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siRiNci n0lUtvt
Amag ve Kapsam, Dayanakve Tantmlar
Amag ve kapsam
Madde 1- Bu yOnergenin amacq Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama $ube Miidiirlti[tiniin
gahgma usul ve esaslanm dtizenlemektir.

Dayanak
Madde 2- Bu ydnerge, 1011212003 tarih ve 5018 sayrh Kamu Mali Y6netimi ve Kontrol
Kanununun 60. ve 61. maddesi,22ll2l2005 tarihli ve 5436 sayrh Kanunun 15. maddesi,
Strateji Geliqtirme Birimlerinin Qahqma Usul ve Esaslan Hakkrnda Ytinetmelipin 9. maddesi,
Merkezi Muhasebe Y0netmeligi, Muhasebe Yetkililerinin Epitimi, Sertifika Verilmesi ile
Qahqma Usul ve Esaslan Hakkrnda Ycinetmelile dayamlarak hazrrlanmrqtrr.

Tanrmlar
Madde 3- Bu yOnergede gegen;
a) Kanunt 1011212003 tarih ve 5018 sayrh Kamu Mali Ydnetimi ve Kontrol
Kanununu,
b) Bakanhk: Maliye Bakanh[rm,
c) Bakan: Milli Elitim Bakarunt,
d) Ust Ydnetici: izmir Katip Qelebi Universitesi Rekt<iriinti,
e) Harcama Birimi: Universitemiz biitgesinde cidenek tahsis edilen ve harcama yetkisi
bulunan birimi,
Harcama Yetkilisi: Btitgeyle <idenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en iist
ydneticisini,
g) Baqkanhk Strateji Geliqtirme Daire Bagkanhlrm,
h) $ube Mtidiirltfii: Muhasebe, kesin hesap ve raporlama gube miidtir0nti,
D Muhasebe Hizmeti: Gelir ve alacaklarrn tahsili, giderlerin ve borglann hak
sahiplerine cidenmesi, para ve parayla ifade edilebilen de[erler ile emanetlerin
ahnmasr, saklanmasr, ilgililere verilmesi, gdnderilmesi ve di[er tiim mali iglemlerin
kayrtlanrun yaprlmast ve raporlanmast iglemlerini,
Muhasebe Birimi: Muhasebe hizmetlerinin yaprldrlr birimi,
k) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin ytirtitiilmesinden ve muhasebe
biriminin y<inetiminden sorumlu, usuliine grire atanmrg sertifikah ytineticiyi,
m) Muhasebe Yetkilisi Mutemedi: Muhasebe yetkilisi adrna ve hesabma para ve
parayla ifade edilebilen defierleri gegici olarak almaya, mtshafaza etmeye, venneye,
gdndermeye yetkili ve bu iglemlerle ilgili olarak do!rudan muhasebe yetkilisine
kargr sorumlu olan kamu gdrevlilerini ve yetkili memurlan,
n) Vezne: Muhasebe birimine teslim edilen tedaviildeki Tiirk parasl, ddviz, gek, senet,
menkul krymetler ve teminat mektuplarrrun muhafaza edildili yeri,
p) Mali Yrl: Takvim ytlmt,

0

j)

ifade eder.
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iriNci n0lUvt
Fonksiyonlarl Giirev, Yetki ve Sorumluluklan
Fonksiyonlarr
Madde 4- Muhasebe, kesin hesap ve raporlama gube miidiirliipii aqalrdaki fonksiyonlarrn
yerine getirilmesinden sorumludur.
I ) Universi temiz muhasebe hizmetlerini yi.iriitmek,
2) Biitge kesin hesabmt hazrrlamak,
3) Mal y<inetim ddnemine iligkin icmal cetvellerini hazrrlamak,
4) Mali istatistikleri hazrrlamak.

