhasebe işlem fişi düzenlenir. Bu fişlerin ilgili nüs-
haları, adına mahsuben tahsilat yapılan muhasebe birimine gönderilir.

c) Başka muhasebe birimleri adına nakden veya mahsuben yapılan tahsilat;
1) Başka muhasebe birimleri adına nakden veya mahsuben yapılan tahsilata ait muha-

sebe işlem fişi adına tahsilat yapılan muhasebe birimine geldiğinde, önce tahsilatın karşılığı
olan alacağın hangi hesapta, hangi muhasebe birimi adına kayıtlı olduğu araştırılır. Söz konusu
tutar; bütçe gelirleri hesabı, kişilerden alacaklar hesabı, avans ve kredi hesapları gibi hesaplar-
dan hangisini ilgilendiriyorsa o hesaba kaydedilir.

2) Karşı muhasebe biriminden gelen muhasebe işlem fişinin kontrolü sonucunda, borç
kaydının bulunmadığı veya borcun daha önce kapandığı anlaşıldığında ya da bildirilen tutarın
kayıtlı alacaktan fazla olması durumunda mahsup edilemeyen tutar, ilgilisine iade edilmek üze-
re emanetler hesabına kaydedilir.

512 Proje özel hesabından kullanımlar hesabı
MADDE 173 – (1) Proje özel hesabından kullanımlar hesabı, dış finansman kaynağı

tarafından proje özel hesabına aktarılan dış proje kredilerine ilişkin kullanım bilgilerinin iz-
lenmesi için kullanılır.

519 Değer hareketleri sonuç hesabı
MADDE 174 – (1) Değer hareketleri sonuç hesabı, bu grup içindeki hesapların yıl so-

nunda kalan bakiyelerinin izlenmesi için kullanılır.
Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 175 – (1) Malî yıl sonu itibarıyla muhasebe birimlerince bu hesaba kaydedilen

tutarlar, merkezde birleştirilir. Birleştirme sonucu, hesabın borç veya alacak bakiyesi vermesi
durumunda hesabın denkliğinin sağlanması amacıyla Kurumca merkezde ve yerinde gerekli
incelemeler yapılır.

57 Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları
MADDE 176 – (1) Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesap grubu, geçmiş yıllar

olumlu faaliyet sonuçlarının izlenmesi için kullanılır.
(2) Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesap grubuna ilişkin enflasyon düzeltmesi

işlemleri;
a) Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hü-

kümleri çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek esas ve usullere göre enflasyon düzeltmesine
tabi tutulur.

b) Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları, enflasyon düzeltmesinin yapılacağı yılda
düzeltme katsayısı, daha önce düzeltilmiş tutarlar ise taşıma katsayısı ile çarpılmak suretiyle
düzeltilir.

c) Enflasyon düzeltmesi neticesinde ortaya çıkan artışlar geçmiş yıllar olumlu faaliyet
sonuçları hesabına, karşılıkları enflasyon düzeltmesi hesabına kaydedilir.

(3) Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesap grubundaki hesaplar, en az beş yıllık
geçmiş faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde bölümlenir ve ayrı ayrı gösterilir.

(4) Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları, niteliğine göre bu grup içinde açılacak
570-Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabından oluşur.
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570 Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabı
MADDE 177 – (1) Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabı, geçmiş faaliyet dö-

nemlerinde ortaya çıkan olumlu faaliyet sonuçlarının izlenmesi için kullanılır.
58 Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları (-)
MADDE 178 – (1) Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesap grubu, geçmiş yıllar

olumsuz faaliyet sonuçlarının izlenmesi için kullanılır.
(2) Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesap grubuna ilişkin enflasyon düzeltmesi

işlemleri;
a) Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hü-

kümleri çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek esas ve usullere göre enflasyon düzeltmesine
tabi tutulur.

b) Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları, enflasyon düzeltmesinin yapılacağı yılda
düzeltme katsayısı, daha önce düzeltilmiş tutarlar ise taşıma katsayısı ile çarpılmak suretiyle
düzeltilir.

c) Enflasyon düzeltmesi neticesinde ortaya çıkan artışlar geçmiş yıllar olumsuz faaliyet
sonuçları hesabına, karşılıkları enflasyon düzeltmesi hesabına kaydedilir.

(3) Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesap grubundaki hesaplar, en az beş yıllık
geçmiş faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde bölümlenir ve ayrı ayrı gösterilir.

(4) Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları, niteliğine göre bu grup içinde açılacak
580-Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabından oluşur.

580 Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabı (-)
MADDE 179 – (1) Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabı, geçmiş faaliyet

dönemlerinde ortaya çıkan olumsuz faaliyet sonuçlarının izlenmesi için kullanılır.
59 Dönem faaliyet sonuçları
MADDE 180 – (1) Dönem faaliyet sonuçları hesap grubu, dönem olumlu veya olumsuz

faaliyet sonuçlarının izlenmesi için kullanılır. 
(2) Dönem faaliyet sonuçları, sonucun olumlu veya olumsuz olmasına göre bu grup

içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:
590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı 
591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)
590 Dönem olumlu faaliyet sonuçları hesabı
MADDE 181 – (1) Dönem olumlu faaliyet sonuçları hesabı, faaliyet döneminde ortaya

çıkan olumlu faaliyet sonucunun izlenmesi için kullanılır.
591 Dönem olumsuz faaliyet sonuçları hesabı (-)
MADDE 182 – (1) Dönem olumsuz faaliyet sonuçları hesabı, faaliyet döneminde or-

taya çıkan olumsuz faaliyet sonucunun izlenmesi için kullanılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Faaliyet Hesaplarına İlişkin İşlemler

6 Faaliyet hesapları
MADDE 183 – (1) Faaliyet hesapları ana hesap grubu, Kurumun faaliyet dönemine

ilişkin olarak tahakkuk eden her türlü gelir ve giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya uygun
olarak izlenmesi, enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan farkların kaydedilmesi ve faaliyet so-
nuçlarının üretilmesi için kullanılır. 

(2) Faaliyet hesapları ana hesap grubu; gelir hesapları, gider hesapları ve faaliyet so-
nuçları hesap grupları şeklinde bölümlenir.
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60 Gelir hesapları
MADDE 184 – (1) Gelir hesapları hesap grubu, faaliyet dönemine ilişkin olarak ta-

hakkuk eden her türlü gelirin, ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi için kullanılır. 
(2) Gelir hesapları, niteliğine göre bu grup içinde açılacak 600-Gelirler Hesabından

oluşur.
Hesap grubuna ilişkin işlemler
MADDE 185 – (1) Gelir hesapları tahakkuk esasına göre tahakkuk eden her türlü ge-

lirin izlenmesi için, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen muhasebe ilkelerine
göre sınıflandırılır.

(2) Hesaplarda kayıtlı varlık ve yükümlülüklerdeki değer ve miktar değişimlerinden
kaynaklanan olumlu farklar gelirler hesabında izlenir.

(3) Gelir yardımcı hesaplarına ait hata düzeltmeleri, yanlış kaydedilen yardımcı hesap-
tan düşülmek ve ilgili yardımcı hesaba eklenmek üzere düzenlenecek muhasebe işlem fişi ile
muhasebe kaydı yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

600 Gelirler hesabı
MADDE 186 – (1) Gelirler hesabı, bütçe ile ilgili olsun veya olmasın genel kabul gör-

müş muhasebe ilkelerine göre tahakkuk eden her türlü gelirin izlenmesi için kullanılır.
61 İndirim, iade ve iskonto hesapları
MADDE 187 – (1) İndirim, iade ve iskonto hesapları hesap grubu, Kurumun mal ve

hizmet satışlarına ilişkin olarak tahakkuk eden tutarlardan yapılan indirim, iade ve iskontoların,
bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan tahsilattan mevzuatı gereğince yapılan ret
ve iade tutarlarının izlenmesi için kullanılır.

(2) İndirim, iade ve iskonto hesapları, niteliğine göre bu grup içinde açılacak 610-İn-
dirim, İade ve İskontolar Hesabından oluşur.

Hesap grubuna ilişkin işlemler
MADDE 188 – (1) İndirim, iade ve iskonto hesapları Genel Yönetim Muhasebe Yö-

netmeliğinde belirtilen muhasebe ilkelerine göre sınıflandırılan gelir hesaplarına paralel olacak
şekilde sınıflandırılır.

(2) İndirim, iade ve iskonto hesapları grubundaki hesapların yardımcı hesaplarına ait
hata düzeltmeleri, yanlış kaydedilen yardımcı hesaptan düşülmek ve ilgili yardımcı hesaba ek-
lenmek üzere düzenlenecek muhasebe işlem fişi ile muhasebe kaydı yapılmak suretiyle ger-
çekleştirilir.

610 İndirim, iade ve iskontolar hesabı
MADDE 189 – (1) İndirim, iade ve iskontolar hesabı; Kurumun mal veya hizmet sa-

tışlarına ilişkin olarak tahakkuk eden tutarlardan yapılan indirim, iade ve iskontoların, bütçe
geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan tahsilattan mevzuatı gereğince yapılan ret ve iade
tutarlarının izlenmesi için kullanılır.

63 Gider hesapları
MADDE 190 – (1) Gider hesapları hesap grubu, faaliyet dönemine ilişkin olarak ta-

hakkuk ettirilen her türlü giderin, ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi için kul-
lanılır. 

(2) Gider hesapları, niteliğine göre bu grup içinde açılacak 630-Giderler Hesabından
oluşur.

Hesap grubuna ilişkin işlemler
MADDE 191 – (1) Gider hesapları, tahakkuk esasına göre gerçekleşen her türlü giderin

izlenmesi için, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen muhasebe ilkelerine göre
sınıflandırılır.
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(2) Gider hesapları hesap grubundaki hesaplara kayıt yapılırken yardımcı hesap kodları
ile birlikte bütçe sınıflandırmasında yer alan kurumsal, fonksiyonel ve finansman kodları da
kullanılır.

(3) Hesaplarda kayıtlı varlık ve yükümlülüklerdeki değer ve miktar değişimlerinden
kaynaklanan olumsuz farklar giderler hesabında izlenir.

(4) Gider yardımcı hesaplarına ait hata düzeltmeleri, yanlış kaydedilen yardımcı he-
saptan düşülmek ve ilgili yardımcı hesaba eklenmek üzere düzenlenecek muhasebe işlem fişi
ile muhasebe kaydı yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

630 Giderler hesabı
MADDE 192 – (1) Giderler hesabı, bütçe ile ilgili olsun veya olmasın genel kabul gör-

müş muhasebe ilkelerine göre tahakkuk ettirilen her türlü giderin izlenmesi için kullanılır. 
69 Faaliyet sonuçları
MADDE 193 – (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, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan
oluşur:

690 Faaliyet Sonuçları Hesabı
698 Enflasyon Düzeltmesi Hesabı 
690 Faaliyet sonuçları hesabı 
MADDE 194 – (1) Faaliyet sonuçları hesabı, bir faaliyet dönemine ait gelir ve gider

hesapları hesap gruplarında yer alan hesaplarda ve enflasyon düzeltmesi hesabında kayıtlı tu-
tarlardan, dönem faaliyet sonucunun elde edilmesi için kullanılır.

698 Enflasyon düzeltmesi hesabı 
MADDE 195 – (1) Enflasyon düzeltmesi hesabı, parasal olmayan kalemlerin düzeltil-

mesi sonucu oluşan farkların izlenmesi için kullanılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Bütçe Hesaplarına İlişkin İşlemler

8 Bütçe hesapları
MADDE 196 – (1) Bütçe hesapları ana hesap grubu, Kurumun bütçe gelir ve bütçe gi-

derlerinin ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi ve bütçe uygulama sonuçlarının
üretilmesi için kullanılır. 

(2) Bütçe hesapları ana hesap grubu; bütçe gelir hesapları, bütçe gelirlerinden ret ve
iade hesapları, bütçe gider hesapları ve bütçe uygulama sonuçları hesap grupları şeklinde bö-
lümlenir.

80 Bütçe gelir hesapları
MADDE 197 – (1) Bütçe gelir hesapları hesap grubu, nakden veya mahsuben tahsil

edilen bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi için kullanılır. 
(2) Bütçe gelir hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplar-

dan oluşur:
800 Bütçe Gelirleri Hesabı
805 Gelir Yansıtma Hesabı
Hesap grubuna ilişkin işlemler
MADDE 198 – (1) Bütçe gelirleri hesabı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından be-

lirlenen bütçe ekonomik sınıflandırmasına uygun olarak yardımcı hesaplara ayrılır.
(2) Bütçe gelirleri yardımcı hesaplarına ait hata düzeltmeleri, yanlış kaydedilen yar-

dımcı hesap kodundan düşülmek ve ilgili yardımcı hesap koduna eklenmek üzere düzenlenecek
muhasebe işlem fişi ile muhasebe kaydı yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.
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(3) Bütçeyle ilgili olarak faaliyet hesapları veya bilanço hesaplarına kaydedilen tutar-
ların gerek bütçe gelirleri hesabıyla gerekse bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabıyla ilişki-
lendirilmesinde gelir yansıtma hesabı kullanılır. Bütçe gelirleri hesabının bakiyesi ile bütçe ge-
lirlerinden ret ve iadeler hesabının bakiyesi arasındaki fark, gelir yansıtma hesabının bakiyesine
eşittir.

(4) Yabancı para cinsinden yapılan ödemelerde bankaca, kur değişimi dolayısıyla veri-
len talimattan daha az bir tutar aktarıldığı durumlarda, oluşan olumlu kur farkları her bir işlem
için, gelirler hesabına kaydedilerek bütçe gelirleri hesabına yansıtma işlemi yapılır. Muhase-
beleştirme belgesine yabancı para cinsinden yapılan ödemeye esas talimat ve ilgili hesap özet
cetveli eklenir.

800 Bütçe gelirleri hesabı
MADDE 199 – (1) Bütçe gelirleri hesabı, Kurumun bütçesi veya özel kanunlar gere-

ğince bütçe geliri olarak tanımlanan ve nakden veya mahsuben yapılan tahsilatın izlenmesi
için kullanılır.

805 Gelir yansıtma hesabı 
MADDE 200 – (1) Gelir yansıtma hesabı, bütçe gelirleri hesabı veya bütçe gelirlerinden

ret ve iadeler hesabına kaydedilen tutarların ilgisine göre faaliyet hesapları veya ilgili bilanço
hesaplarına yansıtılması için kullanılır.

81 Bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları 
MADDE 201 – (1) Bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları hesap grubu, bütçe geliri

olarak nakden veya mahsuben yapılan tahsilattan mevzuatı gereğince yapılan ret ve iadelerin
izlenmesi için kullanılır. 

(2) Bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları, niteliğine göre bu grup içinde açılacak
810-Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabından oluşur.

810 Bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabı
MADDE 202 – (1) Bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabı, bütçe geliri olarak nakden

veya mahsuben yapılan tahsilattan mevzuatı gereğince yapılan ret ve iadelerin izlenmesi için
kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 203 – (1) Bütçe gelirleri hesabından yapılacak ret ve iadelerde “Düzeltme ve

İade Belgesi” (Örnek:13) düzenlenir. Bütçe gelirlerinden yapılacak ret ve iade işlemlerinde
muhasebe işlem fişi muhasebeleştirme belgesi olarak kullanılır.

83 Bütçe gider hesapları
MADDE 204 – (1) Bütçe gider hesapları hesap grubu, nakden veya mahsuben ödenen

bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi için kullanılır. 
(2) Kurumun bütçe gideri ödemeleri bu grup içinde açılacak bütçe giderleri ve geçen

yıl bütçe mahsupları hesaplarına kaydedilir.
(3) Bütçe gider hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesap-

lardan oluşur:
830 Bütçe Giderleri Hesabı
834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı
835 Gider Yansıtma Hesabı
Hesap grubuna ilişkin işlemler
MADDE 205 – (1) Bütçe gider hesapları, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından be-

lirlenen bütçe ekonomik sınıflandırmasına uygun olarak yardımcı hesaplara ayrılır.
(2) Bütçeyle ilgili olarak faaliyet hesapları veya bilanço hesaplarına kaydedilen tutar-

ların, ilgisine göre bütçe giderleri hesabı ve geçen yıl bütçe mahsupları hesabıyla ilişkilendi-
rilmesinde gider yansıtma hesabı kullanılır. Bütçe giderleri hesabı ve geçen yıl bütçe mahsupları
hesabının borç bakiyeleri toplamı ile gider yansıtma hesabının alacak bakiyesi her zaman bir-
birine eşittir.

25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 131



(3) Yabancı para cinsinden yapılan ödemelerde bankaca, kur değişimi dolayısıyla veri-
len talimattan daha fazla bir tutar aktarıldığı durumlarda, doğan olumsuz kur farkları işlem ta-
rihinde her bir işlem için giderler hesabına kaydedilerek bütçe giderleri hesabına yansıtma iş-
lemi yapılır. Muhasebeleştirme belgesine yabancı para cinsinden yapılan ödemeye esas talimat
ve ilgili hesap özet cetveli eklenir.

(4) Bütçe gider hesapları hesap grubundaki hesaplara kayıt yapılırken yardımcı hesap
kodları ile birlikte bütçe sınıflandırmasında yer alan kurumsal, fonksiyonel ve finansman kod-
ları da kullanılır.

830 Bütçe giderleri hesabı
MADDE 206 – (1) Bütçe giderleri hesabı; bütçe ile ilgili olup, ödeneğine dayanılarak

veya bütçe mevzuatı ve diğer mevzuatın verdiği yetkilerle ödenek üstü olarak nakden veya
mahsuben yapılan bütçe giderlerinin izlenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 207 – (1) Yılı bütçe mevzuatındaki tertibine uygun olarak bütçeye gider kay-

dıyla ödenecek veya gönderilecek paralar ile yapılacak mahsuplar için ödeme emri belgesine,
ödemesi yapılacak giderin çeşidine ve alım şekline göre Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama
Belgeleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen ve özel mevzuatında öngörülen belgeler
bağlanır.

834 Geçen yıl bütçe mahsupları hesabı
MADDE 208 – (1) Geçen yıl bütçe mahsupları hesabı, mahsup dönemine aktarılan ön

ödemelerden bütçe giderine dönüşenlerin izlenmesi için kullanılır.
Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 209 – (1) Malî yıl içinde kamu görevlilerine veya harcama yetkilisi mute-

metlerine bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilen avanslar ile açılan kredilere ait mal teslim
edildiği veya hizmet o yıl sonuna kadar yapıldığı hâlde, herhangi bir nedenle mahsup belgeleri
yılı geçtikten sonra verilenler veya mahsup belgeleri yılı içinde verildiği hâlde muhasebe bi-
rimlerince inceleme işinin sona ermemesi dolayısıyla mahsup dönemine aktarılmış olan tutarlar,
muhasebe birimlerince, geçen yıl bütçe mahsupları hesabına kaydedilmek suretiyle mahsup
dönemi sonuna kadar kapatılır ve geçen yıla ait bütçenin ilgili bütçe tertibiyle ilişkilendirilir.
Söz konusu tutarlar mahsup döneminin sonunda ilgili yıl bütçe giderleri içinde raporlanır.

835 Gider yansıtma hesabı 
MADDE 210 – (1) Gider yansıtma hesabı, giderler hesabı veya ilgili bilanço hesabına

kaydedilen tutarların, bütçe giderleri hesabı ve geçen yıl bütçe mahsupları hesabına yansıtılması
için kullanılır.

89 Bütçe uygulama sonuçları
MADDE 211 – (1) Bütçe uygulama sonuçları hesap grubu, bütçe gelir ve bütçe gider

hesapları hesap grupları ile bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları hesap grubunda yer alan
hesaplardan bütçe uygulama sonuçlarının üretilmesi için kullanılır. 

(2) Bütçe uygulama sonuçları, niteliğine göre bu grup içinde açılacak 895-Bütçe Uy-
gulama Sonuçları Hesabından oluşur.

895 Bütçe uygulama sonuçları hesabı
MADDE 212 – (1) Bütçe uygulama sonuçları hesabı, bütçe yılına ait bütçe gelir ve

bütçe gider hesapları hesap grupları ile bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları hesap grubunda
yer alan hesaplarda kayıtlı tutarlardan bütçe uygulama sonuçlarının elde edilmesi için kullanı-
lır.

(2) Bütçe uygulama sonuçları hesabı, bütçe uygulama sonuçlarının üretilmesinden sonra
yansıtma hesapları ile karşılıklı olarak kapatılır.
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ONUNCU BÖLÜM
Nazım Hesaplara İlişkin Hesap ve İşlemler

9 Nazım hesaplar
MADDE 213 – (1) Nazım hesaplar ana hesap grubu; varlık, kaynak, gelir ve gider he-

saplarında izlenmeyen ve muhasebenin sadece bilgi verme görevi yüklediği işlemler ile idarenin
muhasebe disiplini altında toplanması istenen işlemleri ve gelecekte doğması muhtemel hak
ve yükümlülüklerin izlenmesi için kullanılır.

(2) Nazım hesaplar ana hesap grubu; ödenek hesapları, nakit dışı teminat ve kişilere ait
menkul kıymet hesapları, taahhüt hesapları ile değerli kâğıt ve özel tahakkuk hesapları ve Ba-
kanlığın uygun görüşü üzerine Kurumun yönetim ve bilgi ihtiyaçlarına uygun olarak açacağı
diğer nazım hesap gruplarından oluşur.

90 Ödenek hesapları
MADDE 214 – (1) Ödenek hesapları hesap grubu; bütçe ödeneklerinin, muhasebe bi-

rimlerine gelen ödeneklerin, bunlardan yapılan kullanım ve tenkisler ile mahsup dönemine ak-
tarılan tutarların izlenmesi için kullanılır. 

(2) Ödenek hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan
oluşur:

900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı
901 Bütçe Ödenekleri Hesabı
902 Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı
903 Kullanılacak Ödenekler Hesabı
904 Ödenekler Hesabı
905 Ödenekli Giderler Hesabı
906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı
907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı
Hesap grubuna ilişkin işlemler
MADDE 215 – (1) Ödenek hesapları grubuna ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir:
a) Bütçe ödeneklerinin merkez muhasebe birimince izlenmesi;
1) Kesin hesabın çıkarılmasına esas olacak şekilde, ödenek işlemlerinin ilgili ödenek

hesaplarının belirlenen yardımcı hesaplarına göre kayıtlara alınarak muhasebeleştirilmesi ve
takibi merkez muhasebe birimince yapılır. Ödenek hareketlerine ilişkin işlemler, merkez mu-
hasebe birimine bildirilir ve bu muhasebe birimince, gönderilecek bütçe ödenekleri hesabı,
bütçe ödenekleri hesabı ve bütçe ödenek hareketleri hesabı kullanılmak suretiyle izlenir. Bu
hesaplar, merkez muhasebe birimi dışındaki muhasebe birimlerinde kullanılmaz.