Muhasebe hizmetlerinin yiiriitiilmesi
Madde 5- Universitemizmuhasebe hizmetleri Strateji Geligtirme Daire Bagkanhlr Muhasebe,
Kesin Hesap ve Raporlama qube miidiirltilti tarafindan ytiriittiliir. Muhasebe hizmetleri,
Kanun ve ilgili mevzuat gergevesinde, muhasebe yetkilisi tarafindan yerine getirilir.
Muhasebe yetkilisinin g6rev ve yetkileri
Madde 6- Muhasebe yetkilisinin gdrev ve yetkileri aqalrda belirtilmigtir.
a) Gelirleri ve alacaklarr ilgili mevzuafina gdre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil
edilenleri ilgililerine iade etmek.
b) Giderleri ve borglan hak sahiplerine Odemek.
c) Para ve parayla ifade edilebilen deperler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere
vermek veya gdndermek.
d) Yukandaki bentlerde sayrlan iqlemlere ve diper mali iglemlere iligkin kayrtlan
usuliine uygun, saydam ve eriqilebilir qekilde tutmak, mali rapor ve tablolan her tiirlii
mi.idahaleden balrmstz olarak diizenlemek.
e) Gerekli bilgi ve raporlan, Maliye Bakanhprna,hizmet verilen ilgili kamu idaresinin
harcama yetkilisi ile tist ydneticisine ve yetkili krhnmrg di[er mercilere muhasebe
ycinetmeliklerinde belirtilen stirelerde di.izenli olarak vermek.
f) Vezne ve ambarlarrn kontroltinii ilgili mevzuatrnda dng<irtilen stirelerde yapmak.
g) Muhasebe hizmetlerine iligkin defter, kayrt ve belgeleri ilgili mevzuatmda belinilen
siirelerle mvhafaza etmek ve denetim e hazr bulundurmak.
h) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve iglemlerini ilgili mevzuattnda
dngdrtilen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulundupu yerdeki
birim yoneticisinden kontrol edilmesini istemek.
r) Hesabrm kendinden soffa gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabr
devralmak.
j) Muhasebe birimini ydnetmek.
k) Di[er mevzuatla verilen gdrevleri yapmak.
Muhasebe yetkilisinin sorumluluklart
Madde 7- Muhasebe yetkilileri;
a) Bu Ydnergenin 6. maddesinde sayrlan hizmetlerin zarnanrnda yaprlmasmdan ve
muhasebe kayrtlanmn usultne uygm, saydam ve erigilebilir gekilde tutulmasmdan,
b) Mutemetleri aracrh[ryla aldrklan ve elden grkardrklan para ve parayla ifade edilen
deperler ile bunlarda meydana gelen kayrplardan,
c) 6n ddeme ile kesin ridemelerin yaprlmasr ve dn <idemelerin mahsubu agamalannda
ddeme emri belgesi ve eki belgelerin usuliince incelenmesi ve kontroliinden,
d) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarlann ilgililerine geri verilmesinde, geri verilecek
tutann, diizenlenen belgelerde Ongdriilen tutara uygun olmasmdan,
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e) Odemelerin, ilgili mevzuatrn dngdrdii[ii Oncelik srrasr da gdz ciniinde bulundurularak,
muhasebe kayrtlanna almma sraslna grire yaprlmasmdan,

f) Rticu hakkr sakh kalmak kaydryla, kendinden <inceki muhasebe yetkilisinden hesabr
devraltrken gcistermedi[i noksanhklardan,
g) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve iglemlerini ilgili mevzuata gdre
kontrol etmekten,
h) Yetkili mercilere hesap vermekten, sorumludurlar.
Muhasebe yetkililerinin Kanuna gcire yapacaklarr kontrollere iliqkin sorumluluklan,
gcirevleri gereli incelemeleri gereken belgelerle smuhdu.
Muhasebe yetkililerinin ret ve iadeler ile aynhp gonderilmesi gereken paylara iligkin
fazla ve yersiz tidemelerde sorumlulufu, bu ycinergenin 10. maddesi uyannca yapmasl
gereken kontrollerle smrhdu.