2) Merkez muhasebe birimince, ödenek hareketlerine ilişkin; bütçe ile verilen ödenekler,
varsa bütçe ile yapılan kesintiler, geçen yıldan devredip ilgili harcama birimlerince ödenek
kaydedilmesi bildirilen tutarlar, yılı içinde yapılan ödenek aktarmaları ile yılı içinde eklenen
veya iptal edilen ödenekler, yılı içinde şartlı bağış ve yardımlardan dolayı tahsis edilen özel
ödenekler, merkez biriminde kullanılan ödenekler ile merkez dışı birimlerde kullanılmak üzere
gönderilen ödenekler, yılı içinde veya yıl sonunda muhasebe birimlerinde kullanılmayarak ten-
kis edilen ödenekler ile mevzuatı gereğince ertesi yıla devreden ödenekler, yılı içinde kulla-
nılmadığı için iptal edilen ödenekler yardımcı hesaplar itibarıyla muhasebe kayıtlarına alınır.
Belirtilen kayıtlar tamamlanıp geçici mizanın düzenlenmesinden sonra, dönem sonunda ilgili
hesaplar kapatılır.

b) Merkez birimince kullanılan ödeneklerin hesaplara alınması;
1) Merkez biriminin harcamalarına ilişkin olarak ödenek gönderme belgesine göre ge-

rekli kayıtlar yapılır.
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2) Merkez biriminin önceden ödenek gönderme belgesi düzenlenmemiş harcamalarına
ilişkin ödeme emri belgesi tutarları; merkez veya ilgili muhasebe birimince bütçe gideri olarak
kaydedilmeden önce, bir taraftan bütçe ödenek hareketleri hesabı ve gönderilecek bütçe öde-
nekleri hesabına, diğer taraftan kullanılacak ödenekler hesabı ve ödenekler hesabına kaydedilir.
Bu kayıt yapıldıktan sonra, bütçe giderlerine ilişkin muhasebe kayıtları yapılır.

c) Ödeneklerin merkez dışı birimlerine dağıtımı;
1) Bütçe ödeneklerinin merkez dışı birimlerine dağıtımı “Ödenek Gönderme Belgesi”

(Örnek:14) ve “Ödenek Gönderme Belgesi İcmali” (Örnek:15) ile yapılır.
2) Ödenekler, kurumsal sınıflandırmanın aynı düzeyindeki birimlere fonksiyonel, fi-

nansman veya ekonomik sınıflandırmadaki farklılıklara bakılmaksızın aynı ödenek gönderme
belgesi ile gönderilir.

ç) Ödenek kullanımlarının merkez ve merkez dışı muhasebe birimlerince izlenmesi;
1) Kurumun merkez biriminde kullanılacak ödenekler ve merkez dışı birimlerde kulla-

nılacak ödeneklerin alınması ve kullanılması ile tenkis edilme işlemleri, merkez ve merkez dışı
muhasebe birimlerince; kullanılacak ödenekler hesabı, ödenekler hesabı, ödenekli giderler he-
sabı, mahsup dönemine aktarılan kullanılacak ödenekler hesabı ve mahsup dönemine aktarılan
ödenekler hesabının kullanılması suretiyle izlenir.

2) Merkez dışı birimlere aktarılan ödeneklere ilişkin olarak alınan ödenek gönderme
belgelerinde; gönderilen muhasebe biriminin adı ve kodunun doğru olup olmadığı, rakam ve
yazı ile yazılan tutarların birbirine uygun olup olmadığı gibi hususlar ilgili muhasebe birimince
kontrol edilir. Tespit edilen noksanlıklar merkez muhasebe birimi ile temas kurularak gideri-
lir.

3) Alınan ödenekler belge aslına dayanılarak muhasebe işlem fişi ile muhasebeleştirilir.
Alınan ödeneklere ilişkin ödenek gönderme belgesi, muhasebe işlem fişinin Sayıştaya gönde-
rilecek nüshasına eklenir, aslının fotokopisi ise onaylanarak harcama birimleri itibarıyla mu-
hasebe biriminde dosyalanır.

4) Malî yıl sonunda, tenkisler yapıldıktan sonra muhasebe birimlerine gelen ödenekler,
hiçbir kayda tabi tutulmaksızın bir yazı ekinde geri gönderilir.

5) Ödeneklerin elektronik ortamda gönderilmesi ve kayda alınmasına ilişkin düzenle-
meler yapmaya Kurum yetkilidir.

d) Tenkis belgesi;
1) Tenkis işlemi, düzenlenen “Tenkis Belgesi” (Örnek:16) ve “Tenkis Belgesi İcmali”

(Örnek:17) ile yapılır. Harcama birimlerince yılı içinde tenkisi istenilen ödeneklere ilişkin ola-
rak düzenlenen tenkis belgesi muhasebe birimine gönderilir ve gerekli muhasebe kayıtları ya-
pılır.

2) İki nüsha olarak düzenlenen tenkis belgesine, belgeyi düzenleyen muhasebe birimi,
ödeneği tenkis edilen idarenin adı, malî yıl başında kurumsal sınıflandırma ayrımı yapılmak-
sızın birden başlamak üzere verilen sıra numarası ile bütçe yılı yazıldıktan sonra, tenkis edilen
ödeneğin bütçe tertibi ve tutarı ilgili sütunlara ayrı ayrı yazılır. Tenkis edilen ödeneklerin top-
lamı alınarak belgenin altındaki özel sütuna tenkis toplamı yazı ile yazılır.

3) Tenkis belgeleri muhasebe biriminde muhafaza edilir.
4) Malî yılın son ayına ait bütün ödeme ve mahsuplar işlendikten sonra, yılı içinde alı-

nan ödeneklerden kullanılmayarak arta kalan tutarlar dönem sonu işlemlerinden önce muhasebe
birimlerince doğrudan tenkis edilir. Ancak, yılı içinde verilmiş olup malî yıl sonuna kadar mah-
subunun yapılamaması nedeniyle mahsup dönemine aktarılması gereken ön ödemeler karşılığı
ödenekler alıkonularak, mahsup dönemi içinde mahsup işlemleri yapılmak üzere ertesi yıla ak-
tarılır. Mahsup dönemi sonunda kullanılmayan ödenek tutarları tenkis edilir.
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5) Yabancı ülkelerden yapılacak alımlar için açılmış akreditiflere ilişkin kredi artıkları
ertesi yıla devredilmekle birlikte, karşılığı ödenekleri yıl sonlarında tenkis belgesi düzenlenmek
suretiyle iptal edilir. Akreditif artıklarına ilişkin ödeneklerin yıl sonlarında iptal edilmesine yö-
nelik olarak düzenlenen tenkis belgesinde, tenkis edilen ödeneğin devreden akreditif karşılığı
krediye ait olduğu belirtilerek, yeni malî yıl içinde ilgili tertipten ödenek gönderilmesi istenir.

6) Yılı için geçerli sözleşmeler ile gelecek yıl ya da yıllara geçerli sözleşmelerin bitim
tarihlerinde henüz bir kısım hizmet yerine getirilememiş veya zorunlu nedenlerle sözleşmenin
uygulanmasına başlanılamamış, ancak ilgili idarece ek süre verilmiş ve bu süre ertesi malî yıla
taşmış ise, yıl sonunda yüklenme artığı devredilir ve yüklenimlere ilişkin ödenek tutarları iptal
edilir. Düzenlenen tenkis belgesinde, söz konusu ödeneğin devredilen taahhüt karşılığı olduğu
belirtilerek iptal edilmesi ve yeni malî yılda ilgili tertipten ödenek gönderilmesi istenir.

7) Dış proje kredileri avans ve akreditiflerinden, malî yıl sonuna kadar harcanamadı-
ğından ertesi yıla devredilecek tutarlar hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.

e) Ödenekli gider işlemleri;
1) Ödeneğine dayanılarak tahakkuk ettirilip nakden veya mahsuben ödenen bütçe gi-

derleri, muhasebe birimlerince gün sonlarında ödenekli giderler hesabına kaydedilir.
2) Verilen talimat üzerine tahakkukun iptal edilmesi nedeniyle ödeneğine iade edilmesi

bildirilen tutarlar ödenekli giderler hesabından düşülür.
f) Mahsup dönemine aktarılan ödenekler;
1) Malî yılın bitimine kadar hizmet yerine getirildiği veya mal teslim alındığı hâlde

mahsubu yapılamadığından mahsup dönemine aktarılan ön ödeme artıkları için saklı tutulan
ödenekler, söz konusu ön ödemelerle birlikte mahsup dönemine aktarılır.

2) Mahsup dönemine aktarılan ödeneklerden mahsup dönemi sonuna kadar kullanılanlar
veya tenkis edilenler mahsup dönemine aktarılan ödenek hesaplarında izlenir.

(2) Ödenek hesapları hesap grubunda yer alan hesaplara kayıt yapılırken yardımcı hesap
kodları ile birlikte bütçe sınıflandırmasında yer alan kurumsal, fonksiyonel ve finansman kod-
ları da kullanılır.

900 Gönderilecek bütçe ödenekleri hesabı
MADDE 216 – (1) Gönderilecek bütçe ödenekleri hesabı; bütçede öngörülen ödenekler,

bunlardan yapılan kesintiler, geçen yıldan devreden ödenekler, ödenek kalemleri arasında ya-
pılan aktarmalar, yılı içinde eklenen veya iptal edilen ödenekler, yılı içinde kaydedilen özel
ödenekler, merkez ve merkez dışı birimlerde kullanılacak ödenekler, gönderilen ödeneklerden
tenkis edildiği için iade alınan ödenekler ile ertesi yıla devreden ödenekler ve iptal edilen öde-
neklere ilişkin işlemlerin merkez muhasebe birimince izlenmesi için kullanılır.

901 Bütçe ödenekleri hesabı
MADDE 217 – (1) Bütçe ödenekleri hesabı, bütçede öngörülen ödenekler ve bunlardan

yapılan kesintiler, geçen yıldan devreden ödenekler, ödenek kalemleri arasında yapılan aktar-
malar, yılı içinde yapılan ödenek ekleme ve iptalleri, yılı içinde kaydedilen özel ödenekler ve
ertesi yıla devreden ödenekler ile iptal edilen ödeneklerin merkez muhasebe birimince izlen-
mesi için kullanılır.

902 Bütçe ödenek hareketleri hesabı
MADDE 218 – (1) Bütçe ödenek hareketleri hesabı, bütçede öngörülen ödeneklerden

merkez biriminde kullanılanlar ile merkez dışı birimlerde kullanılmak üzere gönderilenler ve
gönderilen ödeneklerden yılı içinde veya yıl sonunda tenkis edildiği için iade alınanların merkez
muhasebe birimince, izlenmesi için kullanılır.
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903 Kullanılacak ödenekler hesabı
MADDE 219 – (1) Kullanılacak ödenekler hesabı, muhasebe birimlerine gelen öde-

nekler ile bunlardan kullanılanlar veya tenkis edilenlerin izlenmesi için kullanılır.
904 Ödenekler hesabı
MADDE 220 – (1) Ödenekler hesabı, muhasebe birimlerine gelen ödenekler ile bun-

lardan yapılan tenkislerin izlenmesi için kullanılır.
905 Ödenekli giderler hesabı
MADDE 221 – (1) Ödenekli giderler hesabı, ödeneğine dayanılarak tahakkuk ettirilip

nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderleri ile Kurumca tahakkukun iptal edilmesi nedeniyle
ödeneğine iade edilmesi bildirilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

906 Mahsup dönemine aktarılan kullanılacak ödenekler hesabı
MADDE 222 – (1) Mahsup dönemine aktarılan kullanılacak ödenekler hesabı, malî yı-

lın sonuna kadar hizmet yerine getirildiği veya mal teslim alındığı halde mahsubu yapılama-
dığından mahsup dönemine aktarılan ön ödemeler için saklı tutulan ödenekler ile bunlardan
mahsup dönemi sonuna kadar kullanılanlar veya tenkis edilenlerin izlenmesi için kullanılır.

907 Mahsup dönemine aktarılan ödenekler hesabı
MADDE 223 – (1) Mahsup dönemine aktarılan ödenekler hesabı, malî yılın sonuna

kadar hizmet yerine getirildiği veya mal teslim alındığı hâlde mahsubu yapılamadığından mah-
sup dönemine aktarılan ön ödemeler için saklı tutulan ödenekler; bunlardan mahsup dönemi
sonuna kadar kullanılanlar veya tenkis edilenlerin izlenmesi için kullanılır.

91 Nakit dışı teminat ve kişilere ait menkul kıymet hesapları
MADDE 224 – (1) Nakit dışı teminat ve kişilere ait menkul kıymet hesapları hesap

grubu, teminat ve depozito olarak alınan teminat ve garanti mektuplarıyla şahsi kefalete ilişkin
belgeler ve kişi malı olarak muhasebe birimlerine teslim edilen menkul kıymet ve varlıklar ile
bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak
diğer kamu idareleri veya kişilere verilen teminat mektuplarının izlenmesi için kullanılır. 

(2) Nakit dışı teminat ve kişilere ait menkul kıymet hesapları, niteliklerine göre bu grup
içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

910 Alınan Teminat Mektupları Hesabı
911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı
912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı
913 Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı
914 Verilen Teminat Mektupları Hesabı
915 Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı
910 Alınan teminat mektupları hesabı
MADDE 225 – (1) Alınan teminat mektupları hesabı, muhasebe birimlerine teminat

ve depozito olarak teslim edilen teminat ve garanti mektuplarıyla şahsi kefalete ilişkin belgeler
ve bunlardan ilgililerine geri verilenler veya paraya çevrilenlerin izlenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 226 – (1) Muhasebe birimleri ihale kanunları ve diğer mevzuat hükümleri

gereğince teminat ve depozito olarak teslim edilen teminat ve garanti mektupları ile şahsi ke-
falete ilişkin belgeler karşılığında ilgilisine alındı belgesi verilir. Muhasebe yetkilisi muteme-
dince teslim alınan teminat ve garanti mektupları ile şahsi kefalete ilişkin belgeler; alınış sıra-
sına göre klasörler içinde saklanır. Bu değerler teslim alındığında, ilgilisine geri verilmesi veya
paraya çevrilmesi gerektiğinde muhasebe işlem fişi düzenlenerek hesaplara kaydedilir. Değerin
ilgilisine geri verilmesi gerektiğinde teslimi sırasında verilen alındı belgesi geri alınarak mu-
hasebe işlem fişine bağlanır. Alındı belgesi geri alınamadığı takdirde durum, alındı belgesi dip
koçanı ile yardımcı hesap defterine şerh edilir. Teminat mektubu, yazılı olarak talep edilmesi
hâlinde muhatap veya ilgili bankaya, garanti mektubu ile şahsi kefalete ilişkin belge ise yazılı
olarak talep edilmesi hâlinde muhatabına posta ile gönderilir ve talep yazısı muhasebe işlem
fişine bağlanır.
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(2) Teminat mektubunun bir kısmının serbest bırakılması gerektiği takdirde, durum mu-
hasebe birimince bir yazı ile ilgili banka şubesine bildirilir ve serbest bırakılan tutar hesaplardan
çıkartılmakla birlikte, yardımcı hesap defterinde de bu durum ayrıca belirtilir.

(3) Teminat ve garanti mektupları ile şahsi kefalete ilişkin belgelerin muhasebe birim-
lerinde gereksiz olarak bekletilmesini önlemek için; alınan teminata ait işin sonuçlandırılıp so-
nuçlandırılmadığı, mevzuatındaki süreler de dikkate alınarak muhasebe birimlerince takip edilir
ve her malî yıl sonunda teminat ve garanti mektupları ile şahsi kefalete ilişkin belgeler hakkında
ilgili idareden bilgi alınır ve alınan bilgi doğrultusunda söz konusu mektup ve belgeler ilgilisine
veya ilgili bankaya iade edilir ya da ertesi malî yıla devredilir.

(4) Banka teminat mektupları, isteklinin sözleşme yapmaya yanaşmaması ya da yükle-
nicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi gibi ilgili mevzuatında be-
lirtilen hâllerin, harcama birimlerince, muhasebe birimine bildirilmesinden sonra paraya çev-
rilebilir. Banka teminat mektupları yukarıda belirtilen paraya çevrilme hâllerinin dışında, te-
minat konusu iş devam ettiği sürece muhafaza edilir.

(5) Yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer iş-
lerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde
idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat
mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir.

(6) Muhasebe birimlerine teslim edilen teminat ve garanti mektupları ile şahsi kefalete
ilişkin belgeler ilgili kanun hükümleri ve aşağıda getirilen düzenlemeler çerçevesinde incelen-
dikten sonra kabul edilerek kayıtlara alınır:

a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca alınan teminat mektup-
ları;

1) Muhasebe birimlerine geçici, kesin, ek kesin ve avans teminat mektubu olarak verilen
teminat mektupları, kamu ihale mevzuatında yer alan düzenlemeler doğrultusunda incelendik-
ten sonra teminat olarak kabul edilir.

2) Yabancı banka ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak Türkiye’deki
bankalarca verilen teminat mektupları “işin kesin kabulü yapılıncaya kadar sürenin muayyen
devrelerle herhangi bir bildirime gerek kalmadan uzatılacağı” kaydı konularak otomatik tem-
ditli hale getirildiği takdirde, teminat olarak kabul edilir.

3) Belirlenen yabancı bankalar ile yerli bankalarca yabancı para cinsinden verilen te-
minat mektupları, alındığı günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üze-
rinden ulusal para birimine çevrilerek hesaplara kaydedilmekle birlikte, yardımcı hesap defteri
kayıtlarında ve verilen alındı belgesinde yabancı para cinsinden tutarı da gösterilir.

4) Yabancı bankalar ile yerli bankalarca yabancı para cinsinden verilen teminat mek-
tupları iade edilirken, alınışındaki kayıtlı değerleri üzerinden hesaplardan çıkarılır. Herhangi
bir nedenle paraya çevrilenler kayıtlı değerleri üzerinden hesaplardan çıkarılır, paraya çevriliş
tutarı ise döviz hesabı ve ilgili hesap veya hesaplara kaydedilir.

5) Teminat mektupları ilgili muhasebe birimine teslim edilmeden önce idarelerce gerek
görüldüğünde, teminat mektuplarını düzenleyen şubelerden, teminat mektuplarının şubelerince
düzenlendiğinin teyidi yazı ile istenir.

6) Teyit istem yazısının bir sureti ile ilgili banka şubesinden alınan teyit yazısı ve temi-
nat mektubu idarece bir yazı ekinde muhasebe birimine intikal ettirilir.

7) Harcama birimleri tarafından yazı ekinde gönderilen kesin teminat ve avans teminat
mektupları ile bunlara ilişkin teyit istem ve banka teyit yazılarının birer örneği muhasebe bi-
rimlerince teslim alınarak birlikte saklanır.
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8) Teminat mektubu teslim alındığında muhasebe birimince düzenlenen alındı belgesi,
ilgilisine verilemediği takdirde teminat mektubuyla birlikte muhafaza edilir.

911 Alınan teminat mektupları emanetleri hesabı
MADDE 227 – (1) Alınan teminat mektupları emanetleri hesabına, alınan teminat mek-

tupları hesabına yazılan tutarlar kaydedilir.
912 Kişilere ait menkul kıymetler hesabı 
MADDE 228 – (1) Kişilere ait menkul kıymetler hesabı, muhasebe birimlerine kişi

malı olarak teslim edilen menkul kıymetler ile bunlardan paraya çevrilenler, başka muhasebe
birimlerine gönderilenler ve ilgililerine geri verilenlerin izlenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 229 – (1) Muhasebe birimlerine kişi malı olarak teslim edilen ve saklanması

gereken kişilere ait menkul kıymetlerin çeşitleri aşağıda sayılmıştır:
a) Kurum alacaklarının teminatı olarak kabul edilen tahvil, hisse senedi ve bonolar.
b) Teminat ve depozito olarak alınan tahvil, hisse senedi ve bonolar ile Hazine ve Ma-

liye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen
belgeler.

c) Yabancı tahvil ve hisse senetleri.
(2) Muhasebe birimlerine teslim edilen ve kıymeti bilinmeyen menkul kıymetlerden

bu Yönetmelik hükümlerine göre muhasebe birimlerinde muhafaza edilecekleri belirtilenler
ilgili mevzuatına göre kıymet takdiri yapıldıktan sonra muhasebeleştirilir.

(3) Birinci fıkrada çeşitleri sayılan kişilere ait menkul kıymetler, muhasebe birimlerince
teslim alındığında alındı belgesi düzenlenerek bir nüshası teslim edene verilir. Alındı belge-
sinde, menkul kıymetin cinsi, adedi, numarası, kupon adedi ve tutarı gibi nitelikleri ayrıntılı
olarak gösterilir. Kişilere ait menkul kıymetler ilgilisine geri verildiğinde, teslim alınışında ve-
rilmiş olan alındı belgesi geri alınarak muhasebe işlem fişine bağlanır.

(4) Kişilere ait menkul kıymetler, muhasebe yetkilisi mutemetlerince üzerlerinde defter
sıra numarası taşıyan torba veya zarflar içerisinde kasada saklanır.

(5) Muhasebe birimlerine teslim edilen kişilere ait menkul kıymetlerin başka bir mu-
hasebe birimine gönderilmesi gerektiği takdirde, hesaben herhangi bir kayıt yapılmaz. Bu kıy-
metler bir yazı ekinde ilgili muhasebe birimine gönderilir. Gönderilen muhasebe biriminden,
teslim alındığına ilişkin alındı belgesi geldiğinde, hesaplardan çıkış kaydı yapılır ve alındı bel-
gesi muhasebe işlem fişine bağlanır. Göndermeye ilişkin yazının tarih ve numarası ile gönde-
rilen muhasebe biriminin adı kişilere ait menkul kıymetin çıkışına ilişkin muhasebe işlem fi-
şinin açıklama bölümüne yazılır.

(6) Teminat ve depozito olarak kabul edilen kuponlu tahvillerin üzerlerinde bulunması
gereken vadesi gelmemiş kuponlarının eksiksiz olması şarttır. Saklanmak üzere teslim edilen
tahvillerin kuponları noksan olduğu takdirde, bu noksanlık verilen alındı belgesi ve yardımcı
hesap defterinde belirtilir.

(7) Teminat olarak alınan tahvillerin vadesi gelmiş kuponları teslim eden tarafından is-
tenildiği takdirde, istem hakkındaki dilekçenin altına iade edilen kuponların adet ve tutarı ile
geri verildiğine ilişkin ifade yazılarak teslim alana imzalattırılır. Dilekçeler bu iş için açılacak
bir dosyada saklanır.

(8) Teminat ve depozito olarak veya saklanmak üzere bırakılan tahvillerin sonradan
bütçeye gelir kaydedilmesi gerektiği takdirde, üzerlerinde bulunan kuponlardan o tarihe kadar
vadeleri gelmiş olanlar tahsil edilerek gelir kaydedilir.

(9) Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş olan tahvil ve bonolar teminat ola-
rak alındığında, anaparaya tekabül eden satış değerleri üzerinden kabul edilerek hesaplara alın-
makla birlikte, alındı belgesi ve yardımcı hesap defteri kayıtlarında bunların nominal değerleri
de ayrıca gösterilir.
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913 Kişilere ait menkul kıymet emanetleri hesabı 
MADDE 230 – (1) Kişilere ait menkul kıymet emanetleri hesabına, kişilere ait menkul

kıymetler hesabına yazılan tutarlar kaydedilir.
914 Verilen teminat mektupları hesabı
MADDE 231 – (1) Verilen teminat mektupları hesabı, Kurumca bir işin yapılmasının

üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak diğer kamu idareleri
veya kişilere verilen teminat mektuplarının izlenmesi için kullanılır.