UCtrncU n0liirvr
iq ve iglemler
Para ve para ile ifade edilen de[erlerin muhafazasr
Madde 8- Muhasebe yetkilileri, muhasebe birimlerine teslim edilen para ve parayla ifade
edilen delerlerin ilgili mevzuattnda dngcirtildi.ipii qekilde ahnmasrm, vezne ve ambarlannda
muhafaza edilmesini ve gerekli giivenlik tedbirlerinin almmasrm saplamak zorundadrrlar.
Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatmda dngciriilen stireler iginde ve belirsiz gtinlerde vezne
ve ambarlarrm kontrol ederek kayrp ve noksanhk olmamasr igin gerekli onlemleri almakla
ytikiimliidiirler. Bu gdrevin gereli gibi yerine getirilmemesi nedeniyle meydana gelecek kayrp
ve noksanhklardan genel htiktimlere gcire sorumludurlar.

Yangm, sel, deprem, yer kaymasr, gr[ dtigmesi gibi afet halleri ile savag veya askeri ve
idari sebeplerle tahliye ya da hrrsrzhk gibi nedenlerle vezne ve ambarlarda kayrp veya
noksanhk meydana gelmesi halinde, muhasebe yetkililerince durum derhal en yakrn amire
yanh olarak bildirilir. Aynca, olaya iligkin delillerin kaybolmamasr igin gerekli tedbirleri alrr.
Sorumlulu[un ibrasr igin, olayrn o[renildigi giinden itibaren en geg 15 gtin iginde, iist
ycineticiye bagvurur. Bu durumda muhasebe yetkilisinin sorumlulufu, tist ydneticisinin
gciriigleri ahnarak S ayr gtay tarafindan hiikme ball anrr.

Mali iqlemlerin muhasebelegtirilmesi
Madde 9- Bir ekonomik delerin yaratrlmasr, bagka bir qekle ddntigttiriilmesi, miibadeleye
konu edilmesi, el deligtirmesi veya yok olmasr mali iglem olarak kabul edilir ve biittin mali
iglemler muhasebe yetkililerince muhasebeleqtirilir.
Her muhasebe kaydrnrn bir belgeye dayandrrrlmasr zorunludur. Muhasebeleqtirme
iqlemleri Universitemizintabi oldu[u Merkezi Yonetim Muhasebe Y<inetmeli[inde belirtilen
muhasebelegtirme belgeleri ile yaprlrr.
Muhasebelegtirme iglemi, mali iglemin tamamlanmasrm takiben geciktirilmeden en geg
izleyen ig gi.iniinde yaprlrr. Ancak, mali yrhn bitimine kadar mal ahnmrg, hizmet veya ig
yaprlmrg olmasma rapmen mahsup belgeleri mali yrhn bitimine kadar muhasebe birimine
verilememig 6n odemelere iliqkin mali iglemler ile biitge gelir ve giderini ilgilendirmeyen
di[er mali iglemler, ilgili mevzuat hiikiimleri dikkate almarak mahsup dcjnemi sonuna kadar
muhasebelegtirilebilir.
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odeme emri belgesi ve ekleri iizerinde yaprlacak kontroller
Madde 10- Muhasebe yetkilileri cideme emri belgesi ve ekleri tizerinde;
a) Yetkililerin imzasrnr,
b) Odemenin gegidine gcire ilgili mevzuatrnda belirlenen belgelerin tamam olmasrm,
c) Maddi hata bulunup bulunmadr[rm,
d) Hak sahibinin kimliline iliqkin bilgileri,
konhol etmekle yiiktimliidtirler.
Muhasebe yetkilileri, yukanda belirtilen kontroller drqrnda kontrol ve inceleme
yapama4 ddemelerde ilgili mevzuattnda diizenlenmig belgeler drgrnda belge arayamaz.
Yukarrda sayrlan konulara iligkin hata veya eksiklik bulunmasr halinde cideme yapanr6 ve
<idemeye zorlanamaz.

Muhasebe yetkilileri, tideme emri eki belgelerin, ddemesi yaprlacak giderin gegidine ve
ahm qekline g0re Merkezi Ycinetim Harcama Belgeleri Vrlnetmeliginde ve-rizel mevzuatrnda
tingOriilen belgelerden olmasmr ve bu belgelerin eksiksiz olarak bd"m" emri belgesi ekine
baSlanmasrm kontrol etmekle sorumlu olup, belgelerin ahnan mal veya hizmetyada yaprlan ig
bannda miktar veya ara toplam olarak biitgedeki tertiplerine uyguniugunun kontroltnden ve
do[rululundan sorumlu degildir.
Muhasebe yetkililerinin maddi hataya iligkin sorumluluklarr; bir mali iglemin
muhasebelegtirilmesine dayanak tegkil eden karar, onay, sozleqme, hak edig raporu, bordro,
fatura, ahndr ve benzeri belgelerde; gelir, alacak, gider ya daborg tutalnttt i.rpit edilmesine
esas rakamlarrn higbir farkh yoruma yer vermeyecek bigimde, bilerek veya bilmeyerek yanlq

segilmesi, oranlarm yanhg uygulanmasr, aritmetik iglemlerin yanhq yaprlmasr u.

muhasebeleqtirmeye esas toplamlannrn muhasebeleqtirme belgesinde

itgiti tresaptara noksan
ve fazla alma, venne, 6deme ve
gcinderilmesiyle srnrrhdrr. Teknik nitelikteki belgelerde, bu nitelige iliqkin olarak yaprlmrg
veya fazla kaydedilmek suretiyle yaprlan yersiz

maddi hatalardan bu belgeleri diizenleyen ve onaylayan gergekleglirme gorevlileri sorumlu
oluq, muhasebe yetkililerinin bu belgelere iligkin sorumluluklarr aritmetik iglemlerdeki
yanhghklarla smrhdr.
Muhasebe yetkilileri, cin <idemeler ile geri verilecek para ve para ile ifade edilen
de$erlere iligkin olarak dtizenlenen muhasebelegtirme belgeleii ve ekleii i.izerinde de birinci
fikradaki hususlarr kontrol etmekle yiikiimltidtirler.
Odeme Oncesi kontrol siiresi
Madde 11- Odeme emirleri, muhasebe birimine geliq tarihinden itibaren, en geg dcirt ig giini.i
iginde incelenir, uygun bulunanlar muhasebeleqtirilerek tutarlan hak sahlplerinin banka
hesabma aktanlrr. Eksik veya hatah olan <ldeme emri belgesi ve eki belgeler, dtizeltilmek
veya tamamlanmak iszerc en geg, hata veya eksiklipin tespit edildigi gtinti izleyen ig gtinti
i?il9: gerekgeleriyle birlikte harcama yetkilisine yaziT olarak gonderilir. Hata veya
eksiklikleri tamamlanarak tekrar muhasebe birimine verilenler, .n g-.g iki ig gtinii sonuna
kadar incelenerek muhasebelegtirme ve 6deme iglemi gergeklegtirilir. Hak sahiplerinin banka hesaplanna aktarrlmaksrzm kasadan veya gek dtizenlenmek
suretiyle bankadan yaprlabilecek cideme ti.ir ve tutarlan ile kontrol, muhasebeleqtirme ve
tideme stiresini dtirt ig gtintinden daha az olarak belirlemeye, tist yctnetici yetkilidir.