915 Verilen teminat mektupları karşılığı hesabı
MADDE 232 – (1) Verilen teminat mektupları karşılığı hesabına, verilen teminat mek-

tupları hesabına yazılan tutarlar kaydedilir.
92 Taahhüt hesapları
MADDE 233 – (1) Taahhüt hesapları hesap grubu, yılı için geçerli sözleşmeler ile ertesi

malî yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleşmelere dayanılarak girişilen gider ta-
ahhütleri, mevzuatı gereğince bu tutarlara ilave edilen taahhütler ile bunlardan yerine getiri-
lenler veya feshedilenlerin sözleşme fiyatlarıyla izlenmesi için kullanılır. 

(2) Taahhüt hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan
oluşur:

920 Gider Taahhütleri Hesabı
921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı
Hesap grubuna ilişkin işlemler
MADDE 234 – (1) Gerek yılı için geçerli, gerekse ertesi malî yıl veya yıllara geçerli

olmak üzere yapılan sözleşmelere dayanılarak girişilen gider taahhütleri, bunlara yapılan ila-
veler ve fiyat farkı tutarları ile taahhüdün yerine getirilmesi dolayısıyla nakden veya mahsuben
yapılan hakediş ödemeleri ve bu ödemelerden yapılan kesintiler, taahhüt tutarından yapılan ek-
siltmeler, kısmen veya tamamen bozulan sözleşmelere ilişkin taahhütler ve diğer bilgiler “Ta-
ahhüt Kartı”na (Örnek:18) kaydedilir.

(2) Girişilen gider taahhütlerine ilişkin bilgiler, sözleşmenin imzalanmasından itibaren
en geç üç iş günü içinde ilgili harcama birimi tarafından muhasebe birimine bildirilir. Yapılan
bildirim üzerine taahhüt kartı düzenlenir ve gerekli kayıtlar yapılır. Gider taahhütleri kayıtla-
rının yapıldığı muhasebe işlem fişine taahhüt kartının onaylı bir örneği eklenir.

(3) İhale mevzuatına göre, ihale işlemleri tamamlanarak mal ve hizmet alımı ve yapım
işleri için yapılan sözleşmelere ilişkin olarak hazırlanan ihale dosyasının iki nüshası düzenle-
necek ilk hakedişle birlikte muhasebe birimine verilir.

(4) Muhasebe birimine gelen gider taahhütlerine ilişkin taahhüt dosyaları daireler iti-
barıyla ayrı ayrı saklanır. Sözleşmeler kanuni nedenlerle veya yargı organlarının kararı ile bo-
zulduğu veya değiştirildiği takdirde, bu hususlar harcama birimleri tarafından en geç üç iş günü
içinde muhasebe birimine bildirilir. Alınan yazı, dosyalarına konulur ve taahhüt kartındaki ka-
yıtlar buna göre düzeltilir.

(5) Gider taahhütleri hesabı, harcama birimleri itibarıyla tutulur ve taahhüt tutarları, bu
hesaba katma değer vergisi hariç tutarlar üzerinden kaydedilir. Bu hesapta yer alan taahhütler,
bütçe hazırlanması sırasında dikkate alınır.

(6) İhale mevzuatına göre girişilen ve gider taahhütleri hesabına kaydedilen taahhütler
dolayısıyla, harcama birimlerinin, yılı içinde taahhüt ettiği ödemelere karşılık o tutar ödeneğin
bulunması ve bu ödeneğin başka bir işe kullanılmayarak saklanması gerekir. Girişilen taahhüde
ait ödenek, taahhüdün izlendiği ilgili yardımcı hesap defterinin açıklama bölümünde gösteri-
lir.
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920 Gider taahhütleri hesabı
MADDE 235 – (1) Gider taahhütleri hesabı, yılı için geçerli sözleşmeler ile ertesi mali

yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleşmelere dayanılarak girişilen ve mevzuatı ge-
reğince bunlara ilave edilen taahhüt tutarları ile bunlardan yerine getirilenler veya feshedilen-
lerin sözleşme fiyatlarıyla izlenmesi için kullanılır.

(2) Gider taahhütleri hesabı, sözleşme yılları ve bütçenin ekonomik kodlarına göre bö-
lümlenir.

(3) Bu hesaba kayıt yapılırken, yardımcı hesap kodları ile birlikte bütçe sınıflandırma-
sında yer alan kurumsal, fonksiyonel ve finansman kodları da kullanılır.

921 Gider taahhütleri karşılığı hesabı
MADDE 236 – (1) Gider taahhütleri karşılığı hesabına, gider taahhütleri hesabına ya-

zılan tutarlar kaydedilir.
94 Değerli kâğıt ve özel tahakkuk hesapları
MADDE 237 – (1) Değerli kâğıt ve özel tahakkuk hesapları hesap grubu; başka birimler

adına tahsili istenilen alacakların izlenmesi için kullanılır.
(2) Değerli kâğıt ve özel tahakkuk hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak

aşağıdaki hesaplardan oluşur:
948 Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı
949 Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı
948 Başka birimler adına izlenen alacaklar hesabı
MADDE 238 – (1) Başka birimler adına izlenen alacaklar hesabı, farklı muhasebe bi-

rimlerinin kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı olan tutarlardan tahsili yazıyla istenenler, icra
ve diğer dairelerden gelen haciz kararları ile başka idareler adına tahsil edilmesi gereken diğer
alacakların izlenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 239 – (1) Başka birimler adına izlenen alacaklar hesabına ilişkin işlemler aşa-

ğıda gösterilmiştir:
a) Diğer muhasebe birimlerine ait alacakların izlenmesi;
1) Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarların borçlularının başka bir yerde olduğu

anlaşıldığında, alacak tutarı bir yazı ile borçlunun bulunduğu yerdeki birime bildirilir. Borçlu-
nun bulunduğu yerdeki birim, tahsilatın yapılması için alacak tutarını muhasebe birimine bil-
dirir.

2) Bu yazıyı alan muhasebe birimi, bildirilen alacak tutarını bu hesaba kaydederek iz-
ler.

3) Borçlunun muhasebe biriminin bulunduğu yerden ayrıldığının bildirilmesi üzerine
kalan alacak tutarı hesaplardan çıkarılır.

4) Başka birimler adına izlenen alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan nakden yapılan
tahsilat muhasebe birimleri arası işlemler hesabı kullanılarak gönderilir.

b) Aylık ve diğer hakedişlerden yapılacak kesintiler;
1) Memur veya diğer istihkak sahiplerinin başka birimlerde kayıtlı olan borcuna karşılık

aylık veya hakedişlerinden kesinti yapılması hakkında dairesinden gelen yazı veya haciz kara-
rında belirtilen tutar, bu hesaba kaydedilir.

2) Her ay memurun aylığından kesilen tutar, aylık bordronun “kesintiler” tablosunun
ilgili sütununda gösterilir.

3) Bu suretle aylık bordroların ilgili kesinti sütununda gösterilen tutarlar ile istihkak
sahiplerinin hakedişlerinden kesilerek ödeme emri belgesi üzerinde gösterilen ve yevmiyede
emanetler hesabına alacak kaydedilen tutarlar, düzenlenecek muhasebe işlem fişi ile ilgili bi-
rimlere aktarılır.
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949 Başka birimler adına izlenen alacak emanetleri hesabı

MADDE 240 – (1) Başka birimler adına izlenen alacak emanetleri hesabına, başka bi-
rimler adına izlenen alacaklar hesabına yazılan tutarlar kaydedilir.

99 Diğer nazım hesaplar

MADDE 241 – (1) Diğer nazım hesaplar hesap grubu; Kurumun muhasebe disiplini
altında toplanması istenen diğer yönetim ve bilgi ihtiyaçlarına ilişkin işlemlerin izlenmesi için
kullanılır.

(2) Diğer nazım hesaplar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesap-
lardan oluşur:

990 Kiraya Verilen veya İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı
Değerleri Hesabı

993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri Hesabı
998 Diğer Nazım Hesaplar Hesabı
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı
990 Kiraya verilen veya irtifak hakkı tesis edilen maddi duran varlıkların kayıtlı

değerleri hesabı

MADDE 242 – (1) Kiraya verilen, irtifak hakkı tesis edilen maddi duran varlıkların
kayıtlı değerleri hesabı, Kuruma ait maddi duran varlıklardan kiraya verilen veya üzerinde ir-
tifak hakkı tesis edilenlerin sözleşme sonuna kadar kayıtlı değerleri üzerinden izlenmesi için
kullanılır.

993 Maddi duran varlıkların kira ve irtifak hakkı gelirleri hesabı

MADDE 243 – (1) Maddi duran varlıkların kira ve irtifak hakkı gelirleri hesabı, Ku-
ruma ait maddi duran varlıklardan kiraya verilen veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilenlere
ilişkin olarak sözleşmelerinde yer alan kira ve irtifak hakkı gelirlerinin izlenmesi için kullanı-
lır.

998 Diğer nazım hesaplar hesabı

MADDE 244 – (1) Diğer nazım hesaplar hesabı, nazım hesaplarda tanımlanmamış olan
diğer yönetim ve bilgi ihtiyaçlarına ilişkin işlemlerin izlenmesi için kullanılır.

999 Diğer nazım hesaplar karşılığı hesabı

MADDE 245 – (1) Diğer nazım hesaplar karşılığı hesabına, bu hesap grubunda yer
alan hesaplara yazılan tutarlar karşılık olarak kaydedilir.

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Muhasebe Dönemi, Dönem Başı İşlemleri, Dönem Sonu İşlemleri, Kurum Hesaplarının

Sayıştaya Verilmesi ve Belgelerin Saklanması

Kamu gelir ve giderlerinin yılı ve mahsup dönemi

MADDE 246 – (1) Faaliyet gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri malî yılın hesap-
larında gösterilir. Bütçe gelirleri nakden veya mahsuben tahsil edildiği, bütçe giderleri ise öden-
diği yılda muhasebeleştirilir. Hesaplar malî yıl esasına göre tutulur. Malî yılın bitimine kadar
fiilen yapılmış olan ödemelerden mahsup edilememiş olanların, ödenekleri saklı tutulmak su-
retiyle, mahsup işlemleri malî yılın bitimini izleyen bir ay içinde yapılabilir. Zorunlu hâllerde
bu süre, Bakanlık tarafından bütçe giderleri için bir ay, diğer işlemlerde ise iki ayı geçmemek
üzere uzatılabilir.
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Dönem sonu işlemleri
MADDE 247 – (1) Dönem sonu işlemleri malî yılın sonunda geçici mizanın çıkarıl-

masının ardından yapılan aşağıdaki işlemlerden oluşur:
a) Bütçe ve ödenek hesaplarına ilişkin dönem sonu işlemleri;
1) Bütçe gelirleri hesabının alacak bakiyesi bütçe gelirleri hesabına borç, bütçe uygu-

lama sonuçları hesabına alacak kaydedilir.
2) Bütçe giderleri hesabının borç bakiyesi bütçe giderleri hesabına alacak, bütçe uygu-

lama sonuçları hesabına borç kaydedilir.
3) Bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabının borç bakiyesi bütçe gelirlerinden ret ve

iadeler hesabına alacak, bütçe uygulama sonuçları hesabına borç kaydedilir.
4) Gider yansıtma hesabının alacak bakiyesi gider yansıtma hesabına borç, bütçe uy-

gulama sonuçları hesabına alacak kaydedilir.
5) Gelir yansıtma hesabının borç bakiyesi gelir yansıtma hesabına alacak, bütçe uygu-

lama sonuçları hesabına borç kaydedilir. Gelir yansıtma hesabının alacak bakiyesi verdiği du-
rumlarda gelir yansıtma hesabına borç, bütçe uygulama sonuçları hesabına alacak kaydedilir.

6) Ödenekli giderler hesabının borç bakiyesi ödenekler hesabına borç, ödenekli giderler
hesabına alacak kaydedilir.

7) Ödenek hesaplarına ilişkin kesin hesap bilgilerinin geçici mizandan alınmasından
sonra dönem sonunda merkez muhasebe birimlerince, bütçe ödenekleri hesabının yardımcı he-
sapları itibarıyla; alacak bakiyesi aynı yardımcı hesaplara borç, borç bakiyesi aynı yardımcı
hesaplara, bütçe ödenek hareketleri hesabının borç bakiyesi bütçe ödenek hareketleri hesabına
alacak kaydedilir.

8) Bu işlemlerden sonra bütçe hesapları ana hesap grubu ile ödenek hesapları hesap
grubunda yer alan tüm hesaplar kapanır.

b) Bütçe ve ödenek hesapları dışındaki dönem sonu işlemleri;
1) Duran varlıklar ana hesap grubu içerisinde yer alan hesaplarda kayıtlı tutarlardan

dönen varlıklar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara aktarılması gereken tutarlar, bu hesaplara
alacak, dönen varlıklar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara borç kaydedilerek aktarma iş-
lemleri tamamlanır.

2) Uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içerisinde yer alan, hesaplarda kayıtlı
tutarlardan vadeleri bir yılın altına inmesi nedeniyle, kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap
grubundaki ilgili hesaplara aktarılması gereken tutarlar bu hesaplara borç, kısa vadeli yabancı
kaynaklar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara alacak kaydedilerek aktarma işlemleri tamam-
lanır.

3) Bütçe emanetleri hesabında kayıtlı tutarlar, bu hesapların ilgili alt bölümüne aktarıl-
ması için bu hesaba borç ve alacak kaydı yapılır.

4) Değer hareketleri sonuç hesabında kayıtlı tutarlar, bu hesapların ilgili alt bölümüne
aktarılması için bu hesaba borç ve alacak kaydı yapılır.

5) Öz kaynaklar ana hesap grubu içerisinde yer alan “Değer Hareketleri” hesap gru-
bundaki hesaplar değer hareketleri sonuç hesabının ilgili yardımcı hesaplarına kaydedilerek
kapatılır. Bu işlemler sonucunda, nakit hareketleri hesabı, muhasebe birimleri arası işlemler
hesabı kesin mizanda bakiye vermez.

6) Dönem sonunda ilgili varlık ve yabancı kaynak hesaplarında kayıtlı olup, yabancı
para cinsinden izlenen tutarlar değerlemeye tabi tutulur ve raporlama tarihindeki gerçek de-
ğerleri ile malî raporlarda gösterilir.

7) Hesaplarda kayıtlı tutarlardan enflasyon düzeltmesi işlemine tabi tutulması gereken-
ler, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri gereğince enflasyon düzeltmesine tabi tutulur.
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8) Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabında kayıtlı amortismana
tabi duran varlıklar için aktarma işleminin yapıldığı dönem sonunda, kayıtlı değerinden birikmiş
amortisman tutarı düşüldükten sonra kalan kısmı kadar amortisman ayrılır.

9) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar hesap gruplarında yer alan hesaplarda ka-
yıtlı amortismana tabi tutulması gereken varlıklara ilişkin amortisman işlemleri yapılır.

10) Gelirler hesabının alacak bakiyesi, dönem sonunda faaliyet sonuçları hesabına ala-
cak, gelirler hesabına borç kaydedilir.

11) İndirim, iade ve iskontolar hesabının borç bakiyesi, dönem sonunda faaliyet sonuç-
ları hesabına borç, indirim, iade ve iskontolar hesabına alacak kaydedilir.

12) Giderler hesabının borç bakiyesi, dönem sonunda faaliyet sonuçları hesabına borç,
giderler hesabına alacak kaydedilir.

13) Enflasyon düzeltmesi hesabının alacak bakiyesi, dönem sonunda faaliyet sonuçları
hesabına alacak, enflasyon düzeltmesi hesabına borç kaydedilir.

14) 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.

15) Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabında kayıtlı tutarlar, bu hesapların
ilgili alt bölümüne aktarılması için bu hesaba borç ve alacak kaydı yapılır.

16) Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabında kayıtlı tutarlar, bu hesapların
ilgili alt bölümüne aktarılması için bu hesaba alacak ve borç kaydı yapılır.

17) Bu işlemlerden sonra faaliyet hesapları ana hesap grubunda yer alan tüm hesaplar
kapanır.

(2) Faaliyet sonuçları tablosu, dönem sonunda ilgili varlık ve yabancı kaynak hesapla-
rında kayıtlı yabancı para cinsinden izlenen tutarların değerlemesi sonucunda oluşan olumlu
veya olumsuz farklar ile amortisman uygulaması sonucunda oluşan tutarlar ilgili faaliyet he-
saplarına kaydedildikten sonra hazırlanır.

(3) Her faaliyet döneminin sonunda, muhasebe yetkilileri dönem sonu işlemlerini ya-
parak yeni faaliyet döneminin açılış kaydına esas alınacak kesin mizanı çıkarırlar. Hazırlanan
kesin mizanda borç ve alacak kalanı veren hesaplar yeni faaliyet döneminin açılış kaydına esas
teşkil eder.

(4) 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 248 – (1) Malî 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 dönem olumlu veya olumsuz faaliyet sonucu, geçmiş
yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabı veya geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabına
aktarılır.

Kurum hesaplarının Sayıştaya verilmesi ve belgelerin saklanması
MADDE 249 – (1) Kurumun hesabı, 17/9/2020 tarihli ve 31247 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muha-
sebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslara göre Sayıştaya verilir.
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(2) Kurum hesap ve işlemlerine ilişkin her çeşit kayıt, belge ve bilgi ilgili muhasebe
biriminde saklanır. Bu kayıt, belge ve bilgilerin Sayıştaya gönderilmesi ve Sayıştay tarafından
Kuruma iadesi, Kurumca saklanması ve yok edilmesine ilişkin olarak 17/12/2011 tarihli ve
28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belgelerin Sayıştaya Gönderilmesi, İadesi, Saklan-
ması ve Yok Edilmesine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Hesap belgelerinin denetim elemanları, adlî ve idarî mahkemeler ile soruşturmacılar
tarafından incelenmesi gerekli görüldüğü takdirde ilgili belgeler, ait oldukları yıl, ay ve yevmiye
numaraları ile tutarlarını gösteren bir yazıyla kurumdan istenir. Bu yazıya, mahkeme karar
veya tutanağının bir sureti ile denetim elemanları dışındaki soruşturmacıların soruşturma ona-
yının bir sureti bağlanır. İnceleme işi tamamlanan belgeler hiç bir surette alıkonulmayarak ay-
nen kuruma gönderilir. Konuyla ilgili olarak düzenlenen rapor veya verilen kararın bir sureti
de kuruma gönderilir. Sayıştay raporu ekinde yer alan ve denetim nedeniyle Sayıştayda bulunan
belge ve bilgiler doğrudan Sayıştaydan istenir.

(4) Hesaplara ilişkin kayıt, belge ve bilgiler, yukarıda belirtilen nedenler dışında üçüncü
kişilere verilemez. Ancak Devlete, gerçek veya tüzel kişilere ait bir hizmetin görülmesi, bir
hakkın korunması ve ispatı gerektiğinde usulüne uygun olarak istenen belge örnekleri verilebilir
veya mahkemelerce tayin edilen bilirkişiler veya ilgili dairelerince görevlendirilecek yetkililer,
kayıt belge ve bilgileri yerinde inceleyebilir. Belgelerin istenmesine ilişkin yazıda, yapılacak
incelemenin niteliği ayrıntılı olarak açıklanır. Yazıda belge ve cetvelin hangi yıl ve aya ait ol-
duğu ile yevmiye numarası ve tutarı gösterilir.

ON İKİNCİ BÖLÜM
Malî Raporlama

Malî raporlama
MADDE 250 – (1) Malî tablolar, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen

ilkelere ve standartlara uygun olarak hazırlanır ve belirtilen sürelerde ilgililerin bilgisine su-
nulur.

(2) Mali raporlama kapsamında mali tablolar, yeterli mesleki eğitimi almış personel ta-
rafından muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeli-
ğinde belirlenen ilkelere ve standartlara uygun olarak hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgili-
lerin bilgisine sunulur. Tablolardaki dipnotların ve açıklamaların, belirli bir olayın veya işlemin
Kurumun mali durumu ve faaliyetleri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesinde yetersiz kal-
ması halinde ilave açıklamalara yer verilir.

Mizan cetveli ve düzenlenecek temel malî tablolar ile diğer mali tablolar
MADDE 251 – (1) Aşağıda sayılan ve Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde ta-

nımlanan ve ekinde düzenlenen mizan cetveli ve temel malî tablolar ile diğer mali tablolar Ku-
rumca hazırlanır.

a) Mizan cetveli
b) Temel mali tablolar:
1) Bilanço
2) Faaliyet sonuçları tablosu
3) Nakit akış tablosu
4) Öz kaynak değişim tablosu
5) Bütçelenen ve gerçekleşen tutarların karşılaştırma tablosu
c) Diğer mali tablolar:
1) Bütçe uygulama sonuçları tablosu
2) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu
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3) Giderlerin kurumsal sınıflandırılması tablosu
4) Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu
5) Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu
6) Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu
7) Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu
8) Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu
9) Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu
10) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muhasebe Birimlerinde Bulunan Değerlerin Yıl Sonu Sayımları

Sayımı yapılacak değerler ve sayım kurulları
MADDE 252 – (1) Muhasebe birimlerinin kasalarında bulunan hazır değerler, menkul

kıymet ve varlıklar ile teminat mektubu gibi değerleri, malî yılın son günü itibarıyla, muhasebe
yetkilisinin başkanlığı altında muhasebe yetkilisi yardımcısı veya muhasebe yetkilisi yardım-
cısının bulunmaması halinde diğer personelden bir kişi ve muhasebe yetkilisi mutemedinden
oluşturulacak sayım kurulları tarafından sayılır.

Sayımlarda kullanılacak tutanaklar
MADDE 253 – (1) Muhasebe birimlerinde ve muhasebe yetkilisi mutemetliklerinde

yıl sonunda yapılan sayımlarda; paralar için “Kasa Sayımı Tutanağı” (Örnek:19/A) ve “Banka
Mevcudu Tespit Tutanağı” (Örnek:19/B), alınan çekler için “Alınan Çekler Sayım Tutanağı”
(Örnek:19/C), kişilere ait olanlar dâhil menkul kıymet ve varlıklar ve teminat mektupları sayı-
mında “Menkul Kıymet ve Varlıklar/Teminat Mektupları Sayım Tutanağı” (Örnek:19/Ç) kul-
lanılır. Örneğine uygun olarak üçer nüsha düzenlenen bu tutanaklar, muhasebe biriminde mu-
hafaza edilir.

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Muhasebe Yetkilileri ve Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri Arasındaki Devir İşlemleri

Muhasebe yetkilileri arasındaki devir işlemleri
MADDE 254 – (1) Muhasebe yetkilileri, görevlerinden her ne suretle ayrılırsa ayrılsın,

yerine asil veya vekil olarak gelen ya da bırakılan memura yönetim dönemine ait hesaplar ile
kendisinden önceki muhasebe yetkilisinden aldığı hesaplara ait devri, aşağıdaki hükümler doğ-
rultusunda vermek zorundadır.