Odemelerin yaprlmasrnda tincelik

Madde 12- Universitemiz nakit mevcudunun tiim ddemeleri karprlayamamasl halinde

giderler, muhasebe kayrtlarrna almma sraslna grire ridenir. Ancak, bu odemelerin yaprlmasr
srasmda srasryla;
a) Kanunlan gerelince diper kamu idarelerine <idenmesi gereken vergi, resim, harg,
prim, fon kesintisi, pay ve benzei tutarlara,
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b) Tarifeye balh ddemelere,
c) ilama ba[h borglara,
d) Odenmemesi halinde gecikme zammrve faizdoluracak cidemelere,
e) Odenmesi talep edilen emanet hesaplanndaki tutllara,
dncelik verilir.
Universitemiz nakit mevcudunun yeterli olmasr durumunda ridemeler, rideme emri
belgelerinin muhasebe biriminin kaytlarrna girig srrasrna gcire yaprlrr. Odeme emri belgesi ve
eki belgeler iizerinde l0 uncu maddeye gore yaprlan kontrollerionucunda noksanlgitespit
edilerek tamamlanmak iizere ilgili birimine iade edilen 6deme emri belgeleri tamamlanarak
muhasebe birimi kayrtlanna girdikten sonra, yeni girig slrasma grire 6denii.

Alacaklann tahsil sorumlulufu
Madde 13- Muhasebe yetkilileri, ilgili kanunlara gore tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil
edilebilir hale gelmiq kamu gelir ve alacaklarrmn yi.ikumltileri ve sorumlularr adrna ilgili

hesaplara kaydedilerek tahsil edilmesinden sorumludurlar.
Muhasebe yetkilileri, tahsili Universitemize ait kamu alacaklarrndan borglusu baqka bir
yerde olduEu anlagrlanlann tahsilini, borglunun bulundu[u yerdeki Universite muhasebe
biriminden isterler. Di[er muhasebe birimlerince tahsili istenen alacak tutan, ilgili muhasebe
birimi adma kayrtlara almarak izlenir.

Bu alacaklardan nakden yada mahsuben yaprlan tahsilat, alacalm kayrth bulundu[u

muhasebe birimine nakden veya hesaben ddenir.

Kendisinden izlenmesi istenilen bir alacaSrn tahsilinde ihmali gdrtilen muhasebe
yetkilileri, alacakh kamu idaresince, ihmali gcinilen muhasebe yetkilisinin laflr oldu[u kamu
idaresi iist ydneticisine bildirilir.
Tagrnrr ve tagrnmaz kayrtlarrnrn tutulmasr

Madde 14- Universitemiz miilkiyetinde veya Universitemize tahsisli olan ya da
Universitemizin kullarummda bulunan tagmr ve tagmmazlar ile bunlara iligkin iqlemlerin

kaydr ilgili mevzuatrnda belirlenen kigiler tarafindan tutulur. Tagmrr kayrtlarr idarenin
birimleri baznda dtizenlenerek mevzuatrnda belirlenen stirede Stiateji Geliqtirme Daire
Bagkanhlrna Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimine gcinderilii. Strateji Geligtirme
Daire Bagkanhfr. Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi tarafindan bu kayrtlar
Universite baznda konsolide edilir ve tagnmaz kayrtlan da eklenerek icmal cetvelleri

hazrlarur.

Biitge kesin hesabrnm hazrrlanmasr
Madde 15- Btitge kesin hesabt, Universitemiz biitge uygulama sonuglan dikkate almarak
Strateji Geligtirme Daire Bagkanhpr Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi tarafindan
hazrrlanarak, Rektcir ve Milli E[itim Bakanr tarafindan onaylarur ve kesin hesap kanun
tasansrna dahil edilmek uzere Maliye Bakanhsrna gcinderilir.
Biitge uygulama sonuglarrnm raporlanmasl
Madde 16- Btitge uygulama sonuglanna iligkin her

tiirlti rapor, cetvel ve belge Strateji
Geligtirme Daire Baqkanh[r tarafindan hanrlarur. Universitemiz muhasebe hizmetleri
sonucunda diizenlenen mali tablolann bir 6me[i ilgili birimlere grinderilir.
Mali istatistiklerin hazrrlanmasr
Madde 17- Universitemiz mali istatistiklerinin hanrlawnasma dayanak tegkil eden bilgi ve
belgelerin ilgili makamlara verilmesinden Muhasebe, Kesin Uesap ve Iiaporlama Birimi
sorumludur.
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ig ve iglemlerin difer idareler nezdinde izlenmesi
Madde 18- Universitemizin, di[er idareler nezdindeki alacak ve borglarrmn izlenmesinden ve
sonuglandrnlmasmdan, Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama $ube Mtidiirli.igti sorumludur.

Mali

Yetkisiz tahsil ve iideme yaprlamayacafr ve birlegemeyecek giirevler
Madde 19- Kanunlarrn <ingdrdiilii gekilde yetkili krhnmamrq higbir gergek veya tiizel kigi
kamu adma tahsilat ve rideme yapamayaca[r gibi muhasebe hizmeti de veremez.
Usuliine g6re atanmadrgr halde muhasebe hizmetlerinden bir ktsmmt veya tamammt
kendilipinden yapanlar ile yaprlmasr konusunda emir veren ycineticiler hakkrnda, Saygtay
tarafindan belirlenecek mali sorumluluklan sakh kalmak izere, adli ve idari yonden de aynca
iglem yaprlrr.
Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi gcirevi aym kigide birlegemez.

Giirev, yetki ve sorumluluklarrn devri
Madde 20- Muhasebe yetkilisi, kanunlarla kendilerine verilen gdrev ve yetkilerinden bir
krsmrm Maliye Bakanhlrnca belirlenen usul ve esaslara gtire yardrmctlanna devredebilirler.
Muhasebe yetkilisi hakkrndaki sorumluluk, devredilen iglerle ilgili olarak gdrev ve yetki
devri yaprlanlar hakkrnda da uygulamr.
Muhasebe yetkilisi dewettikleri gdrev ve sorumluluklann, yardrmcrlar tarafindan
usultine uygun olarak yerine getirilip getirilmedifini gcizetmekle ytikiimltidiir.
Devredilen grirev ve yetki smrrlan igerisinde olmakla birlikte, yardrmctlar tarafindan
tereddtide diigtilen konulardaki iglemler, uygun bulunmast halinde muhasebe yetkilisi
tarafindan sonuglandrnlrr.

Danrymanhk hizmeti sunma ve bilgilendirme yiikiimliitii$i
Madde 21- Strateji Geligtirme Daire Bagkanhpr, harcama birimlerince istenilen bilgileri
sa[lamak ve mali konularda damgmanhk hizmeti vermekle yiiktimliidiir. Bu amagla
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama $ube Miidi.hltigti mali ydnetim ve kontrol ile denetim
konulannda gerekli bilgi ve doktimantasyonu, yetki ve gcirevleri gergevesinde olugturmak ve
izlemekle sorumludur.
Harcama birimleri, gorev alaruna ait mali mevzuatta meydana gelen de[igiklikler
konusunda zamamnda

bilgilendirilir.

Mali konulardaki dtizenleme ve kararlara iligkin muhasebe kayrtlan ve raporlama
esaslan ile uygulanmasr konusunda, gerektilinde ilgili birimlerin gtirtiqti de ahnmak suretiyle,
uygulamaya agrkhk getirici ve ydnlendirici yazrh bilgilendirme yaprlabilir.

oOnoUNcU nolUtvt
Muhasebe Diinemi, Diinem BaEr iglemleri,
Diinem Sonu iglemleri ve Yiinetim Diinemi