(2) Muhasebe yetkilileri, yerlerine vekil tayin edilmeden görevlerinden ayrılamazlar.
Ancak, zorunlu nedenler veya görev alanları içerisinde yapacakları denetim ve incelemeler
için işlemlerden doğacak sorumluluk kendilerine ait olmak üzere en çok bir gün süre ile vekil
tayin edilmeden görevlerinden ayrılabilirler.

a) Kesin veya uzun süreli ayrılmalarda devir işlemleri;
1) Tayin, emeklilik gibi hâller ile geçici görev, kısa süreli askerlik, aylıksız izin, hastalık

izni gibi iki aylık süreyi aşacağı önceden bilinen ayrılmalarda görevinden ayrılan muhasebe
yetkilisi, yerine asil veya vekil olarak gelen muhasebe yetkilisine “Devir Cetveli” (Örnek: 20)
düzenleyerek ayrıntılı devir vermek zorundadır.

2) Devir cetvelinin düzenlenmesinden önce asil veya vekil olarak göreve başlayan mu-
hasebe yetkilisi; hazır değerler, menkul kıymet ve varlıklar ile teminat mektubu gibi değerleri
sayarak teslim alır. Sayımda çıkan miktarlar, bu değerlere ait defterler üzerinde gösterilmekle
beraber durum sayım tutanakları ile de tespit edilir. Sayımlarda, bu Yönetmeliğin ilgili mad-
delerinde belirtilen sayım tutanakları üçer nüsha düzenlenerek devir cetveline eklenir. Defter
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ve tutanaklar, devir veren ve alan tarafından imzalanır. Bundan sonra bir yazı ile, o günün sonu
itibarıyla banka mevcudu sorularak bankadan bildirilen miktarın, banka hesabı defteri kayıtla-
rına uygunluğu sağlandıktan sonra her iki muhasebe yetkilisi tarafından imzalanır. Aynı gün
bankaya ikinci bir yazı yazılarak, devir tarihinden itibaren görevinden ayrılan muhasebe yet-
kilisinin yerine asil veya vekil olarak atanan muhasebe yetkilisinin kimliği ile tatbiki imzası
bildirilir. Bu yazı, devir veren muhasebe yetkilisi tarafından imzalanır. Mührü tutanakla teslim
alan yeni muhasebe yetkilisi fiilen görevine başlar.

3) Ayrılan muhasebe yetkilisi, ayrıldığı tarih itibarıyla hesap ve defter kayıtlarını ta-
mamlatarak her ikisi arasında uygunluk sağlar. Ayrılma tarihine kadar düzenlenmiş belgeler
düzenlenecek üç nüsha tutanakla yeni muhasebe yetkilisine teslim edilir ve tutanaklar devir
cetvellerine eklenir.

4) Yukarıda belirtilen işlemler yapılıp kasa sayımları sonucu kayıtlara göre noksan veya
fazla çıkan tutarlar, ilgili hesaplara kaydedilerek kayıtlar günlük hale getirilir ve bu kayıtlara
göre aşağıda açıklandığı şekilde devir cetveli düzenlenir:

b) Kesin veya uzun süreli ayrılmalarda devir cetvelinin düzenlenmesi;
1) Tablo 1: Devrin yapıldığı günün sonu esas alınarak, her hesabın devir tarihine kadar

olan borç ve alacak toplamları ile artıkları alınır. Bu artıkların yevmiye ve yardımcı hesap def-
terleri kayıtlarına uygun olması gerekir.

2) Tablo 2: Devrin yapıldığı ayın başından devir tarihine kadar olan tahsilat, harcama,
mahsup ve göndermeye ilişkin belgelerden noksan çıkanlar yevmiye tarih ve numarasına göre
kaydedilir.

3) Tablo 3: Ön ödemeler hesap isimlerine göre kaydedilir.
4) Tablo 4: Üç numaralı tabloda belirtilen ön ödemelerden süresinde mahsup edilme-

yenlerin ayrıntısı sütun başlıklarına göre kaydedilir.
5) Tablo 5: Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı alacaklar; bunlardan tahsil, terkin,

nakil ve mahsuplar ile henüz tahsil edilmeyen alacak artıkları, sütun başlıklarına göre kayde-
dilir. Alacaklara ilişkin teslim edilen ve teslim alınan alacak izleme dosyalarının sayısı, tablonun
altındaki ilgili kısımda belirtilir.

6) Tablo 6: Beş numaralı tabloda belirtilen alacaklardan zamanaşımına uğramış olan-
ların ayrıntısı sütun başlıklarına göre kaydedilir.

7) Tablo 7: Bu tabloya, bütçe gelirlerine ait tahakkuk toplamı, tahsilat toplamı ve ta-
hakkuk artıkları kaydedilir.

8) Tablo 8: Muhasebe biriminde mevcut olan alındı ve benzeri belgelerden kullanılmış
ve kullanılmamış olanlar sütun başlıklarına göre kaydedilir. 5 yıl öncesine kadar kullanılmış
olan alındı ve benzeri belgelerin dip koçanları teslim edilir ve alınır.

9) Tablo 9: Denetim elemanları tarafından yapılan denetimler sonucunda düzenlenen
ve denetim raporları dosyasında saklanması gereken rapor ve yazılar ile kitap ve benzeri ya-
yınlar sütun başlıklarına göre kaydedilir.

10) Tabloların yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde, aynı bilgileri taşıyan liste dü-
zenlenerek cetvele bağlanır ve bu husus ilgili tabloda “listesi eklidir” şeklinde belirtilir.

c) Geçici ayrılmalarda devir işlemleri;
1) Kesin veya uzun süreli ayrılma sayılmayan ve iki aydan kısa süreli geçici görev ya

da hastalık gibi nedenlerle ayrılmalarda ayrıntılı devir yapılmaz ve devir cetveli düzenlenmez.
Bu gibi ayrılmalarda, ayrılan muhasebe yetkililerinin yerlerine bırakacakları vekil memurlar,
vekâlet edecekleri süre içindeki işlemlerden sorumlu olacaklarından, kayıtlara göre kasada bu-
lunan değerleri sayarak teslim alırlar. Sayım işi, bu değerlere ait yardımcı hesap defterlerinin
devir tarihine rastlayan sayfasına tutanak şeklinde yazılarak, devir veren ve devir alan muhasebe
yetkilisi ile muhasebe yetkilisi mutemedi tarafından imzalanır. Geçici ayrılmalarda bankaya
yazılacak yazı ayrılan muhasebe yetkilisi tarafından imzalanır.
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2) Geçici ayrılma, herhangi bir nedenle iki aydan daha uzun süreli ayrılmaya dönüştüğü
takdirde, üst yönetici tarafından verilecek talimat üzerine devir kurulunca devir cetveli düzen-
lenerek kesin devir yapılır.

ç) Devir vermeden ayrılmalarda yapılacak işlemler;
1) Devir vermeden ayrılan muhasebe yetkilileri, yeni atandıkları yerlere gittiklerinde

işe başlayamayacaklarından ve emekli ve açığa alınma aylıkları dâhil aylık alamayacaklarından,
muhasebe yetkililerinin devir vermeden ayrılmamaları; devir alan muhasebe yetkilisinin de,
devir aldığı hesaplarda bir noksanlık görüldüğü takdirde kendisi sorumlu olacağından, devir
sırasında hesaplar üzerinde ayrıntılı inceleme yapması ve ayrılan muhasebe yetkilisinin devir
vermemesi hâlinde bu durumu maaş nakil ilmühaberinde belirtmesi gerekir.

2) Hastalık, ölüm ve tutuklanma gibi nedenlerden dolayı veya devir vermekten kaçınma
hâllerinde, ayrılanın yerine gelen asil ya da vekil muhasebe yetkilisinin başkanlığında Kurumun
merkezinde üst yönetici, merkez dışı birimlerinde en üst yönetici tarafından seçilecek bir üye
ile muhasebe yetkilisi mutemedinden oluşan devir kurulu eliyle kasa ve ambarlarda bulunan
değerler yeni muhasebe yetkilisine teslim edilir ve durum derhal merkez birimine bildirilir.

3) Verilen talimat üzerine, devir kurulu önünde devir vermeyen veya veremeyen mu-
hasebe yetkilisi varmış gibi ayrıntılı devir cetveli düzenlenerek devir işlemleri tamamlanır.

Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri arasındaki devir işlemleri
MADDE 255 – (1) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin ayrılmalarında kasada bulunması

gereken tüm değerler, eski muhasebe yetkilisi mutemedi tarafından yeni muhasebe yetkilisi
mutemedine devredilir ve yardımcı hesap defteri toplamını gösteren son sayfasında gerekli
açıklama yapılarak altı, muhasebe yetkilisi ve muhasebe yetkilisi mutemedi tarafından imza-
lanır.

(2) Ayrılan muhasebe yetkilisi mutemedine bu devir işlemine ilişkin kayıtların onaylı
bir örneği verilir.

ON BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kasa ve ambarların kontrolü
MADDE 256 – (1) Kasa ve ambarların kontrolü, muhasebe yetkilisi tarafından,

31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebe
Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Kaybedilen alındılar için verilecek kayıt örnekleri
MADDE 257 – (1) Muhasebe birimlerince, gerek emanet suretiyle, gerek herhangi bir

nedenle ya da mahsuben tahsil olunan paralar ile her ne suretle olursa olsun teslim alınmış her
türlü değerlere karşılık verilmiş olan alındıların, ilgilileri tarafından kaybedildiği bir dilekçe
ile bildirildiği takdirde, ilgili defterdeki kayıtları karşısına ve dip koçanının arkasına açıklama
yapılmak sureti ile kaybedilen alındının bir örneği dilekçelerin altına veya arkasına yazıldıktan
ve onaylandıktan sonra kendilerine verilir. Yatırılan para veya değerlerin geri verilmesi gerektiği
takdirde, bu kayıt örneği alındı yerine kabul edilerek gereken işlem yapılır. Kaybedilen alındı-
nın tutarı ilgili mevzuatı uyarınca tespit edilecek tutarı geçtiği takdirde, kaybedilen alındının
hükmü olmadığı, ilgilileri tarafından gazete ile duyurulur ve gazetenin bir nüshası dilekçeye
bağlanır. Kaybedilen alındı banka teminat mektubu için verilmiş ise gazete ilanına gerek yok-
tur.
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Kaybedilen veya kullanılmayacak hale gelen alındılar hakkında yapılacak işlem
MADDE 258 – (1) Kullanılmamış her türlü alındı ciltleri ya da yaprakları kaybedildiği

veya kullanılamayacak hale geldiğinde, durum bir tutanakla tespit edilir. Konuyla ilgili olarak
yapılan inceleme sonucu belirtilerek söz konusu alındıların numaraları gösterilmek suretiyle
merkez birimine bildirilir ve alınacak cevaba göre işlem yapılır.

Alındı ve benzeri belgelerin iptali
MADDE 259 – (1) Sıra numarası sistem tarafından düzenlenme anında verilenler dâhil

seri ve sıra numarası taşıyan alındı ve benzeri belgelerden hatalı düzenlenme nedeniyle iptal
edilmesi gerekenler; sol alt köşeden sağ üst köşeye doğru çizilen iki paralel çizgi arasına “iptal”
ibaresi yazılmak suretiyle iptal edilir. Ayrıca, iptal edilen bu belgelerin arkasına iptal gerekçesi
de yazılarak muhasebe yetkilisi ve belgeyi düzenleyen tarafından imzalanır. İptal edilen dip
koçanlı alındı ve benzeri belgeler dip koçanına iliştirilmek suretiyle, sıra numarası sistem ta-
rafından düzenlenme anında verilenler ise ayrı bir dosyada muhafaza edilmek suretiyle sakla-
nır.

Kayıt yanlışlıklarının düzeltilmesi
MADDE 260 – (1) Kurumsal, fonksiyonel ve finansman tipi sınıflandırma kodlarında

yapılan kayıt hatalarının düzeltilmesi durumu dâhil olmak üzere, yevmiye kayıtlarında meydana
gelebilecek her türlü yanlışlık Kurum yevmiye numarası aldıktan sonra ancak yeni bir muha-
sebe kaydıyla düzeltilir.

Defter ve belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi
MADDE 261 – (1) Kurum; defter, belge ve kayıtların elektronik ortamda oluşturulması,

kaydedilmesi, muhafazası ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması, düzenlenmesi
ve yetkili mercilere verilmesi ve elektronik imzanın kullanımına ilişkin usul ve esasları belir-
lemeye yetkilidir.

(2) Bu kapsamda Kurum, bu Yönetmeliğin muhasebe, hesap, işlem, işleyiş ve şekil hü-
kümlerinden farklı usul ve esas belirlemeye yetkilidir.

Denetim raporları dosyası
MADDE 262 – (1) Denetim elemanları tarafından yapılan denetimler sonunda düzen-

lenerek muhasebe birimlerine gönderilen rapor veya yazılar ile bunlara verilen cevaplar ve ya-
pılan tebligatlar denetim raporları dosyasında saklanır.

(2) Denetim raporları, ilgili memurların görevlerinden ayrılmaları hâlinde yerlerine ata-
nan asil ya da vekil memurlara aynen teslim edilir. Ayrılan memurun dosyaları teslim etmesi
ve yerine gelen memurun da bunu araması gerekir.

Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 263 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gi-

dermeye Strateji Geliştirme Başkanlığı yetkilidir.
(2) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlendirilmesi, mutemetlerce tahsil olunacak

paralar, defter ve belgeler konusunda Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri,
Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem
yapılır.

(3) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uy-
gulanır.

Yürürlük
MADDE 264 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 265 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yü-

rütür.
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Orman Genel Müdürlüğünden:
ORMAN ÜRÜNLERİNİN SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet ormanlarından elde edilen ürünlerin

satış işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun

30 uncu ve ek 5 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,
b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
c) Bölge müdürlüğü: Orman bölge müdürlüklerini,
ç) Fiili masraf: Orman ürünlerinin birim miktarının üretimi için ödenen bedellerin top-

lamını,
d) Genç meşcere: Orman amenajman planlarında a, ab ve b rumuzuyla gösterilen genç-

lik, sıklık, sırıklık ve direklik çağlarındaki meşcereleri,
e) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,
f) İşletme: Döner sermayenin tahsis amacını gerçekleştirmek üzere kurulan döner ser-

maye işletmelerini,
g) Kamu kurum ve kuruluşu : Genel ve özel bütçeli kuruluşlar, il özel idareleri ve be-

lediyeler ile bunların döner sermayeli kuruluşlarını, kamu iktisadi teşebbüslerini ve bağlı ku-
ruluşlarını,

ğ) Mali yıl: Takvim yılını,
h) Muhammen bedel : Orman ürününün tahmin olunan satış bedelini,
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 mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlan-
ması işlemlerini yürüten birimi,

i) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin
yönetiminden sorumlu yöneticiyi,

j) Müdürlük: Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Fidanlık Müdürlüğü ile diğer mal ve
hizmet üreten müdürlükleri,

k) Müsadereli satışlar: Mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle el konulan ürün, alet ve
araçların satışları,

l) Odun dışı orman ürünü: Ormanlardan elde edilen odun ürünleri dışındaki tüm bitkisel,
hayvansal ve diğer biyolojik esaslı ürünleri,

m) Orman ürünü: Devlet ormanlarındaki dikili ağaç, ağaççık ve bunlardan elde edilen
odun ürünleri ile bu ormanlardan elde edilen her türlü odun dışı orman ürünü ve fidanlıklarda
üretilen ürünleri, 

n) Orman yetiştirme materyali: Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait bitki türlerinin ve
hibritlerinin fidanları, fidan üretiminde kullanılan vejetatif ve generatif bitki kısımları ile aşı
kalemlerini,

o) Piyasa fiyatı: İhale yolu ile satılan ürünlerin ağırlıklı ortalama satış fiyatını,
ö) Şeflik: Müdürlüklere bağlı şeflikleri,
p) Tahsis fiyatı: Her türlü orman ürününün cins, nev’i, yaş, sınıf ve boyut itibarıyla son

açık artırmalı satışlarının ortalamasına göre bölge müdürlüğünce veya lüzum görülen ürünlerde
piyasa şartlarına ve satış icaplarına göre Genel Müdürlükçe tespit edilen fiyatı,
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r) Tarife bedeli: 6831 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi hükümleri gereğince Genel Mü-
dürlükçe tespit edilen ve Bakan oluru ile belirlenen bedeli,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Orman Ürünlerinin Bedel Tespiti ve Satış Esasları

Maliyet bedeli ve muhammen bedel tespiti
MADDE 4 – (1) İşletmelerce üretilen her çeşit orman ürününün maliyet bedeli; dağıtım

gideri, tarife bedeli, satış masrafı, fiili masraf ve beklenmeyen giderlerden oluşur.
(2) Birim orman ürününe tekabül eden dağıtım giderleri; orman ürünlerinin cinsi, çeşidi

ve kalitesi itibarıyla her yıl Genel Müdürlükçe hesaplanır. Dağıtım giderleri hesaplanırken, o
yılın ilgili işletmelerinin döner sermaye bütçesine konulan dağıtıma esas giderler ve bu gider-
lerin diğer gelirler ile karşılanma durumları dikkate alınır.

(3) Beklenmeyen giderler; dağıtım gideri, tarife bedeli, satış masrafı ve fiili masraf top-
lamının yüzde yirmisine kadar Genel Müdürlükçe belirlenen orana göre hesaplanır.

(4) Muhammen bedeller aşağıdaki esaslara göre belirlenir:
a) Aynı cins ve nitelikteki orman ürünlerine ait muhammen bedeller; satış yerlerinin

tüketim merkezlerine olan uzaklığı ve pazarın gerekleri dikkate alınarak işletmeler ve satış yer-
leri itibarıyla belirlenir. Ancak, normalden çok üstün veya düşük vasıftaki satış partileri ya da
açık artırmalı satışa çıkarılıp satılamayan ve mevcut muhammen bedel ile satılamayacağı de-
ğerlendirilen orman ürünleri için fiyat indirim veya yükseltmesi yapılarak münferit muhammen
bedel belirlenebilir.

b) Muhammen bedellerin belirlenmesi ile bu bedellerde yapılacak indirim veya yük-
seltmelerde; müdürlük ve bölge müdürlüklerinin, maliyet bedeli üzerinden yapabileceği indirim
veya yükseltme oranları Genel Müdürlükçe belirlenir. Bölge müdürlüklerine verilen yetkinin
üzerinde yapılacak indirim ve yükseltmelerde Genel Müdürlüğün izni gerekir.

Genel satış esasları
MADDE 5 – (1) İşletmelerce üretilen orman ürünlerinin piyasa satışları ile dikili ağaç

satışlarında açık artırma usulü esastır. Açık artırmalı ihalede satılamayan ürünlerin satışı; bir
sonraki ihaleye kadar geçecek süre içerisinde bozulması veya değer kaybına uğraması gibi hu-
suslar göz önüne alınarak aynı muhammen bedel ve satış şartlarıyla pazarlık usulü ile de yapı-
labilir. 

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ile lüzum ve fayda görülen veya acele
olarak satış yapılmasını gerektiren hallerde, her türlü orman ürünü piyasa fiyatı üzerinden tah-
sisen satılabilir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarına fiyat teklifi vermek suretiyle de orman
ürünü satılabilir.

(3) Orman ürünlerinin satışı peşin olarak yapılabileceği gibi 8/9/1983 tarihli ve 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler teminat olarak alınmak
suretiyle ya da bankacılık sistemi içinde kullanılan ve Genel Müdürlükçe uygun görülen ürün
veya sistemler aracılığıyla vadeli olarak da yapılabilir.

(4) Satış bedeli ve satışla ilgili her türlü vergi, fon ve faiz gibi diğer bedellerle geçici
ve kesin teminatların tahsili Genel Müdürlükçe uygun görülen her türlü banka ürün ve kartları
ile de yapılabilir.

(5) İhtiyaç ve fayda görülen hallerde orman ürünlerinin ihale ve satışı elektronik or-
tamda da yapılabilir. 

(6) Orman ürünlerinin satışlarında uygulanacak peşinat, vade, vade faizi gibi satış esas-
ları; piyasa şartları, müşteri talepleri, stok ve nakit durumu gibi hususlar dikkate alınarak Genel
Müdürlükçe belirlenir.

(7) Orman ürünlerinin satışları, yürürlükte olan amenajman ve silvikültür plan verileri
ve süreleri de dikkate alınarak beş yılı aşmamak üzere çok yıllık olarak da yapılabilir. Bununla
ilgili usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

(8) 2886 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinde belirtilen yasak ve davranışlarda bulu-
nanlar hakkında anılan Kanunun 84 üncü ve 85 inci maddeleri hükümleri uygulanır.

(9) Müsadereli satışlar hariç orman ürünü satış bedelleri döner sermaye bütçesine gelir
kaydedilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Orman Ürünlerinin Açık Artırmalı Satışları

Açık artırmalı ve pazarlıkla yapılacak satışlar
MADDE 6 – (1) Orman ürünlerinin açık artırma suretiyle yapılacak satışlarında, ürünün

cinsi, miktarı, yeri ve muhammen bedeline ait bilgiler bölge müdürlüğüne gönderilir.
(2) Açık artırmalı olarak piyasaya arz edilecek orman ürünleri müdürlük satış komis-

yonu tarafından tespit edilir.
(3) Açık artırma ve pazarlıkla yapılacak orman ürünlerinin satışı, mahiyeti, miktarı, be-

deli, peşinatı, vadesi, faizi ve sair şartlarını ihtiva eden şartname ve sözleşmeler Genel Müdür-
lükçe tespit edilen esaslar dahilinde mahalli icap ve ihtiyaçlara göre tanzim edilir.

(4) Açık artırma ve pazarlık ile yapılacak orman ürünü satışlarına ait iş ve işlemler mü-
dürlük satış komisyonu tarafından yürütülür. Satış komisyonu müdür başkanlığında, muhasebe
yetkilisi ve ilgili teknik personelden oluşur. Müdür ve muhasebe yetkilisinin herhangi bir zo-
runlu nedenle komisyona katılamamaları halinde, müdürün yerine teknik bir personel, muha-
sebe yetkilisinin yerine muhasebe biriminden bir memur, üçüncü üye olarak ilgili teknik per-
sonelin bulunmaması halinde ise uygun görülecek bir personel müdürce komisyona katılmak
üzere görevlendirilir.

(5) Açık artırma sonunda verilen bedel, komisyonca uygun görüldüğü takdirde satışa
konu orman ürünlerinin geçici ihalesi yapılır ve geçici ihale kararı komisyon başkanı ve üyeleri
ile ihale üzerine kalan tarafından imzalanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

(6) Geçici ihale kararı derhal bölge müdürlüğüne bildirilir. Bölge müdürlüğünce en geç
beş iş günü içinde geçici ihale kararı onaylanır veya ret olunur. Durum derhal müdürlüğe bil-
dirilir. Onay emrinin tarih ve numarası geçici ihale kararına yazılmak suretiyle ihale kesinlik
kazanır. İhale sonucu, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre üze-
rine ihale kalana tebliğ edilir. Elektronik ortamda yapılan ihalelerde ihale kararı, onay ve teb-
ligat gibi ihale süreçleri sistem üzerinden yapılır. 

(7) İhalenin iptal edilmesi durumunda istekliler idareden herhangi bir hak talebinde bu-
lunamaz.

(8) İhalede verilen bedel haddi layık görülmediği takdirde ihalenin temdidi veya ihalede
istekli çıkmaması halinde, mevcut durum ve zaruretler ile idare yararı gözetilerek ihaleyi tek-
rarlama veya bir sonraki ihaleye kadar aynı muhammen bedel ve satış şartları ile pazarlık usulü
ile satış kararı komisyonca alınır.

İhale ilanları
MADDE 7 – (1) Orman ürünlerinin açık artırma ve pazarlık usulü ile yapılacak satış-

larının tahmin edilen toplam bedeli esas alınarak, 2886 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci
fıkrası uyarınca her yıl merkezi yönetim bütçe kanunu ile belirlenen miktarın üç katını aşan
ihaleler, ihale tarihinden en az on gün önceden;

a) Resmî Gazete’de,
b) İli Basın İlan Kurumu şubesince, ili Basın İlan Kurumu şubesi olmayan yerlerde va-

lilikçe veya kaymakamlıkça belirlenen günlük çıkan mahalli gazetelerden birinde,
c) Mahalli belediye vasıtalarında,
birer defa olmak üzere ilan edilir. Ayrıca, Genel Müdürlüğün internet sitesinde de ilan

edilir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen parasal sınırın altındaki satış ilanları; en az iki defa olmak

üzere belediye ilan vasıtalarıyla ve/veya Genel Müdürlük birimlerinin internet sitelerinin en
az birinde yayımlanır. İhaleye iştirakin ve rekabetin artırılması gerekli olan hal ve şartlarda
diğer usullerle de ilan yapılabilir. 

(3) İşletme şefliklerinde yapılacak zapt ve müsadereli orman ürünleri satışları işletme
şefliği dahilinde uygun yerlerde ve mutat vasıtalarla duyurulur.

Ek süre ve teminatlar
MADDE 8 – (1) İhalelere girmek isteyenlerin ilanda bildirilmiş olan saatten önce ihale

konusu olan satışın tahmin edilen bedelinin yüzde üçü oranında geçici teminatı muhasebe bi-
riminin hesaplarına veya veznesine yatırmaları gerekir. Geçici teminatın yüzde altı oranında
kesin teminata çevrilmesi, teminatların iadesi ile satış için ek süre verilmesine ait iş ve işlemler
Genel Müdürlükçe belirlenen esaslara göre yürütülür.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Orman Ürünlerinin Tahsisli Satışları

Tahsisli satışların esas ve usulleri 
MADDE 9 – (1) Müdürlüklere ait;
a) Açık artırmaya çıkarılıp satılamayan, tekrar açık artırmaya çıkarılmasında fayda

umulmayan ve acilen satılması gereken her türlü orman ürünü,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet konularındaki ihtiyaçları için talep ettikleri

her türlü orman ürünü ile faaliyet konusu olması aranmaksızın yaptıracakları işleri için verilecek
her türlü orman ürünü,

c) 6831 sayılı Kanunun 31 inci ve 32 nci maddeleri kapsamına giren köylerde, zati
ihtiyaçtan istifade edemeyen köylülerin yaptıracakları ev, ahır, ambar, samanlık ve kümes
inşaatları ile köy müşterek ihtiyaçları ve bunların tamiratı için kırk metreküpü geçmemek üzere
verilecek orman ürünleri,

ç) 6831 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinden istifade edemeyen felaketzedelere inşaat
ihtiyaçları için keşif evrakına dayanılarak verilecek orman ürünleri,

d) Küçük sanat erbabına, yılda seksen metreküpü geçmemek üzere, ilgili orman işlet-
mesince tasdik edilmiş kapasite belgesine dayanılarak verilecek her türlü orman ürünü,

e) Dokuma ve halı tezgahı, kovan, müzik aletleri, su ürünleri üretim tesisleri ile ahır,
kümes, sera ve benzeri tesislerin yapımı için metraja dayalı olarak altmış metreküpü geçmemek
üzere verilecek orman ürünleri,

f) Devletçe kurulmuş sosyal yardım fonları ile dernekler, vakıflar ve şahıslar tarafından
yaptırılacak okul, öğrenci yurdu, cami, hastane, köprü, huzurevi, düşkünler yurdu ve benzeri
tesisler ile bu kuruluşların idari binalarına ve üniversitelere kereste metrajına dayanılarak tespit
olunan ihtiyaçlarına göre verilecek her türlü orman ürünü,

g) Maden ocakları işleten gerçek ve tüzel kişilere üretim işlerinde kullanılmak şartıyla
ihtiyaçları için mahalli orman idarelerince senelik üretim miktarına göre tespit edilecek maden
direği ve sanayi odunu,

ğ) Yapı kooperatiflerinin inşaat ruhsatı alınmış işyeri veya konutları için keşif evrakına
dayanılarak verilecek orman ürünü,

h) Lif levha veya yonga levha imal eden fabrika ve tesislere Genel Müdürlükçe tespit
edilecek miktarlarda verilecek lif yonga odunu, kabuklu kağıtlık odun ve talaş odunu,

ı) Valiliklerce bildirilecek kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere, askeri birliklere,
lüzum ve zaruret halinde Genel Müdürlükçe belirlenen esaslar dahilinde diğer gerçek ve tüzel
kişilere verilecek yakacak odun, kök odunu, süceyrat odunu, kesim artıkları,

i) Gemi, kayık, mavna, çektirme gibi deniz nakil vasıtaları inşa ve tamir edenlere met-
rajına göre tespit edilecek ihtiyaçları için verilecek orman ürünü,

j) 6831 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinden istifade edenlerin bu hakları saklı kalmak
kaydıyla baltalık veya koruya tahvil edilecek ormanlardan ürettikleri her türlü orman ürünü,

k) Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köylerde ve nüfusu 2500’den aşağı olan ka-
sabalarda, orman köylerini kalkındırma kooperatifleri ile köylerdeki gerçek kişilere amenajman
ve silvikültür planlarına göre ormanlardan çıkarılacak dikili ağaçlar, 

l) Gerçek ve tüzel kişilerce serbest piyasadan temininde güçlük çekilen, açık artırmalı
satışlar suretiyle piyasaya arzı mutat olmayan ve devamlılık arz etmeyen tel direği, uzun ve
çok uzun boy tomruk, maden direği, sırık ve çubuklar,

m) Kağıt, karton, mukavva ve benzeri ürünlerin ana girdisi olan selüloz ve kağıt hamuru
imalatı yapan özel sektöre ait fabrikalara, Genel Müdürlükçe tespit edilen miktarlarda selüloz
ve mekanik odun üretiminde kullanılan odunlar,

n) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hü-
kümlerine göre korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş, tescil işlemi tapuya şerh
edilmiş, ulusal ve uluslararası hukuksal yükümlülükler üstlenilmiş olan yapı ve yapı gruplarının
restorasyon, restütisyon ve rekonstrüksiyon uygulamaları ve yetkili birimlerce onaylı plan, pro-
je ve keşfe dayalı olarak yaptırılacak işler için gerçek ve tüzel kişilere verilecek her türlü orman
ürünü,
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o) Biyokütleden elektrik enerjisi üreten tesislere yakacak odun, kesim artıkları, süceyrat
odunu ve kökler,

ö) Orman köylerini kalkındırma kooperatifleri ile köylerdeki gerçek kişilerin iş güçleri
ve tahsisli dikili ağaç satış talepleri de dikkate alınarak yıllık odun hammadde işleme kapasitesi
yirmibeşbin metreküp ve üzeri olan fabrika ve tesislere, yıllık kapasite kullanım miktarlarına
göre Genel Müdürlükçe belirlenen oranlarda odun ve dikili ağaçlar,

p) Devlet ormanlarında Orman Kanununun 16, 17 ve 18 inci maddeleri kapsamında
izin verilmiş yerlerdeki sahadan çıkarılması gereken dikili ağaçlar, işin aciliyetine binaen ta-
lepleri halinde izin sahiplerine veya yapım yüklenicilerine, 

r) Orman köylerini kalkındırma kooperatifleri ile köylerdeki gerçek kişilerin iş güçleri
ve 6831 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ve ek 12 nci maddesinde belirtilen satış talepleri de
dikkate alınarak yıllık odun dışı orman ürünü işleme kapasitesi üçbin ton ve üzeri olan fabrika
ve tesislere, yıllık kapasite kullanım miktarlarına göre Genel Müdürlükçe belirlenen oranlarda
odun dışı orman ürünü,

tahsisli satış usulüyle satılabilir.
(2) Bölge müdürlükleri ve müdürlüklerce birinci fıkra hükümleri çerçevesinde verilecek

tahsis miktarı yetkisi ve satış şartları Genel Müdürlükçe belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İstisnai Satışlar

Kanuni haklardan doğan satışlar
MADDE 10 – (1) 6831 sayılı Kanunun 31 inci, 32 nci, 33 üncü ve 34 üncü maddeleri

gereği yapılan satışlar ile 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Do-
layısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı
Gecekondu Kanunu, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ve 19/9/2006
tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununa göre yapılan orman ürünleri satışları anılan Kanunlarda
belirlenen esaslar dahilinde yapılır.

Odun dışı orman ürünlerinin satışları
MADDE 11 – (1) Yıllık üretim programına alınmamış odun dışı orman ürünlerinin

satış şekli ve şartları, mahalli icap ve ihtiyaçlara göre 6831 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ve
ek 12 nci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde Genel Müdürlükçe belirlenir.

Orman yetiştirme materyalleri satışları
MADDE 12 – (1) Müdürlük ve şeflik fidanlıklarında üretilen orman yetiştirme mater-

yalleri açık artırmalı ve tahsisli satış usulüyle satılabileceği gibi; üretim maliyetleri ve piyasa
şartları dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenen fiyatlar üzerinden doğrudan da satılabilir.
Bu ürünlerin toplu satışlarında indirim uygulanabilir.

Müsadereli satışlar
MADDE 13 – (1) Şefliklerinde satılmasında zaruret görülen müsadereli ürün satışı için

müdürün izni ile ilgili şef ve iki memurun katılımıyla şefliklerde de komisyon kurulabilir. Mü-
sadereli ürün satışında komisyonların satış kararı kesindir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 22/3/2015 tarihli ve

29303 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi
Yönetmeliği, 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli
İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve 15/6/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümleri
uygulanır.
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Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapılmış olan işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılmış

iş ve işlemler için 2/2/2015 tarihli ve 2015/7255 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan mülga Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerinin
uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/6/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci maddesine üçüncü
fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül
ettirilmiştir. 

“(4) Özel öğrencilik imkânından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır.
Bu süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu
kararıyla uzatılabilir:

a) Öğrencinin, Üniversiteye yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet edilen ilde
tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığın
ilerlediğinin Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu ra-
poru ile belgelenmiş olması.

b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu
yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin Üniversite Yönetim
Kurulunun teklifinin olması.

(5) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler,
özel öğrencilik imkânından en fazla iki dönem yararlanabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/6/2015 29401

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 11/8/2016 29798

2- 21/5/2018 30427

3- 16/9/2019 30890

4- 1/3/2020 31055
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TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:
BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE 

YÖNELİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 
UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2021/21)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine

yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2021 yılında işletmesi en az bir yıldır aktif olan, Bakanlık

kayıt sistemlerine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş ve
en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli
yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır
alımı ile makine, alet ve ekipman alımlarına yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine
ilişkin hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu

maddesine ve 20/5/2021 tarihli ve 3999 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan
Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İliş-
kin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Aynı yatırım konusu: Kararda belirtilmiş olan inşaat yatırımında ahır/ağıl yapımı

ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ve makine, alet
ve ekipmanları ile aynı hibe konusu olarak değerlendirilecek yatırımları,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
ç) Basit onarım: Ahır ve ağıl yapılarında derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere,

doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisatla ilgili iyileştirmelerle çatı
onarımı ve kiremit aktarılması işlemlerini,

d) Genel Müdür: Hayvancılık Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,
f) Hak ediş icmali: İl proje yürütme birimince hazırlanarak il proje değerlendirme ko-

misyonunca onaylanan ve il müdürlüğünce Genel Müdürlüğe gönderilen icmal cetvelini,
g) Hak ediş raporu: İl proje yürütme birimince hazırlanan ve ödemeye esas olacak ra-

poru,
ğ) Hibe taahhütnamesi: Proje sahiplerinin hibeden yararlanma esasları ile sorumluluk-

larını düzenleyen noter tasdikli taahhütnameyi,
h) İl müdürlüğü: İl tarım ve orman müdürlüğünü,
ı) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği kapalı, açık

veya yarı açık sistem tesis durumundaki yerleri,

25 Haziran 2021 – Sayı : 31522                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 187



i) Kapasite artırımı/rehabilitasyon: Ahır ve ağıl yapılarında taşıyıcı unsurları etkileyen
veya brüt inşaat alanını değiştiren işlemler ile pencere tabanlarının indirilmesi, kapıya dönüş-
türülmesi, pencere ve kapılar gibi unsurların yerlerinin değiştirilmesi veya ölçülerinin değişti-
rilmesi, mevcut kapasitenin artırılmasına yönelik bina görünümüne etki eden mimari projeli
tadilat işlemlerini,

j) Karar:  20/5/2021 tarihli ve 3999 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan
Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İliş-
kin Kararı,

k) Uygulama projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin
araştırmaları yapılmış, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve ge-
reçleriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, her türlü ayrıntı ile birlikte kapasite raporunu da
içeren projeyi,

l) Uygulama rehberi: Başvuru formlarının, yatırım projelerinde aranacak idari ve teknik
detayların, izleme ve değerlendirme rapor örneklerinin, konu ile ilgili uygulama birimlerince
tutulacak cetvellerin içinde yer aldığı Genel Müdürlükçe yayımlanacak olan rehberi,

m) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında yatırımı gerçekleştirmek üzere proje hazırlayıp
başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen gerçek ve tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Birimleri ve Görevleri

Uygulama birimleri
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde görev alacak

olan uygulama birimleri şunlardır:
a) İl proje yürütme birimi.
b) İl müdürlüğü.
c) İl proje değerlendirme komisyonu.
ç) Merkez proje değerlendirme komisyonu.
(2) İl proje yürütme biriminin oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:
a) Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde projenin yürütülmesinden sorumlu şube

müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler ile Bakanlık ve bağlı kuru-
luşların il ve bölge müdürlükleri ile il çevre ve şehircilik müdürlüğü, belediyeler, büyükşehir
belediyeleri, il özel idareleri veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan inşaat,
elektrik ve makine mühendisleri ve/veya teknikerlerinin katılımıyla en az beş asıl, beş yedek
üyeden oluşan il proje yürütme birimi kurulur. Asıl üyelerin görevlerini yerine getiremeyecek-
leri hallerde bunların yerine valilik olurunda belirlenen sıraya göre yedek üyeler görev alır.

b) Yatırımın gerçekleştirileceği yerin tespitinin yapılması amacıyla il kadastro müdür-
lüğü veya Bakanlık ve bağlı kuruluşların il ve bölge müdürlüğünden konu uzmanı bir teknik
eleman, inşaat hak edişlerinin düzenlenmesi amacıyla da Bakanlık ve bağlı kuruluşların il ve
bölge müdürlükleri ile il çevre ve şehircilik müdürlüğü, belediyeler, büyükşehir belediyeleri,
il özel idarelerinden veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bir teknik eleman bu birim
içerisinde görevlendirilir.

(3) İl proje değerlendirme komisyonunun oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şun-
lardır:

a) Valilik oluru ile il tarım ve orman müdürü başkanlığında, konu ile ilgili şube müdür-
leri olmak üzere en az beş kişiden oluşan il proje değerlendirme komisyonu kurulur. Asıl üyenin
olmaması durumunda yerine vekâlet eden kişi komisyon üyesi olarak görev yapar. Komisyon,
toplam üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği
halinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.
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(4) Merkez proje değerlendirme komisyonunun oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar
şunlardır:

a) Genel Müdür oluru ile genel müdür yardımcısı başkanlığında; ilgili daire başkanı ve
konu uzmanı teknik elemanlardan oluşan en az beş üyenin katılımı ile merkez proje değerlen-
dirme komisyonu kurulur. Komisyon başkanının bulunmaması durumunda komisyona ilgili
daire başkanı başkanlık eder.

b) Komisyon, gündem oluşması durumunda ilgili dairenin teklifi üzerine toplam üye
sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliğinde ko-
misyon başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(5) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonu ve il
proje yürütme biriminin görev süreleri projelerin kontrol sürelerinin bitimine kadar devam
eder.

Uygulama birimlerinin görevleri
MADDE 6 – (1) İl proje yürütme biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında başvuruların; Karar, bu Tebliğ ve uygulama

rehberi hükümleri doğrultusunda incelemesini yaparak hazırladığı raporu il proje değerlendirme
komisyonuna göndermek.

b) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları ve
destekleri hakkında bilgilendirmek.

c) Uygulama projelerini teknik gereklilikler bakımından incelemek ve uygunluğuna
karar vermek.

ç) Yatırımların uygulamasını kontrol etmek, izlemek ve değerlendirmek.
d) Onaylanan inşaat projelerinde, proje tamamlandığında, onaylanan makine, alet ve

ekipman alımı tamamlandığında, onaylanan hayvan alımı başvurularında ise hayvan alımı ger-
çekleştikten ve hayvanlar işletmeye getirildikten sonra uygulama rehberindeki kriterlere göre
hak ediş düzenleyerek il proje değerlendirme komisyonunun onayına sunmak.

(2) İl proje değerlendirme komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında il proje yürütme birimi tarafından hazırlanan

raporları, uygulama rehberindeki kriterlere göre incelemek, değerlendirmek, yatırıma uygun
bulunan listeleri onaylayarak sonuç tablolarını hazırlamak ve bunları Genel Müdürlüğe sunul-
mak üzere il müdürlüğüne iletmek.

b) İl proje yürütme biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik
desteği sağlamak.

c) Ödemeye uygun bulduğu hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ve proje so-
rumluları tarafından hazırlanmış ödeme icmal cetvelini incelemek ve onaylamak.

(3) İl müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yatırımların desteklenmesinin, idari, mali, çevresel uygulamalar ve mühendislik uy-

gulamalarıyla uyumlu bir şekilde yürütülmesi ile Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberi kapsa-
mında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve
koordinasyonunu sağlamak.

b) İl proje değerlendirme komisyonu tarafından onaylanan projeler ile hak edişleri Ge-
nel Müdürlüğe göndermek.

(4) Merkez proje değerlendirme komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerin kontrolü ile bu faa-

liyetlerin idari, mali, çevresel uygulamalar ve mühendislik uygulamalarıyla uyumlu bir şekilde
yürütülmesine destek vermek.
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b) Yatırımların desteklenmesi ile ilgili olarak il müdürlüklerinden gelen onaylı listeleri
ve raporları bütçe imkânlarına göre değerlendirmek suretiyle onaylamak, onayladığı projeleri
asil ve/veya yedek olarak listelemek ve bunları ilgili il müdürlüğüne göndermek.

c) Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst sınırlarını belirlemek.
ç) İl müdürlüklerinde bu Tebliğin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunların

çözümünde etkin rol almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatırımlara Yönelik Destekleme Uygulama Esasları

Yatırım konuları, hibe oranları ve uygulama illeri
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmele-

rine yönelik yatırımlara aşağıda belirtilen konular ve oranlarda merkez proje değerlendirme
komisyonunca belirlenen hibeye esas üst sınırlar dahilinde hibe ödemesi yapılır:

a) Projede yer alan inşaat yatırımları konusunda, yatırımın hibeye esas üst sınırı dahi-
linde  %50 oranında hibe verilir. Bu hibe, yeni yapılacak kapalı, yarı açık ve açık sistemli ahır
ve ağıl yapımını veya ahır-ağıl kapasite artırımı/rehabilitasyonunu kapsar.

b) Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarına hibeye esas üst sınır dahilinde %50 oranında
hibe verilir.

c) Projede yer alan makine, alet ve ekipman alımı yatırımı konusunda, yem hazırlama
makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan ka-
şınma ünitesi, otomatik suluk için hibeye esas üst sınır dahilinde %50 oranında hibe verilir.

ç) Hibe programı tüm illerde uygulanır. Ancak Genel Müdürlük, bölgesel gelişmişlik
farklılıkları, illerin hayvan miktarı, mera potansiyeli ve yem bitkileri ekilişleri gibi kriterlere
göre, gerek başvuru alınması ve gerekse başvuruların değerlendirilmesinde program illerini
belirleyebilir.

Yatırım süresi
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onayla-

nan, hibe taahhütnamesini veren ve termin planında belirtilen süre içinde yatırımı  tamamla-
yan yatırımcılar yararlanır. 

(2) İnşaat yapım işleri, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman
alımları konularında başvurular Bakanlıkça onaylanıp yatırımcılara tebliğ edildikten sonra,
hibe konularına göre gerekli şartları yerine getirmiş olan yatırımcılar için yapım ve alım işle-
rinde son tamamlanma tarihi 30/11/2021’dir.

(3) İnşaat yapım işleri, uygulama projesinin il proje yürütme birimince uygun bulunup
yer tespitinin yapıldığı günden itibaren başlamış sayılır. 

(4) Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarında Kararda belirlenmiş olan büyükbaş ve
küçükbaş işletme büyüklüğüne göre çadır ve çadır ekipmanları alımları yapılabilecektir.

(5) Hayvan barınağı amaçlı çadır ve ekipmanları ile makine, alet ve ekipman alımları
konusunda her türlü ekipman montajının tamamlanması, faaliyete hazır ve çalışır durumda ol-
ması esastır. İl proje yürütme birimi en geç on gün içerisinde bu konuda gerekli tespit ve ça-
lışmasını sonuçlandırmakla sorumludur.

(6) Yatırımcılar yatırımlarını 30/11/2021 tarihine kadar tamamlayacaklarına dair noter
onaylı hibe taahhütnamesini il müdürlüğüne sunmak zorundadır. Bu tarihe kadar yatırımlarını
tamamlamayanlara 2021 yılı bütçe uygulama esasları çerçevesinde ek süre verilemez ve hibe
ödemesi yapılmaz.
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Hibelerden yararlanacak uygun başvuru sahipleri için aranacak şartlar
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hibelerden, Kararın yayımlandığı tarihte iş-

letmesi Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan ve en az bir yıldır aktif olan, gerçek ve tüzel
kişiler yararlanır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş
anaç kapasiteli yeni ahır, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni
ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile
makine, alet ve ekipman alımına hibe desteği verilir.

(3) Tüm hibe konuları için birinci fıkradaki şartları sağlamak kaydıyla;
a) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kolektif şirket,

limited şirket ve anonim şirketler başvurabilirler.
b) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hiz-

metleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı
yetiştirici birlikleri ile bunların üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sa-
yılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri,
tüzel kişilik olarak başvurabilirler. Söz konusu birliklerin/şirketlerin birinci fıkradaki şartları
sağlayan ve tüzel kişilikleri adına kurulu işletmelerinin olmaması durumunda birlik/şirket yö-
netim kurulu üyelerinden en az bir kişinin bu şartı sağlaması yeterlidir.