Kamu gelir ve giderlerinin yrh ve mahsup diinemi
Madde 22- Faaliyet gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri mali yrhn hesaplarrnda gcisterilir.
Biitge gelirleri nakden veya mahsuben tahsil edildi[i, biitge giderleri ise <idendi$i yilda
muhasebelegtirilir. Hesaplar mali yrl esasrna gdre tutulur. Mali yrhn bitimine kadar fiilen
yaprlmrg olan odemelerden mahsup edilememig olanlarrn, ddenekleri sakh tutulmak suretiyle,
mahsup iqlemleri mali yrhn bitimini izleyenbir ay iginde yaprlabilir. Zorunlu hallerde bu siire,
Maliye Bakanhfr tarafindan biitge giderleri igin bir ay, diler iglemlerde ise beq ayr
gegirmemek iizere uzatrlabilir.
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Diinem sonu iElemleri
Madde 23- Dclnem sonu iglemleri mali yrlm sonunda gegici mizanrn grkanlmasrmn ardmdan
yaprlan agalrdaki iglemlerden olugur.
a) Biitge ve cidenek hesaplanna iligkin drjnem sonu iglemleri:
l-15 Arahk -31 Arahk tarihlerine iligkin hesaplanan iggi iicretleri bir taraftan giderler
hesabma borg, biitge emanetleri hesabrna alacak; di[er taraftan btitge giderleri hesabma borg,
gider yansrtma hesabrna alacak kaydedilir.
2-Btitge emanetleri hesabrnda kayrth olan tutarlardan zamana$lmr siiresi dolanlar bir
taraftan btitge emanetleri hesabma borg, gelirler hesabma alacak; di[er taraftan biitge gelirleri
hesabrna alacak, gelir yansrtma hesabma borg kaydedilir.
3-Btitge gelirleri hesabmm alacak bakiyesi btitge gelirleri hesabma borg, biitge uygulama
sonuglan hesabma alacak kaydedilir.
4-Btitge giderleri hesabmm borg bakiyesi bttge giderleri hesabma alacak, btitge
uygulama sonuglan hesabrna borg kaydedilir.
5-Btitge gelirlerinden ret ve iadeler hesabmm borg bakiyesi btitge gelirlerinden ret ve
iadeler hesabrna alacak, btitge uygulama sonuglan hesabma borg kaydedilir.
6-Gider yansrtma hesabmrn alacak bakiyesi gider yansrtma hesabma borg, biitge
uygulama sonuglan hesabrna alacak kaydedilir.
7-Gelir yansttma hesabrmn borg bakiyesi gelir yansrtma hesabma alacak, btitge
uygulama sonuglart hesabrna borg kaydedilir. Gelir yansrtma hesabmrn alacak bakiyesi
verdipi durumlarda gelir yansrtma hesabrna borg, b0t9e uygulama sonuglan hesabrna alacak
kaydedilir.
8-Mahsup ddnemine devreden rin ddemeler kargrhpr sakh tutulacak odenekler, bir
taraftan gonderilecek bi.itge odenekleri hesabrna alacak, mahsup dOnemine aktarrlan
kullanrlacak cidenekler hesabrna borg; diler taraftan biitge ddenekleri hesabrna borg, mahsup
ddnemine aktanlan <idenekler hesabma alacak kaydedilerek devredilir.
9-Btitge ddenekleri hesabmrn alacak arhlmdan, ddenekli giderler hesabmm borg artrlr
grkanlarak bulunacak kullamlmamrq <idenekler tenkis edilmek izere btitge ddenekleri
hesabrna borg, grinderilecek biitge 0denekleri hesabrna alacak kaydedilir.
10-Odenekli giderler hesabmm borg bakiyesi biitge <idenekleri hesabrna borg, <idenekli
giderler hesabma alacak kaydedilir.
11-Birim, yrlsonu ridenek tenkis iglemlerine iligkin olarak, gdnderilecek btitge
cidenekleri hesabma borg, btitge ridenek hareketleri hesabma alacak kaydedilir.
l2-Iptal edilmesi gereken biitge ridenekleri merkez muhasebe birimlerince, gonderilecek
biitge <idenekleri hesabma alacak, btitge ddenekleri hesabma borg kaydedilerek iptal edilir.