(4) Üçüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ana
sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili hibe konularına başvurabilirler.

(5) Üçüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşların, proje başvurusu, hibe
taahhütnamesinin imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yönetim ku-
rulundan son başvuru tarihinden önce yetki almış ve bu yetki belgesini proje başvurularında
ibraz etmiş olmaları gerekir.

(6) Tüm hibe konularına yönelik başvurularda, başvuran gerçek kişilerin kamu görevlisi
olmadıklarına, kamu görevi yerine getirmediklerine ve tüzel kişilerin başvuru aşamasında ka-
mudan bağımsız olduklarına dair hibe taahhütnamesini başvuru ekinde sunmaları gerekir.

(7) Bakanlık bölgesel gelişmişlik farklılıklarını dikkate alarak başvuru şartlarını belirler
ve başvuruları onaylar.

Yatırım konuları hakkında genel esaslar
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki esaslar çerçevesinde başvurusu onaylanarak

yeni inşaat yapımı/kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı, ma-
kine, alet ve ekipman alımını gerçekleştiren yatırımcılara hibe ödemesi yapılır.

(2) Yatırımcı, uygulanacak her bir hibe konusundan bir kez yararlandırılır.
(3) Yatırım tutarı üst sınırı,  bütçe imkânları dikkate alınarak merkez proje değerlendir-

me komisyonunca belirlenip Genel Müdürlük tarafından il müdürlüklerine bildirilir. Merkez
proje değerlendirme komisyonu, gerek duyduğunda belirlenen üst sınırı yıl içerisinde değişti-
rebilir. Değişiklik kararı da aynı usulle il müdürlüklerine bildirilir.

(4) Onaylanan proje tutarının, belirlenen üst sınırını aşan kısmı, aynî/nakdi katkı olarak
yatırımcı tarafından karşılanır.

(5) Her bir yatırımcı, Genel Müdürlükçe internet sitesinde yayımlanacak uygulama reh-
berinde açıklandığı haliyle inşaat işleri, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı, makine, alet ve
ekipman alımı yatırım konuları için birlikte ya da  ayrı ayrı  sadece bir defa hibe desteğinden
yararlanabilir. 

(6) Projeden tüzel kişi ortağı olarak yararlanan gerçek kişi, tüzel kişilik ortaklığından
ayrılsa dahi aynı konudaki yatırımdan yararlanamaz. Ayrıca tüzel kişi ortaklarının tüzel kişi
olması halinde de tüzel kişi ortaklar ayrı olarak hibe başvurusunda bulunamazlar.
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(7) Yatırımcılar, sübvansiyonlu krediler hariç olmak üzere kredi ve vergi teşviklerinden
yararlanabilirler.

(8) İnşaat yatırımları hakkında uygulanacak genel esaslar şunlardır:
a) Yatırımcı, proje gereğince yapacağı yapı  ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili

mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. İnşaat ruhsatı/izni
ve yapı kullanım izin belgesinin alınması süreci, termin planında belirtilenden daha uzun sü-
recekse, ilgili birimlerden olumlu görüş veya yatırımcıdan taahhütname alınmak koşulu ile
ilgili yatırımcılar bu bent kapsamı dışında tutulur. Ancak hak ediş aşamasında belirtilen izinler
il müdürlüğüne sunulmak zorundadır. Aksi halde hak ediş düzenlenemez.

b) Yeni ahır yapımı yatırımı yapılacak ilin koşullarına uygun olmak kaydıyla kapalı,
kapalı serbest, yarı açık, açık sistem ve benzeri olabilecektir. Ağıl tipi seçiminde illerin iklim
yapısı, hayvan ırkı ve işletmenin kurulacağı yerin çevre koşullarına uygun olmak kaydıyla il
müdürlükleri yetkilidir. Ahır/ağılların teknik kriterleri Bakanlıkça belirlenir ve uygulama reh-
berinde yayımlanır.

c) İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun yeni ahır/ağıl, kapasite ile uyumlu gübre
çukuru ve gübre sıyırıcısı alanı zorunlu olmak üzere, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası,
soğutma sistem odası ve küçükbaş yıkama ünitesi inşaatları veya bunlardan herhangi birini
ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu inşaatlarını kapsar.

ç) İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, basit onarım, arazi düzeltme,
istinat duvarı ve çevre yapıları destekleme kapsamında değerlendirilmez.

d) İnşaat yatırımları için yapılacak hibe desteği ödemelerinde, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı tarafından projenin onaylandığı yılda yayımlanmış olan İnşaat ve Tesisat Analiz ve Bi-
rim Fiyatları üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan maliyet cetvelleri kullanılır.

e) İnşaat yapım işleri, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman
alımı yatırımlarında kullanılacak her türlü malzeme/ekipman yeni olacak ve ikinci el
malzeme/ekipman kullanılmayacaktır.

(9) Makine, alet ve ekipman alımı hakkında uygulanacak genel esaslar şunlardır:
a) Yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, süt so-

ğutma tankı, hayvan kaşıma ünitesi ve otomatik suluklar yeni, kullanılmamış, deney raporuna
sahip, TSE veya CE belgeli ve projenin kapasitesine uygun olmalıdır. Satın alınacak makine,
alet ve ekipmanlar için istenilecek belgeler ve teknik özellikler uygulama rehberinde belirtilir.

b) Makine, alet ve ekipmanların hibeye esas üst sınırı Bakanlıkça belirlenmiş olan fi-
yatlar dahilinde il proje yürütme birimi tarafından piyasa araştırması yapılarak belirlenir. Hibe
hak edişi düzenlemesinde Bakanlık fiyatı, il proje yürütme biriminin piyasa araştırma fiyatı ve
KDV’siz fatura bedeli karşılaştırması yapılarak en düşük bedel hibeye esas alınmalıdır.

c) Gübre sıyırıcısı sisteminin, ahır yapımı yatırımının bir parçası olarak, yeni inşaat ya-
pımı ve kapasite artırımı/rehabilitasyonu ile birlikte satın alınması ve ahır içinde montajının
yapılması zorunludur.

ç) Diğer makine, alet ve ekipmanlar, yem hazırlama makinesi, seyyar süt sağım maki-
nesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşınma ünitesi ve otomatik suluk ekipmanları alımları ise baş-
vuru koşullarını karşılamak kaydıyla bağımsız olarak ayrı ayrı veya birlikte olmak üzere satın
alınabilecektir. 

d) Makine, alet ve ekipman alımları konusunda teknik detaylar, kapasite miktarları,
alım ve diğer şartlar Bakanlıkça hazırlanacak olan proje uygulama rehberinde detayları ile açık-
lanacak olup, hibe yararlanıcıları açıklanacak şartlara uymakla yükümlü olacaklardır.

(10) Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarında, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Göçer Hayvanların Tanımlanması ve Nakilleri Hakkında Yönetmelik
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hükümlerine göre göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler çadır alımı için başvuru yapabilecektir.
Alınacak çadırların kapasiteleri Kararda belirlenmiş olan büyükbaş ve küçükbaş işletme bü-
yüklüklerini geçemeyecektir. Hibeye esas üst sınırlar Bakanlıkça belirlenecek ve teknik detay-
ları ile birlikte proje uygulama rehberinde açıklanacaktır. 

(11) Yatırım tamamlanana kadar oluşabilecek sorunlardan yatırımcı sorumludur.
Başvuru yeri, zamanı ve istenecek belgeler
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yatırım yapmak isteyenlerin başvurularında

uyacakları usul ve esaslar şunlardır:
a) İnşaat yatırımı, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımı

yapmak isteyen yatırımcılar, yatırımın  yapılacağı  yerdeki il müdürlüğüne başvurur.
b) Başvurular, Genel Müdürlükçe hazırlanacak uygulama rehberinin internet sitesinde

yayımlanmasının ardından otuz günü geçmemek üzere belirlenecek tarihler arasında alınır.  
c) Başvurular açıklanan başvuru tarihleri için geçerli olup, başvuru tarihinden sonra

alınan başvurular geçerli başvuru sayılmayacaktır. Geçmiş yıllarda aynı hibe konularında baş-
vurusu onaylanıp yatırımını yapmaktan vazgeçen yatırımcıların yeniden başvurmaları halinde
puanlamada eksi puan verilir.

ç) Yatırımcı aynı yatırım konusunda Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca
uygulanan faiz indirimi veya hibe programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar
kapsamındaki hibenin iptal edileceğini kabul ettiğine dair noter onaylı hibe taahhütnamesini il
müdürlüğüne verir.

d) İnşaat yatırımları, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman
alımları başvurularında istenecek belgeler Bakanlıkça belirlenir ve uygulama rehberi ile ya-
yımlanır.

Proje kaynaklarından karşılanacak giderler
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde belirtilen inşaat işleri, hayvan barınağı amaçlı çadır

alımı ile makine, alet ve ekipman alımı giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
(2) Yatırımcılar tarafından yapılacak inşaat işlerine ait bedeller ve satın alınacak çadır

ve ekipmanlar ile tüm mal alımlarının gerçekleşme bedelleri Bakanlıkça belirlenmiş olan hibeye
esas üst sınırı aşamaz.

(3) İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun yeni ahır/ağıl, gübre çukuru, gübre sıyırıcısı
alanı (küçükbaş ağıl yatırımında zorunlu değil) zorunlu olmak üzere, yem deposu, silaj çukuru,
süt sağım odası, soğutma sistem odası ve küçükbaş yıkama ünitesi inşaatları veya bunlardan
herhangi birini ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu inşaatlarını kapsar.

(4) Mal bedeli ile yerinde teslim ve montaj giderleri; tek bir mal alım faturası şeklinde
düzenlenmesi durumunda hibeye esas üst sınır dahilinde hibe ödemesi yapılır, ayrı ayrı fatu-
ralandırılması durumunda sadece mal bedeline hibe desteği verilir.

(5) Başvurularda belirtilecek mal alım tutarı, değerlendirme aşamasında Bakanlıkça
belirlenmiş olan hibeye esas üst sınıra dayandırılır ve ayrıntılı olarak belirtilir. 

(6) Başvuru kapsamında satın alınması planlanan hayvan barınağı amaçlı çadır alımı
ile makine, alet ve ekipmanlar ile ilgili teknik bilgiler şartname şeklinde düzenlenerek başvuru
ekinde sunulur.

Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler
MADDE 13 – (1) Hibe verilmeyecek olan uygun olmayan giderler şunlardır:
a) Her türlü borçlanma giderleri.
b) Faizler.
c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler.
ç) Kur farkı giderleri.
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d) Makine ve ekipman kira bedelleri.
e) Ayrı faturalandırılmış nakliye ve montaj giderleri.
f) Bankacılık giderleri.
g) Denetim giderleri.
ğ) KDV ve ÖTV dahil tüm vergiler.
h) İkinci el/kullanılmış mal alım giderleri.
ı)  Eğitim giderleri.
Yatırım başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 14 – (1) Yatırımcılar, inşaat ile makine, alet ve ekipman alımı yatırım konuları

için ayrı ayrı veya birlikte ve göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler hayvan barınağı amaçlı
çadır alımları için başvurularını yaparlar.

(2) Yapılan başvurular, il proje yürütme birimince incelenir ve rapor olarak il proje de-
ğerlendirme komisyonuna gönderilir. İl proje değerlendirme komisyonunca incelenen başvu-
rulardan uygun olanlar, uygulama rehberinde yayımlanacak olan kriterlere göre en yüksek pu-
andan en düşük puana doğru listelenir ve başvuru süresinin bitiminden itibaren 10 günü geç-
meyecek şekilde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) İl yatırım listesi oluşturulurken her ilçeye yatırım yapılmasını sağlamak üzere kon-
tenjana uygun olması durumunda listede yer bulamayan ilçelerden en fazla bir yatırımcıya, il
proje değerlendirme komisyonu tarafından ilave puan verilebilir.

(4) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il müdürlükleri tarafından gönderilen rapor
ve listeleri bütçe imkanları dahilinde inceler, inşaat yatırımı ile makine, alet ve ekipman ve
hayvan barınağı amaçlı çadır alımı olarak projeleri onaylar ve onaylanan asil ve varsa yedek
listeler, Genel Müdürlük tarafından ilgili il müdürlüğüne gönderilir.

(5) İl müdürlüğü, Genel Müdürlükten gelen asil listelerde yer alan yatırımcılara, hak
kazandığına dair bilgiyi uygulama rehberinde yer alan temel kriterlere göre resmi yazı ile tebliğ
eder.

Uygulama sorumluluğu
MADDE 15 – (1) İnşaat işleri, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve

ekipman alımlarının başvuru amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların bu Tebliğ
ve uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilip belgelendirilmesinden
ve bu belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

(2) Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek başvuruların amaçlarına uygun olarak ya-
pılmasından, uygulamaların hibe taahhütnamesi ve bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre
gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin
onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından il müdürlüğü sorumludur. İhtiyaç duyul-
duğunda Genel Müdürlük bu belgeleri ister.

(3) Yatırımcıların noterden onaylı hibe taahhütnamesi vasıtasıyla sağlanan hibeyi kul-
lanmak için il müdürlüğüne sunmuş oldukları belgelerin doğruluğundan kendileri sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hak Edişler

Hibe hak edişine başvuru ve hak ediş belgelerinin hazırlanması
MADDE 16 – (1) Yatırımcı, yatırımını tamamladıktan sonra belirlenen süre içinde hak

ediş işlemleri için dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur.
(2) Hak edişler, il proje yürütme birimince yerinde incelenerek hazırlanır.
(3) Onaylanan inşaat yatırımı projelerinin yapımının tam olarak bitmesi, hayvan barı-

nağı amaçlı çadır ve makine, alet ve ekipman alım işlemlerinin tamamlanması ve bunların ya-
tırımcıya ait işletmede kurulu ve çalışır durumda olduğunun tespit edilmesinden sonra hak ediş
düzenlenir.
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(4) İnşaat işlerinin tamamlanıp ahırın/ağılın faaliyete hazır olduğunun tespit edilmesinin
ardından, inşaat hak edişlerinde konunun uzmanı en az bir teknik elemanın (mühendis/tekniker)
imzası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fi-
yatları üzerinden poz numaralarına bağlı olarak gerçekleşen imalata göre hazırlanmış olan cet-
vellerin bulunması zorunludur.

Hak ediş icmallerinin düzenlenmesi ve hibe ödemesine esas çalışmalar
MADDE 17 – (1) İnşaat işleri hak edişlerine ait icmallerinin düzenlenmesinde merkez

proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenmiş olan damızlık anaç hayvan birim fiyat-
ları esas alınır.

(2) Hayvan barınağı amaçlı çadır alımları ve makine, alet ve ekipmanların hak ediş ic-
mallerinin düzenlenmesinde hibe ödemesi, montajının yapıldığı tarihteki Genel Müdürlük ta-
rafından ilan edilmiş üst sınır birim fiyatları üzerinden yapılır.

(3) Fatura bedelinin üst sınırdan fazla olması durumunda, sadece üst sınırın %50’si üze-
rinden hibe desteği ödenir. Ancak çadır alımı, makine, alet ve ekipmanın hibeye esas yatırım
tutarı üst sınır fiyatın altında olur ise malın satın almada gerçekleşen fiyatı üzerinden düzenle-
nen KDV’siz fatura bedelinin %50’sine hibe ödemesi yapılır.

(4) İl proje yürütme birimince uygulama rehberindeki kriterlere göre hazırlanan hak
edişler il proje değerlendirme komisyonu onayına sunulur.

(5) 30/11/2021 tarihinden önce işlemleri tamamlanmış ve ödemeye uygun bulunan hak
edişler için il proje değerlendirme komisyonunca uygulama rehberinde yer alan ve proje so-
rumlularınca hazırlanmış olan ödeme icmal cetvelleri, onaylandıktan sonra her ayın 20’sine
kadar il müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.

(6) Kararda belirlenmiş hibe konuları esas olmak üzere, 30/11/2021 tarihine kadar ya-
pım ve alım işlemleri tamamlanmış olan işlere ait ödemeler için her türlü belgenin Genel Mü-
dürlüğe gönderilmesinin son tarihi 10/12/2021’dir.

(7) İl müdürlüklerinden gelen icmaller Genel Müdürlükçe incelenerek yatırımcıya öde-
me yapılmak üzere bankaya gönderilir.

(8) Projenin tamamlanması  sonucu yatırımcıya  ödenecek hak ediş, yatırımcı tarafından
üçüncü kişilere devredilemez ve temlik konulamaz.

(9) Yatırımcıların hibe ödemesi aşamasında vergi dairelerinden ve Sosyal Güvenlik Ku-
rumundan vadesi geçmiş borcu olmadığına veya varsa bu borcun yapılandırıldığına dair belgeyi
il müdürlüğüne ibraz etmesi gerekmektedir.

(10) Hayvan barınağı amaçlı çadır ile makine, alet ve ekipman alımlarında, Bakanlık
tarafından başvuruların onayından ve yatırımcıya tebliğ tarihinden önce alınmış faturaların ib-
razına hibe ödemesi yapılmaz. Alımlara ait işlemler Bakanlık onayı ve yatırımcıya tebliğ edil-
diği tarihten sonra olmalıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve hibe ödemeleri
MADDE 18 – (1) Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Bakanlığın

ilgili bütçesine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır.
(2) Ödemeler Banka aracılığıyla yapılır. Uygulama ile ilgili olarak Bankaya destekleme

tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.
Hibelerden yararlanamayacak olanlar
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hibe desteklerinden kamu kurum ve kuru-

luşları ile ortaklıkları yararlanamaz.
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(2) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bu Tebliğdeki hibe konuları için,
uygulanan faiz indirimi alan veya hibe programlarından daha önce yararlanmış olan yatırımcılar
başvuru yapamaz ve yararlanamaz, yararlanmış ise Karar kapsamında yararlanılan destekler
ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.

(3) Kamuda görev yapan devlet memurları ile kamu işçileri gerçek kişiler ve kamudan
bağımsız olmayan tüzel kişiler hibeden yararlanamaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 20 – (1) Onaylanan yatırımın termin planına uygun olarak yapılıp yapılmadığı
il proje yürütme birimi tarafından denetlenir. Bu Tebliğde belirtilmiş olan hibe konularına ait
yatırımların tamamlanması ve hak edişlerin ödenmesi sonrasında hibeden yararlanan yatırım-
cılar en az üç yıl süre ile yatırımlarına devam etmek zorunda olup,  il müdürlüklerince bu iş-
letmeler yılda en az bir defa denetlenir. Yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen
hata veya noksanlıkların, uygulama rehberinde belirlenen süre içerisinde yatırımcı tarafından
giderilmesinin zorunlu olduğu yazı ile yatırımcıya bildirilir.

(2) Bu Tebliğde, uygulama rehberinde, genelgelerde ve talimatlarda yer almayan hu-
suslarda taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kalmak
koşulu ile il müdürlükleri yetkilidir.

(3) Hibe ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.
(4) Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden idari hata sonucu düzenlenen belge-

lerle yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen yetiştiriciler, beş yıl süreyle
hiçbir destekleme programından yararlandırılamaz.

(5) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin
yapıldığı tarih itibarıyla, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak he-
saplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin
yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri
alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar. 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 21 – (1) 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gü-
neydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri Kapsamındaki
İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine  İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ
No: 2019/16) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tamamlanamayan işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 21 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Güneydoğu Ana-
dolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri Kapsamındaki İllerde Hay-
vancılık Yatırımlarının Desteklenmesine  İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No:
2019/16) hükümlerine göre başvuruları yapılmış, devam eden ve sonuçlandırılmamış işlemler
bu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacak olup, halen devam eden yatırımların son tamam-
lanma tarihi 30/11/2021’dir.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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 5567 

—— • —— 
Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5585 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

İTFAİYE ARACI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türkiye Belediyeler Birliği ihtiyacını karşılamak amacıyla, 1 adet kırmızı 

renk 24 metre hidrolik merdivenli itfaiye aracının, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 

Ford Trucks 2533 DC 6x2, Mercedes Actros 26.35L 6x2, BMC TGR 2532 6x2, MAN TGM 

26.320 6x2 şasi araçlardan birinin üzerine monteli olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile 

ihale ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, 

şartname bedelini (130.-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 şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi  ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 

bilgileri (e-posta ve KEP dahil ) yazılacaktır. 

4. Teklifler, 14.07.2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5. Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları 

açılacak, daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, 

uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6. Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 5668/1-1 
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BORU, DİFÜZYON KULESİ SÜZGEÇLERİ VE 1. KİREÇLEME TEKNELERİ 

TEMİZLİĞİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızda mevcut tephir ve ısıtıcı aparatları boru temizleme işi ile difüzyon kulesi 

süzgeçleri,1. kireçleme tekneleri temizlemesi işi hizmet alımı ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2021/346137 

1-İdarenin 

a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah Yunus 

  Emre  Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : burdurticaret@turkseker.gov.tr 

2-İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı 

TEMİZLİĞİ YAPILACAK BORULARIN MİKTARI VE ÖZELLİKLERİ 

APARAT BORU 

Adı Miktar Evsafı Malzeme 
Miktarı 

(adet) 

Sulu Şerbet 3 Ø 35x1,5x4000 mm Karbon Çelik 2352 

II. Karbonatlama 2 Ø 35x2x4000 mm Karbon Çelik 1480 

Kireçli Ham Şerbet 6 Ø 35x2x4000 mm Karbon Çelik 3752 

Vakum Brüde 2 Ø 34x1,5x4000 mm Paslanmaz çelik 1136 

Prese Suyu 1 Ø 35x1,5x4000 mm Paslanmaz çelik 384 

Sirkülasyon Şerbeti 2 Ø 35x1,5x3510 mm Paslanmaz çelik 768 

Sıcak Su 2 Ø 35x1,5x3510 mm Karbon Çelik 768 

Kalorifer Suyu Isıtıcısı 2 Ø 30x2x3510 mm Paslanmaz çelik 768 

Tephir 1 1 Ø 35x2x4000 mm Paslanmaz çelik 6400 

Tephir 2A 1 Ø 35x2x3200 mm Karbon Çelik 6400 

Tephir 2B 1 Ø 35x2x3005 mm Paslanmaz çelik 300 

Tephir 3A 1 Ø 35x2x3200 mm Paslanmaz çelik 300 

Tephir 3B 1 Ø 35x2x3005 mm Karbon çelik x 

Tephir 4A 1 Ø 35x2x3005 mm Karbon çelik 5270 

Tephir 4B 1 Ø 30x2x2750 mm Paslanmaz çelik x 

Tephir 5 1 Ø 35x2x3005 mm Paslanmaz çelik 3440 

     

TOPLAM:  33.518 
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TEMİZLİĞİ YAPILACAK DİFÜZYON SÜZGEÇLERİNİN VE KİREÇLEME 

TEKNELERİNİN MİKTARI VE ÖZELLİKLERİ 

APARAT MİKTAR (Ad.) YÜZEY ALANI (m²) 

3000t/g Difüzyon yan süzgeci 12 8 

3000t/g Difüzyon taban süzgeci 20 8 

1800t/g Difüzyon yan süzgeci 4 2,5 

1800t/g Difüzyon taban süzgeci 16 4 

1800t/g I. Kireçleme Teknesi 1  

3000t/g I.Kireçleme Teknesi 1  

TOPLAM:    54 

b) İhale konusu hizmetin yeri : Burdur Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip  

  30 (otuz) Takvim günüdür. 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

  Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 05/07/2021 Pazartesi Günü Saat 14:30 

4-İhale dokümanının görüleceği yer  : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

a) İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) : 150,00 TL 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5-Teklifler 05/07/2021 Pazartesi Günü Saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 

gün ve saatinde (05.07.2021 Pazartesi) yeniden teklif alınması (açık eksiltme ve/veya pazarlık 

yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır 

bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin bulunmaması halinde 

verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir. 

6-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

8-Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

9- Bu ihalenin tamamı için teklif verilecektir. 

 5689/1-1 
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ÇAMUR HAVUZLARININ TEMİZLENMESİ, ÇIKAN TOPRAK ÇAMURUN  
NAKLİYESİ VE SEDDELERİN GÜÇLENDİRİLMESİ İŞİ 

HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Kazım Taşkent -Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız Çamur Havuzlarının Temizliği, Çıkan Toprak Çamur Malzemenin Nakliyesi 

ve Çamur Havuzları Seddelerinin Güçlendirilmesi işleri ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına 
göre açık ihale usulü ile fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye 
açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. 

İhale kayıt no  
1-İdarenin 

: 2021/348079 

a) Adresi : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar 
Cad. No: 195 Eskişehir 

b) Telefon ve faks numarası : 0222-230 27 39 (10 hat) Faks: 0 222-230 27 38 
2-İhale konusu hizmetin   
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 4 adet Çamur havuzunun temizlenmesi, Çıkan toprak  

Çamurun nakliyesi ve Seddelerin güçlendirilmesi 
hizmet İşi.  

b)Yapılacağı yer : Kazım Taşkent-Eskişehir Şeker Fabrikası Sahası  
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent-Eskişehir Şeker Fabrikası -Toplantı 

Salonu  
b) Tarihi ve saati : 06.07.2021 Salı günü, Saat:14:00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
4.1.1-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2-Tüzel kişi olması halinde, İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3-Şekil ve İçeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat, 
4.1.4-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 
4.1.5-İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.6-Gerçek veya Tüzel Kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 
4.2-Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 
4.2.1-İş deneyim belgeleri; 
 İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bir bedel içeren Kamu veya 

Özel sektörde bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe ait gerçekleştirdiği benzer 
işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere tek 
sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi  

4.3-Bu ihalede benzer iş olarak; İhale Konusu iş veya İş Makineleri (Kepçe, Loder ve 
Dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat 
avantajı uygulanmayacaktır. 
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6-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
7-İhale dokümanı Kazım Taşkent-Eskişehir Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 118,00 TL. 

Bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın 
almaları zorunludur. 

8-Teklifler 06.07.2021 Salı günü, saat 14:00’e kadar Kazım Taşkent-Eskişehir Şeker 
Fabrikası haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli ve taahhütlü olarak posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

9-İstekliler tekliflerini, götürü bedel teklif üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu ihale 
üzerine yapılan istekliyle götürü bedel sözleşme düzenlenecektir. 

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 
günü olmalıdır. 

12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13-İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama Hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 
 5451/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Yozgat Belediye Başkanlığından: 
MADDE 1 İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEV’İ MİKTARI  
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Pafta, Ada, Parsel, Yüzölçümleri ve Mevkileri 

belirtilen 2 adet Arsa 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif ( 
Artırma ) Usulüne göre hizasında gösterilen saatte satılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. 

MADDE 2 TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI  
S. 

NO 
ADA PARSEL m2' Sİ MEVKİ 

İMAR 

DURUMU 

MUHAMMEN 

BEDEL 
EMSAL KAT H MAX 

İHALE 

SAATİ 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

1 1988 6 2.614,34 
Y.Nohutlu 

Mah.2.Mın. 
Konut Alanı 3.529.359,00-TL 1,00 Blok-16.50 M 14:00 105.880,77-TL 

2 2396 10 3.808,83 
Y.Nohutlu 

Mah.2.Mın. 
Ticari Alan 3.808.830,00-TL 1,00 Blok-18.50 14:25 114.264,90-TL 

MADDE 3 İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI  
İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. 
a. İHALE USULÜ  :  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

36. Maddesi Kapalı Teklif (Artırma) 
Usulü ile Belediye Encümeni 
huzurunda yapılacaktır.  

b. İHALENİN YAPILACAĞI ADRES  :  Yozgat Belediyesi (A.Nohutlu Mah. 
Şeyhzade Cad.) 

c. SON DOSYA VERME TARİHİ VE SAATİ  :  07 / 07 / 2021 - Saat: 12:00 
d. İHALE TARİHİ VE BAŞLAMA SAATİ  :  07 / 07 / 2021 - Saat: 14:00 - 14:25 
e. İHALE KOMİSYONU TOPLANTI YERİ  :  Yozgat Belediyesi Meclis Salonu (1. Kat) 
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MADDE 4 İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER 
İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 
1- Kanuni ikametgâh belgesi, (şirketlerde bu belge aranmayacaktır) 
2- Türkiye’de tebligat için adres gösterir imzalı bildirim, ayrıca irtibat için telefon ve 

varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, 
3- İmza Sirküleri vermesi,  
a) Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri,  
b) Tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter tasdikli vekâletname ve imza 

sirküleri,  
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin yukarıda (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 
4- İstekliler adına vekâleten iştirak edeceklerin Noter Tasdikli vekâletnameyi, Tüzel 

kişilerin ise yıl içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, Yetki Belgesini ve İmza 
Sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur. 

5- Şartnamenin 2. maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat belgesi veya Teminat 
Mektubu ile İkametgâh ilmühaberi, Nüfus Cüzdanı Sureti veya tasdikli bir örneği  

6- İsteklilerin ortak girişim olması halinde; Ortaklık girişim beyannamesi ve ortaklık 
oluşturulduğuna dair, ortaklarca imzalanan sözleşmenin ibrazı. (İhale üzerinde kaldığı takdirde 
noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları 
ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) 

7-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 
8-İdarece belirlenen Arsaya ait 1.000,00-TL, tutarındaki ihale dosya bedelini belediye cari 

hesabının bulunduğu bankaya veya belediye veznesine yatırdıklarına dair alındı belgesi. Dosya 
alındı belgesini almayanlar ihaleye katılamayacaktır.  

9- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk 
Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.  

10- İstekliler istenilen bilgi ve belgelerini dosya halinde son dosya teslim etme tarih ve 
saatine kadar Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edilecektir. Son dosya verme tarih ve 
saatine kadar teslim edilmeyen dosyalar ile yine son dosya verme tarih ve saatine kadar idareye 
ulaşmayan posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 
Not: İhale bilgileri www.yozgat.bel.tr İnternet adresinden öğrenilebilir. 

 5644/1-1  
—— • —— 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 
Yalova İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden: 
İlimiz Çınarcık İlçesi sınırları içerisinde yer alan aşağıda belirtilen Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4’ üncü 
Maddesinin ikinci bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı 
verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45’ inci maddesine göre Açık Teklif 
Usulü (Artırma) ile ihale edilecektir. 

Şartname mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden 
müracaatla bedelsiz olarak görülebilir ve ihaleye katılmak için 250,00 TL karşılığında alınabilir. 

İhale 08.07.2021 Perşembe günü saat 14:10’ da Yalova İl Özel İdaresi Encümen Toplantı 
salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.  
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İhalelik Saha 1 

RUHSAT 
NUMARASI 

İLİ İLÇESİ KÖYÜ 
ALANI 

(Hektar) 
MUHAMMEN 
BEDEL (TL) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

(TL) 

İHALE 
TARİHİ / 
SAATİ 

ARAMA 
RUHSAT 
SÜRESİ 

3343758 Yalova Çınarcık -- 857.33 55.992,58 1.679,78 
08.07.2021 / 

14:10 
3 Yıl 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; G21C2, G22D4, G21C3 
 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5.Nokta 
Sağa (Y) 666466 668040 670877 670058 668905 

Yukarı (X) 4500273 4501175 4498863 4497598 4497283 
 
İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için; 
Gerçek Kişiler; 
a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti. 
b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge. 
c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile 

varsa e-posta adresi. 
d) Onaylı İmza Sirküleri. 
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.  
g) Şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz 

banka teminat mektubu. 
h) İhale dokümanının alındığına dair 250,00-TL’lik banka makbuzu. 
Tüzel Kişiler; 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi. 
b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar 

ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal 
kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret 
Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. 

c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı). 
d) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve 

imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri. 
e) Şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz 

banka teminat mektubu. 
f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname. 
g) İhale dokümanının alındığına dair 250,00-TL’lik banka makbuzu. 
İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 14.10’a kadar İl Özel İdaresi Ruhsat ve 

Denetim Müdürlüğüne vereceklerdir. Ayrıca İstekliler ihale günü saat 14.10’a kadar Ruhsat ve 
Denetim Müdürlüğü’ ne ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. madde 
hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla ihale 
komisyonuna gönderebilirler. 

İlan olunur. 5627/1-1 
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İHALEYE DAVET 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: 

TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ 

EK FİNANSMAN 

(TKMP-EF) 

Kapsamında Yapılacak 

Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması (3402/Ek 1) İşi 

Grup-Ek1-8 

IBRD Kredi No: 8541-TR 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Tapu ve 

Kadastro Modernizasyon Ek Finansman (TKMP-EF) Projesi’nin finansmanı için bir kredi almış 

olup bu kredinin bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği 

Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması (3402/Ek 1) İşi sözleşmeleri kapsamında yapılacak 

ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları aşağıda detayları verilen 

sayısallaştırma çalışma alanlarında “Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması (3402/Ek 1) Grup 

Ek 1-8.” işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, 

Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı zarf teklif 

vermeye davet etmektedir. Bahsi geçen işler 15 ihale paketi olarak yapılacaktır. Sayısallaştırma 

alanı bilgileri şartname ekinde verilecektir. 

İhale Paketi 

No 

Sözleşme Referans 

No 
Yer 

Toplam 

Birim Sayısı 

2-6 SAY/IST-GRN İstanbul ili Güngören ve Avcılar ilçeleri 20 

2-7 SAY/KCL-IZT 
Kocaeli ili Derince, İzmit, Kandıra, Gölcük, 

Karamürsel ve Körfez ilçeleri 
46 

2-8 SAY/SKY-ADZ 
Sakarya ili Adapazarı, Sapanca, Geyve, Taraklı, 

Hendek, Karasu ve Kocaali ilçeleri 
51 

3-4 SAY/AYD-EFR Aydın ili Çine, Efeler, Kuşadası ve Söke ilçeleri 30 

3-5 SAY/IZM-BYK İzmir ili Bayraklı ve Çiğli ilçeleri 42 

5-9 SAY/KNY-MRM Konya ili Meram, Akören ve Güneysınır ilçeleri 42 

5-10 SAY/KNY-DGR 
Konya ili Doğanhisar, Tuzlukçu ve Yunak 

ilçeleri 
30 

10-3 SAY/ORD-ATD 
Ordu ili Altınordu, Gülyalı, Ulubey, Ünye, 

Akkuş ve Fatsa ilçeleri 
44 

11-9 SAY/KHR-KMN 
Kırşehir ili Merkez, Akçakent, Akpınar, 

Çiçekdağı, Kaman ve Mucur ilçeleri 
24 
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12-8 SAY/MRS-ERD 
Mersin ili Gülnar, Silifke, Erdemli, Akdeniz, 

Yenişehir ve Mezitli ilçeleri 
33 

14-3 SAY/EDN-MRK 
Edirne ili Havsa, Merkez, Uzunköprü, Meriç, 

Keşan ve Enez ilçeleri 
49 

14-4 SAY/KRL-LLB 
Kırklareli ili Babaeski, Kofçaz, Lüleburgaz, 

Pehlivanköy, Pınarhisar ve Vize ilçeleri 
60 

17-10 SAY/AFY-BLV II 
Afyonkarahisar ili Bolvadin, Emirdağ, İhsaniye 

ve Sultandağı ilçeleri 
68 

17-11 SAY/AFY-DNR 
Afyonkarahisar ili Merkez, Dazkırı, Dinar, 

Evciler, Hocalar, Sinanpaşa ve Şuhut ilçeleri 
67 

21-5 SAY/SLU-VRN 
Şanlıurfa ili Eyyübiye, Akçakale, Bozova, 

Haliliye, Silvan, Siverek ve Viranşehir ilçeleri 
55 

Bahsi geçen işler ile ilgili her bir ihale paketi için belirlenen asgari yeterlilik şartları, teklif 
verme koşulları ve ihale dokümanının temini için bilgilere www.tkgm.gov.tr adresinde “ ‘ihaleler’ 
dosyasından” ulaşılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir 
bütün olarak değerlendirilmelidir. 

İhale Dokümanı, 770,00 TL (YediyüzyetmişTürkLirası) bedelin Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ’nün Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu 
Kurumsal Şubesindeki TR 7100 0100 1745 0703 8550 5219 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması 
karşılığında aşağıda verilen adresten temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç 
duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. 
Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 
Ana Bina, Üçüncü Kat, 317 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 
06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKİYE 
Tel: +90 312 551 41 27 Fax: +90 312 551 20 49 
Teklifler, Teklif açılış tarihi olan 29/07/2021 den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli 

olacaktır. Teklifler Türk lirası cinsinden verilecek olup, Teklif Bedelinin en az %2 oranındaki bir 
geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 29/07/2021 Perşembe günü, saat 10:00’a kadar 
teslim edilmelidir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 
Ana Bina, Zemin Kat, Z-08 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 (Genel Evrak) 
06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKİYE 
Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 

aşağıdaki adreste saat 10:30’ da açılacaktır. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 
Ana Bina, Zemin Kat, Z-58 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 
06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKİYE 
Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 

 5657/1-1 
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İHALEYE DAVET 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: 

TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ 
EK FİNANSMANI 

(TKMP-EF) 
Kapsamında Yapılacak 

Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi İşi 
Grup-10 

IBRD Kredi No: 8541-TR 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Tapu ve 

Kadastro Modernizasyon Ek Finansman (TKMP-EF) Projesi’nin finansmanı için bir kredi almış 
olup bu kredinin bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği 
Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi İşi sözleşmeleri kapsamında yapılacak ödemeler 
için kullanılmasını öngörmektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları aşağıda detayları verilen 
güncelleme uygulama alanlarında “Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi Grup-10” 
işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal 
Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı zarf teklif vermeye 
davet etmektedir. Bahsi geçen işler 22 ihale paketi olarak yapılacaktır. Güncelleme uygulama 
alanı bilgileri şartname ekinde verilecektir. 

İhale 

Paketi No 

Sözleşme 

Referans No 
Yer 

Toplam 

Birim Sayısı 

1-43 DZC-MRK 
Düzce ili Merkez, Akçakoca, Cumayeri, Gümüşova, 

Gölyaka ve Yığılca ilçeleri 
101 

2-8 IST-SLV İstanbul İli Silivri ve Büyükçekmece ilçeleri 15 

4-23 BLK-SVS Balıkesir ili Savaştepe, Karesi ve Altıeylül ilçeleri 50 

4-24 CNK-GLB Çanakkale ili Gelibolu, Ezine ve Eceabat ilçeleri 22 

6-23 BRD-YSL 
Burdur ili Ağlasun, Kemer, Yeşilova, Merkez, Altınyayla 

ve Gölhisar ilçeleri 
27 

7-7 DYB-SVN 

Diyarbakır ili Kayapınar, Silvan, Çermik, Eğil, Çüngüş, 

Dicle, Ergani, Kulp, Çınar, Bismil, Yenişehir, Hazro, 

Hani ve Sur ilçeleri 

116 

11-19 NGD-ALT 
Niğde ili Merkez, Bor, Çamardı, Çiftlik, Altunhisar ve 

Ulukışla ilçeleri 
36 

11-20 NVS-GLH Nevşehir ili Gülşehir ilçesi 40 

14-7 EDN-MRK Edirne ili Merkez ve Hafsa ilçeleri 19 

14-8 TKD-SRY Tekirdağ ili Saray, Kapaklı ve Marmaraereğlisi ilçeleri 21 

15-11 BTS-MRK II 
Bitlis ili Merkez, Güroymak, Hizan, Adilcevaz ve Ahlat 

ilçeleri 
89 

16-11 ELZ-MRK II 
Elazığ İli Baskil, Merkez ilçesi ve Tunceli ili 

Çemizkezek ilçesi 
80 
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16-12 
BNG-MRK 

IV 

Bingöl ili Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Merkez, Solhan, 

Yayladere ve Yedisu ilçeleri 
97 

16-13 MLT-AKD Malatya ili Akçadağ ve Kale ilçeleri 77 

17-22 KTH-ALT Kütahya ili Merkez, Altıntaş ve Dumlupınar ilçeleri 31 

18-18 DNZ-BKN Denizli ili Baklan, Bozkurt, Çal, Çardak ve Kale ilçeleri 27 

18-19 USK-ESM 
Uşak ili Banaz, Eşme, Karahallı, Merkez, Sivaslı ve 

Ulubey ilçeleri 
30 

19-16 KST-ARC Kastamonu ili Araç ilçesi 35 

19-17 KST-DDY 
Kastamonu ili Taşköprü, Hanönü, İhsangazi, Daday ve 

Merkez ilçeleri 
41 

20-17 SVS-MRK V Sivas ili Merkez, Hafik, Ulaş ve Yıldızeli ilçeleri 51 

21-3 ADY-BSN Adıyaman ili Gölbaşı, Merkez ve Besni ilçeleri 44 

22-20 CRM-MCZ Çorum ili Mecitözü, Sungurlu ve İskilip ilçeleri 65 

Bahsi geçen işler ile ilgili her bir ihale paketi için belirlenen asgari yeterlilik şartları, teklif 
verme koşulları ve ihale dokümanının temini için bilgilere www.tkgm.gov.tr adresinde “ ‘ihaleler’ 
dosyasından” ulaşılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir 
bütün olarak değerlendirilmelidir. 

İhale Dokümanı, 770,00 TL (YediyüzyetmişTürkLirası) bedelin Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ’nün Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu 
Kurumsal Şubesindeki TR 7100 0100 1745 0703 8550 5219 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması 
karşılığında aşağıda verilen adresten temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç 
duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. 
Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 
Ana Bina, Üçüncü Kat, 317 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 
06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKİYE 
Tel: +90 312 551 41 27 Fax: +90 312 551 20 49 
Teklifler, Teklif açılış tarihi olan 27/07/2021 den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli 

olacaktır. Teklifler Türk lirası cinsinden verilecek olup, Teklif Bedelinin en az %2 oranındaki bir 
geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 27/07/2021 Salı günü, saat 10:00’a kadar teslim 
edilmelidir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 
Ana Bina, Zemin Kat, Z-08 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 (Genel Evrak) 
06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKİYE 
Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 

aşağıdaki adreste saat 10:30’ da açılacaktır. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 
Ana Bina, Zemin Kat, Z-58 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 
06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKİYE 
Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 

 5658/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Aydın İli Efeler Belediye Başkanlığından: 
Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre 

Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
1-İdarenin 
a) Adresi : Yedieylül Mah. İzmir Bulv. No: 2 Efeler / AYDIN 
b) Telefon ve faks numarası : 0 (532) 111 80 09 Faks: 0 (256) 227 09 99 
c) Elektronik posta adresi : ihale@efeler.bel.tr 
2-İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kat karşılığı konut ve ticarethane/dükkân inşa 

edilmesi 
b) Yapılacağı yer : Aydın İli, Efeler İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 2195 Ada     

1 Parselde tapuda kayıtlı 3.571,44 m2’lik taşınmaz. 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanıp noterden onaylandığı tarihten 

itibaren 5 (beş) takvim gün içinde yer teslimi yapılarak 
işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 750 takvim günüdür. 
d) Muhammen Bedeli : 173.628.248,00 TL 
e) Geçici Teminat Bedeli :     5.208.847,44 TL 
f) İhale Dokümanın Satın  
    Alınacağı Yer : Efeler Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 
g) İhale Dokümanı Satış Bedeli : 5.000,00 TL 
3 - 
3.1. Yeterlik 
3.1.1 Yeterlik Başvurusu için son tarih ve saat: 05/07/2021 Saat 14:30 
3.1.2. Yeterlik Başvuru evraklarının teslim edileceği yer: Efeler Belediyesi, Emlak ve 

İstimlak Müdürlüğü 
3.2. İhale 
3.2.1. Yapılacağı yer: Efeler Belediyesi Yedieylül Mah. İzmir Bulv. No: 2 Encümen 

Salonu Efeler/AYDIN 
3.2.2. Tarihi ve saati: 07/07/2021 Saat: 14:30 
3.2.3. Teklifin teslim edileceği yer: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 
3.2.4. Teklifin en son teslim edileceği tarih ve saat: 07/07/2021 Saat: 14:30 
4-Yeterlik Başvurusu 
4.1. Yeterlik başvuruları için istenen belgeler 
4.1.1. İsteklinin belediyeye borcu olmadığına dair belediyeden alınmış güncel borcu 

yoktur belgesi 
4.1.2. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden son 15 (onbeş) gün 

içerisinde alınmış belge 
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4.1.3. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK'dan son 15 (onbeş) gün içerisinde 
alınmış belge 

4.1.4. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek (ihale 
şartnamesinin ekinde sunulan) "Yer Gördü Belgesi" 

4.1.5. İş bu ihalenin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva 
eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış 
teminat mektubu kredisini veya serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan 
alınacak belgeler (banka referans mektubu). 

İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da 
üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının bahse konu iş (yapılacak olan konut ve 
ticarethane/dükkan inşaatının) İnşaat Yaklaşık Maliyetinin %20’sinden az olmaması gerekir. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlilik kriteri sağlanabilir. 

4.1.6. İlan tarihinden geriye doğru 5 yıl içinde iki seferde toplam en az 20.000 m2 veya 10 
yıl içinde tek seferde en az 20.000 m2 inşaat yaptığına dair iş deneyimini gösteren belge 
(isteklinin ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin istenen şartları sağlaması halinde diğer 
ortaktan ayrıca iş deneyimi istenmez.) 

4.1.7. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; bilançosu veya gerekli bölümleri 
veya bunlara eşdeğer belgeler; ibraz edilen belgelere göre (bu kriterlerin sağlandığını göstermek 
üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından 
onaylı) 

Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
Öz kaynak oranının (Öz kaynaklar/Toplam aktif) en az 0,15 olması, 
Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması yeterlik 
kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
5-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
5.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
5.1.1. İkametgâh Belgesi / Sicil Kayıt Belgesi 
5.1.1.1. Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden 

veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan 
ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi 

5.1.1.2. Gerçek kişiler için ticaret/sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline 
kayıtlı olduğunu gösterir belge ve ikametgâh belgesi 

5.1.1.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her 
birine ait 5.1.1.1 ve 5.1.1.2 bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler ve 
ikametgâh belgesi 
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5.1.2. Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri 

5.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi 

5.1.2.2. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname 

ile imza sirküleri 

5.1.2.3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin 

her birinin 5.1.2.1 ve 5.1.2.2 bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 

5.1.3. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse 

oranlarını ve görevlerini belirten ticaret sicil gazeteleri 

5.1.4. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kişilerin, noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri, 

5.1.5. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. 

5.1.6. İhale şartnamesinin 11. maddesinde yazılı geçici teminat yatırıldığını gösteren belge, 

5.1.7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesine ekli örneğe uygun 

olarak hazırlanmış iş ortaklığı beyannamesi ile ortaklık tespit belgesi, 

5.1.8. İhale şartnamesinin ekinde bulunan örneğe uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu 

5.1.9. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname, 

5.1.10. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli 

istihdam edeceğine dair taahhütname 

Yüklenici işlerin tamamını bilfiil kendisi yapacak olup, alt yüklenici çalıştırmayacaktır. 

Yüklenici işin yapımı esnasında aşağıda belirtilen teknik personeli o iş için bulunduracaktır. 

1 adet en az 10 yıl deneyimli İnşaat Mühendisi veya Mimar (Şantiye Şefi) 

1 adet en az 5 yıl deneyimli İnşaat Mühendisi (Saha Elemanı) 

1 adet en az 5 yıl deneyimli Makine Mühendisi (Saha Elemanı) 

1 adet en az 5 yıl deneyimli Elektrik Mühendisi (Saha Elemanı) 

1 adet en az 3 yıl deneyimli Harita Teknikeri (Saha Elemanı) 

6-İhale, Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhale Şartnamesi eki olan paylaşım listesinde 

belirtilen bağımsız bölümlerin idareye bırakılmasına ilaveten en yüksek nakit teklifi veren istekli 

üzerinde bırakılacaktır. 

7-İhale dokümanı, Efeler Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. 

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Efeler Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9-İşbu İhale ilanı genel bilgi niteliğinde olup kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale 

Şartnamesi ve eklerinde bulunan hükümleri uygulanacaktır. İhale komisyonu olarak Encümen 

ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 5522/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Sivas Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri bulunan gayrimenkuller (Arsa); 5393 

sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin e bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
36. Maddesi gereğince şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Kapalı Teklif ve 
Artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır. 

 İhalesi; 06 Temmuz 2021 SALI günü saat 15:00'da başlamak üzere her 10 dakikada bir 
Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve 
ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00.TL bedel mukabilinde temin edilir. 
İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 14.30'a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm 
evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve 
istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.) 

S. 
NO MAHALLESİ ADA PARSEL ALANI 

(m2) 
MUHAMMEN 
BEDEL (TL) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT (TL) 

1 Kardeşler 6363 2 9.483,7800 8.061.213,00 241.836,40 

2 Kardeşler 6364 5 2.842,62 2.416.227,00 72.486,81 

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için); 
a-İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir 

belgenin ibrazı,  
b-Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair 

yetki belgesi imza sirküleri, 
c-Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak 

girilmesi halinde ortak girişim belgesi, 
d-Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması 

durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi, 
e-Geçici Teminatı ile şartname bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi 

ibraz etmeleri, 
f-İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2021 yılı içerisinde alınmış halen 

faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt 
belgesi, 

g-İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir 
Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir. 

h-Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları 
taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, fax numarası 
ve elektronik posta adresleri ile yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü 
belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini 
taşımalarını gerekmektedir, 

j-Dış zarf ile İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
1-Teklif mektubunu içeren zarf, tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon 

numarası ve teklif vermeye yetkili kişinin imza beyannamesi, imza sirküleri ve hangi işe ait 
olduğunun yazılması(dış zarf) 

2-Teklif mektubu: Teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması ve bu mektupta 
şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam 
ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur(iç zarf). 

İlan olunur. 
 5589/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5678/1/1-1 

 



25 Haziran 2021 – Sayı : 31522 RESMÎ GAZETE Sayfa : 229 

Milli Savunma Bakanlığından: 
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Adalet Bakanlığından:  
MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2020 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden ikinci sınıf 
Akçaabat Birinci Noterliği 20.08.2021 tarihinde, Didim Birinci Noterliği 21.08.2021 tarihinde yaş 
tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 
İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru 
ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları 
gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 
SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI: 2020 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ: 

1- AKÇAABAT BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.519.939,06.-TL. 
2- DİDİM BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.555.500,88.-TL. 

 5602/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, 21M-IV-A pafta, 501 ada, 30 parsel üzerindeki 685992 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı 
Ali Muhittin YÜRÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi no: 11486, Oda Sicil No: 
16817) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari 
Dava Dairesinin 11.03.2021 tarihli ve E.2020/1267-K.2021/501 sayılı kararı ile “dava konusu 
işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 03.11.2019 tarihli ve 30937 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ali 
Muhittin YÜRÜK hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 
08.06.2021 tarihli ve 1052540 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 
 5599/1/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, 881 ada, 4 parsel üzerindeki 1545178 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Sarıtaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ‘in kuruluş ortağı Çağlar AKSU (Makine 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23948,  Oda Sicil No: 66068) tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 10.09.2020 tarihli ve 
E.2020/266-K.2020/1459 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiği, karara 
karşı Bakanlığımızca yapılan itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava 
Dairesinin 24.03.2021 tarihli ve E.2020/1703-K.2021/605 sayılı kararı ile itirazın kabulü ile “iptal 
kararının kaldırılmasına” ve “davanın reddine” hükmedildiğinden, 04.10.2020 tarihli ve 31264 
sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan "dava konusu işlemin iptaline" işleminin iptal edilerek, 
Çağlar AKSU hakkındaki “yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması” 
işleminin, 06.03.2020 tarihli ve 31060 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan "Yürütmenin 
Durdurulması"  kararının uygulandığı andan itibaren geriye kalan 150 günlük kısmının 
uygulamaya konulması Bakanlık Makamından alınan 08.06.2021 tarihli ve 1054766 sayılı 
Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
 5599/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : Abdullah Şahin Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (AŞEV). 
VAKFEDENLER : Abdullah ŞAHİN, Nurver ŞAHİN, Duygu ŞAHİN, Hatice ŞAHİN, 

Mehmet Batuhan ŞAHİN, Ahmet Doğuhan ŞAHİN, Emin GÖRGÜN. 
VAKFIN İKAMETGÂHI : ORDU. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ünye 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.04.2021 tarihli ek kararlı 25.11.2020 tarihli ve 
E:2020/139, K:2020/253 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI : Büyük ve güçlü Türkiye idealine hizmet etmek gayesiyle; millet olmanın 
gereği olan milli ve manevi değerlerimize bağlı, insana ve doğaya saygılı; fikren, bedenen ve kültürel 
yönden sağlıklı, medeniyet şuurumuza sahip, fikri ve vicdanı hür, ilim ve irfan sahibi, toplumumuza ve 
insanlığa değer katan, demokratik değerleri ve ilkeleri benimsemiş, özgüveni yüksek, yenilikçi, 
çalışkan, iyi ahlaklı, hoşgörülü ve başarılı bir gençlik yetişmesine maddi ve manevi katkıda bulunmak 
ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 100.000 TL.- (YüzbinTürkLirası). 
YÖNETİM KURULU : Nurver ŞAHİN, Mehmet Batuhan ŞAHİN, Ahmet Doğuhan ŞAHİN. . 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları öncelikle Türk Kızılayı veya bunun yerine kaim olan 
müesseseye devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 5547/1-1 

—— • —— 
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
18.06.2021 tarih ve 31515 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Öğretim 

üyesi alımına ilişkin ilanımızda Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör kadro unvanı 
Doçent olarak düzeltilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 5669/1-1 
—— • —— 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Tıp Fakültesi’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde 
belirtilen şartları sağlayan öğretim üyesi alınacaktır. 

1 - Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile 
bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim 
faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans 
çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan bir dosyayla birlikte bir dilekçeyi rektörlüğe altı nüsha 
olarak teslim eder. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak 
gösterir. 

İstenen Belgeler: 
- Başvuru Dilekçesi, Başvuru Formu, Bilgi formu, Nüfus cüzdan fotokopisi, - Akademik 

unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylanmış fotokopileri (Yurt dışından alınmış 
diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.) 

-Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, eksik belge ve süresi içinde 
yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacak 
olup posta ile gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Not: 1. İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve doldurulması gereken formlara; www.yeniyuzyil.edu.tr 
adresinden ulaşılabilir. 

Fakülte Bölüm/Anabilim Dalı/ Program Kadro Sayısı Kadro Unvanı Özel Şart 
Tıp 

Fakültesi 
Tıbbi Biyoloji ve Genetik 

Anabilim Dalı 1 Profesör Kanser Biyolojisi alanında 
çalışmalar yapmış olmak 

 5590/1-1 
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Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 48. Maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz 
öğretim üyesi alınacaktır. 

Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında 
başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

Başvurular profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; 
doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. 
Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır. (Postadaki gecikmelerden dolayı 
sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate 
alınmayacaktır.) 

İlan yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün geçerli olup; tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya 

Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir. 
Profesör kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ve 

Aday Etkinlik Puan Tablosu hariç aşağıda istenen tüm evraklar 1 (Bir) takım fiziki olarak, 5 (Beş) 
takım CD/USB Bellek halinde hazırlanacaktır.) 

1. Başvuru Dilekçesi, 
2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi, 
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının e-Devlet çıktıları, 
4. Doçentlik belgesinin onaylı sureti 
5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi ya da bunların e-

Devlet çıktısı, 
6. Özgeçmiş ve yayın listesi (Başlıca araştırma eseri belirtilecek ), 
7. Yayınlar, 
8. Bir (1) adet fotoğraf 
9. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği "Aday 

Etkinlik-Puanlama Tablosu" 
10. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet 

Dökümü çıktısı 
Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu hariç 

aşağıda istenen tüm evraklar 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım CD /USB Bellek halinde 
hazırlanacaktır.) 

1. Başvuru Dilekçesi, 
2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi, 
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları, 
4. Doçentlik belgesi onaylı sureti, 
5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi ya da bunların e-

Devlet çıktısı, 
6. Özgeçmiş ve yayın listesi, 
7. Yayınlar, 
8. Bir (1) adet fotoğraf 
9. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği "Aday 

Etkinlik-Puanlama Tablosu" 
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10. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet 
Dökümü çıktısı 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan 
Başvuru Formu ve Aday Etkinlik Puan Tablosu hariç aşağıda istenen tüm evraklar 1 (Bir) takım 
fiziki olarak, 3 (Üç) takım CD /USB Bellek halinde hazırlanacaktır.) 

1. Başvuru Dilekçesi, 
2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi, 
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları, 
4. Yabancı dil belgesi, 
5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi ya da bunların e-

Devlet çıktısı, 
6. Özgeçmiş ve yayın listesi, 
7. Yayınlar, 
8. Bir (1) adet fotoğraf 
9. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği "Aday 

Etkinlik-Puanlama Tablosu” 
10. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet 

Dökümü çıktısı 
- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir. 

 Birim ABD / Program Unvan Adet Derece Nitelik 

1 
DEDE KORKUT 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
TARİH EĞİTİMİ 
ANABİLİM DALI 

PROFESÖR 1 1 

Doçentlik unvanını Tarih Eğitimi 
alanında almış olmak. Müzeler 
konusunda çalışmalar yapmış 
olmak. 

2 
DEDE KORKUT 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

EĞİTİM 
PROGRAMLARI VE 

ÖĞRETİM ANABİLİM 
DALI 

DOÇENT 1 1 

Doçentlik unvanını Eğitim 
Programları ve Öğretim alanında 
almış olmak. Selçuklu Eğitimi 
konusunda çalışmalar yapmış 
olmak. 

3 
DEDE KORKUT 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
EĞİTİM YÖNETİMİ 

ANABİLİM DALI 
DOÇENT 1 1 

Doçentlik unvanını Eğitim Yönetimi 
alanında almış olmak. Milli Eğitim 
Politikaları ve Küreselleşme İlişkisi 
üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

4 
DEDE KORKUT 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
TARİH EĞİTİMİ 
ANABİLİM DALI 

DOÇENT 1 1 

Doçentlik unvanını Cumhuriyet 
Tarihi alanında almış olmak. Türk-
Rus ilişkileri ve Çarlık Rusya’sı 
Döneminde Kars'taki Eğitim üzerine 
çalışmış olmak. 

5 
DEDE KORKUT 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 

ANABİLİM DALI 
DOÇENT 1 1 

Doçentlik unvanını Fen Bilgisi 
Eğitimi alanında almış olmak. 
Bilimin Doğası ve Öğrenci 
Defterlerindeki Pedagojik süreçler 
konularında çalışmaları olmak. 

6 
DEDE KORKUT 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 

ANABİLİM DALI 
DOÇENT 1 1 

Doçentlik unvanını Fen Bilgisi 
Eğitimi alanında almış olmak. Fen 
Eğitiminde Problem Çözme ve 
Okuma Stratejileri çalışmış olmak. 
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7 
DEDE KORKUT 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 

ANABİLİM DALI 
DOÇENT 1 1 

Doçentlik unvanını Fen Bilgisi 
Eğitimi alanında almış olmak. Fen 
Bilimleri Eğitiminde Aile Katılımı, 
Girişimcilik Eğitimi ve Öğrenci 
Anlama Bilgisi konularında 
çalışmaları olmak. 

8 
DİŞ HEKİMLİĞİ 

FAKÜLTESİ 
PERİODONTOLOJİ 

ANABİLİM DALI 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 3 

İlgili Anabilim Dalında uzmanlık 
veya doktora yapmış olmak. 

9 
FEN EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 
ORGANİK KİMYA 
ANABİLİM DALI 

DOÇENT 1 1 
Doçentlik unvanını ilgili alanda 
almış olup, Teorik Kimya alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

10 
FEN EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 

ARAP DİLİ VE 
EDEBİYATI 

ANABİLİM DALI 
DOÇENT 1 1 

Doçentlik unvanını Arap Dili ve 
Edebiyatı alanında almış olmak. 

11 
FEN EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 

ESKİ TÜRK 
EDEBİYATI 

ANABİLİM DALI 
DOÇENT 1 1 

Doçentlik unvanını Klasik Türk 
Edebiyatı alanında almış olmak. 

12 
FEN EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 
YAKINÇAĞ TARİHİ 

ANABİLİM DALI 
DOÇENT 1 1 

Doçentlik unvanını ilgili alanda 
almış olmak. 

13 
İKTİSADİ VE İDARİ 

BİLİMLER 
FAKÜLTESİ 

ULUSLARARASI 
TİCARET VE 

LOJİSTİK ANABİLİM 
DALI 

DOÇENT 1 1 

Doçentlik unvanını Finansal 
alanında almış olmak. Davranışsal 
Finans üzerine çalışmalar yapmış 
olmak. 

14 
İKTİSADİ VE İDARİ 

BİLİMLER 
FAKÜLTESİ 

ULUSLARARASI 
TİCARET VE 

LOJİSTİK ANABİLİM 
DALI 

DOÇENT 1 1 

Doçentlik unvanını Muhasebe Bilim 
alanında almış olmak. Muhasebe 
Eğitimi üzerine çalışmalar yapmış 
olmak. 

15 
İKTİSADİ VE İDARİ 

BİLİMLER 
FAKÜLTESİ 

ULUSLARARASI 
TİCARET VE 

LOJİSTİK ANABİLİM 
DALI 

DOÇENT 1 1 

Doçentlik unvanını Makro İktisat 
alanında almış olmak. Büyüme ve 
Beşeri Sermaye konuları üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

16 
İKTİSADİ VE İDARİ 

BİLİMLER 
FAKÜLTESİ 

ÜRETİM YÖNETİMİ 
VE PAZARLAMA 
ANABİLİM DALI 

DOÇENT 1 1 

Doçentlik unvanını Pazarlama 
alanında almış olmak. Pazarlama 
İletişimi üzerine çalışmalar yapmış 
olmak. 

17 
İKTİSADİ VE İDARİ 

BİLİMLER 
FAKÜLTESİ 

SİYASET VE 
SOSYAL BİLİMLER 

ANABİLİM DALI 
DOÇENT 1 1 

Doçentlik unvanını Siyaset Bilimi 
alanında almış olmak. Din ve 
Siyaset İlişkileri üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

18 
MÜHENDİSLİK 

MİMARLIK 
FAKÜLTESİ 

BİYOMÜHENDİSLİK 
ANABİLİM DALI 

DOÇENT 1 1 
Doçentlik unvanını Fizyoloji 
alanında almış olmak. 

19 
SAĞLIK BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 
EBELİK ANABİLİM 

DALI 
PROFESÖR 1 1 

Doçentlik unvanını Histoloji ve 
Embriyoloji alanında almış olmak. 
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20 
SAĞLIK BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE 
HASTALIKLARI 
HEMŞİRELİĞİ 

ANABİLİM DALI 

DOÇENT 1 1 
Doçentlik unvanını Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Hemşireliği alanında 
almış olmak. 

21 TIP FAKÜLTESİ 
AİLE HEKİMLİĞİ 
ANABİLİM DALI 

PROFESÖR 1 1 
Doçentlik unvanını ilgili alanda 
almış olmak. 

22 TIP FAKÜLTESİ 
FİZYOLOJİ ANABİLİM 

DALI 
PROFESÖR 1 1 

Doçentlik unvanını ilgili alanda 
almış olmak. 

23 TIP FAKÜLTESİ 

KADIN 
HASTALIKLARI VE 
DOĞUM ANABİLİM 

DALI 

PROFESÖR 1 1 
Doçentlik unvanını ilgili alanda 
almış olmak. 

24 TIP FAKÜLTESİ 
KALP VE DAMAR 

CERRAHİSİ 
ANABİLİM DALI 

PROFESÖR 1 1 
Doçentlik unvanını ilgili alanda 
almış olmak. 

25 TIP FAKÜLTESİ 
GÖZ HASTALIKLARI 

ANABİLİM DALI 
PROFESÖR 1 1 

Doçentlik unvanını ilgili alanda 
almış olmak. 

26 TIP FAKÜLTESİ 
ANATOMİ ANABİLİM 

DALI 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 3 

Doktorasını Tıp Anatomi alanında 
yapmış olmak. 

27 TIP FAKÜLTESİ 
TIP EĞİTİMİ 

ANABİLİM DALI 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 3 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. İlgili 
alanda Tıpta Uzmanlık Eğitimi veya 
doktorasını yapmış olmak. 

28 TIP FAKÜLTESİ 
TIBBİ PARAZİTOLOJİ 

ANABİLİM DALI 
DOÇENT 1 1 

Doçentlik unvanını Tıbbi Parazitoloji 
alanında almış olmak. 

29 TIP FAKÜLTESİ 
ANATOMİ ANABİLİM 

DALI 
DOÇENT 1 1 

Doçentlik unvanını Anatomi 
alanında almış olmak. 

30 TIP FAKÜLTESİ 
ORTOPEDİ VE 

TRAVMATOLOJİ 
ANABİLİM DALI 

DOÇENT 1 1 
Doçentlik unvanını ilgili alanda 
almış olmak. 

31 TIP FAKÜLTESİ 
TIBBİ BİYOLOJİ 
ANABİLİM DALI 

DOÇENT 1 1 
Doçentlik unvanını Tıbbi Biyoloji 
alanında almış olmak. 

32 TIP FAKÜLTESİ 
TIBBİ FARMAKOLOJİ 

ANABİLİM DALI 
DOÇENT 2 1 

Doçentlik unvanını Tıbbi 
Farmakoloji alanında almış olmak. 

33 TIP FAKÜLTESİ 
TIBBİ 

MİKROBİYOLOJİ 
ANABİLİM DALI 

DOÇENT 1 1 
Doçentlik unvanını Tıbbi 
Mikrobiyoloji alanında almış olmak. 

34 
VETERİNERLİK 

FAKÜLTESİ 

VETERİNERLİK GIDA 
HİJYENİ VE ÜRETİMİ 

ANABİLİM DALI 
PROFESÖR 1 1 

Doçentlik unvanını ilgili alanda 
almış olmak. 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim 

Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesine ve Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde 
Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ 
KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

Nitelik 

Tıp Fakültesi 
Kardiyoloji  

Anabilim Dalı 
Profesör 1 

Elektrofizyoloji ve 
kardiyonöroablasyon 
konularında deneyimli 
olmak.  
Lisans dersi verme 
tecrübesi olmak. 

Tıp Fakültesi 
Fizyoloji  

Anabilim Dalı 
Profesör 1 

Fizyopatoloji alanında 
doktora, uzmanlık veya 
doçentlik diploması almış 
olmak. 

BAŞVURU İŞLEMLERİ : 
İlan Tarihi : 25.06.2021 
Son Başvuru Tarihi : 09.07.2021 
Profesör kadrosu için, başvuracak adayların, 
*2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim 

dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini, 
*Fotoğraflı özgeçmişlerini, 
*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 
*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 
*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da 

ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) 
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 
*Bilimsel yayınlarını, 
*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 
*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 
6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 Adet CD/USB veya 6 adet CD/USB 

olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan 

başvurular kabul edilmeyecektir. 
(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması 

gerekmektedir. ) 
İlan olunur. 
BAŞVURU ADRESİ: 
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 
26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir/İstanbul 
Tel: 0216 578 00 00 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R
YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7328 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususî

Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4135) 

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Katar Devleti Hükûmeti Arasında Askerî Sağlık Alanında Eğitim ve İş
Birliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4136)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün, 2021 Yılı

Temmuz-Aralık Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4137)
–– Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4138)
–– Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4139)
–– 154 kV (PS-5 Gaziantep-1) Brş.N.-Kuzeyşehir Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında  Bazı Taşınmazların

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 4140)

–– Gaziantep İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen
“9G6021 Şatırhüyük-İncirli Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden
Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4141)

–– Gaziantep İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen
“8G4030 Köseler KÖK-Toydemir KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha
İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4142)

–– Gaziantep İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen
“9G5024-Güllühüyük-Yelliburun Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet
Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4143)

–– Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamnamenin Yürürlükten Kaldırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4144)

–– Özel Hastaneler Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4145)
–– Bazı Fakültelerin Kurulması, Bazı Yüksekokul ve Fakültelerin Kapatılması, Işık Üniversitesi Rektörlüğüne

Bağlı Olan Güzel Sanatlar Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin Sanat, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi Adı Altında Birleştirilmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Tarafından Arnavutluk
Cumhuriyeti’nde Akademik Birim Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4146)

–– Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulunun Adının İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4147)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 24/06/2021 Tarihli ve 485 Sayılı Kararı 

YÖNETMELİKLER
–– Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair

Yönetmelik (Karar Sayısı: 4148)
–– Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Yönetmeliği
–– Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
–– Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Uygulama

Esasları Tebliği (No: 2021/21)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 26/5/2021 Tarihli ve 2019/3512 Başvuru Numaralı Kararı 

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 10. Hukuk Dairesine Ait Karar

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
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