13-Birim, yrlsonu iptallerinden soffa gOnderilecek btitge ddenekleri hesabrnrn aynntr
kodlarr itibarryla; borg bakiyesi gonderilecek btitge odenekleri hesabma alacak, bi.itge
tidenekleri hesabtna borg; alacak bakiyesi biitge rjdenekleri hesabrna alacak, gonderilecek
biitge cidenekleri hesabma borg kaydedilir.
Bu iglemden sonra btitge hesaplarr ana hesap grubu ile <idenek hesaplarr hesap grubunda
yer alan tiim hesaplar kapamr.
b) Btitge ve ridenek hesaplarr drgrndaki dcinem sonu iglemleri:
l- Duran varhklar ana hesap grubu igerisinde yer alan, gelirlerden alacaklar hesabrnda
kayrth tutarlardan dcinen varhklar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara aktanlmasr gereken
tutarlar, bu hesaplara alacak, donen varhklar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara borg
kaydedilerek aktarma iglemleri tamamlamr.
2- Yrh biitgesinden kargrlanmak iizere verilen 6n cidemelerden mahsup ddnemine
aktanlmasr gereken tutarlar, bir taraftan bu hesaplara alacak, mahsup ddnemine aktarrlan
avans ve krediler hesabma borg kaydedilir. Bu iglemler sonucunda ig avans ve kredileri hesabr
ile personel avanslan hesabr kesin mizanda bakiye vernez.
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3- Biitge emanetleri hesabrnda kayrth olan tutarlar, zamanagrmr siiresine gcire bi.itge
emanetleri hesabmm ilgili yardrmcr hesabrna aktanlmasr gerektiginden bu hesaba borg ve
alacak kaydedilir.
4- D<inem sonunda ilgili varhk ve yabancr kaynak hesaplarrnda kayrth olup, yabancr
para cinsinden izlenen tutarlar deperlemeye tabi tutulur ve raporlama tarihindeki gergek
delerleri ile mali raporlarda gdsterilir.
5- Yeniden deSerlemeye tabi tutulmasr gerekli olan taahhiit ve garantiler delerlemeye
tabi tutulur.
6- Maddi ve maddi olmayan duran varhklar hesap gruplarrnda yer alan hesaplarda
kayrth de[erlerden yeniden deperleme iqlemine tabi tutulmasr gerekenler, bu Yonergenin
ilgili htiktimleri uyarmca yeniden delerlemeye tabi tutulur.
7- Maddi ve maddi olmayan duran varhklar hesap gruplannda yer alan hesaplarda
kayrth amortismana tabi tutulmast gereken varhklara iligkin amortisman iglemleri yaprlrr.
8- Gelirler hesabmm alacak bakiyesi, d<inem sonunda faaliyet sonuglan hesabrna alacak,
gelirler hesabma borg kaydedilir.
9- Giderler hesabmtn borg bakiyesi, donem sonunda faaliyet sonuglan hesabma borg,
giderler hesabrna alacak kaydedilir.
10- Faaliyet sonuglarr hesabmm alacak veya borg bakiyesi 6z kaynaklar hesap grubu
igerisinde yer alan dcinem olumlu faaliyet sonuglan hesabr veya d6'nem olumsuz faaliyet
sonuglan hesabryla kapatrlrr.
11- Gegmig yrllar olumlu faaliyet sonuglan hesabrnda kayrth tutarlar, bu hesaplann ilgili
alt bciltimiine aktanlmasr igin bu hesaba borg ve alacak kaydr yaprlrr.
12- Gegmig yrllar olumsuz faaliyet sonuglan hesabrnda kayrth tutarlar, bu hesaplann
ilgili alt b<iltimtine aktanlmasr igin bu hesaba alacak ve borg kaydr yaprlrr.
Bu iglemlerden sonra faaliyet hesaplarr ana hesap grubunda yer alan tiim hesaplar
kaparur.

Her faaliyet ddneminin sonunda, muhasebe yetkilileri donem sonu iglemlerini yaparak
yeni faaliyet dcjneminin agrhq kaydrna esas ahnacak kesin mizant grkarrrlar. Hazrrlanan kesin
mizanda borg ve alacak kalam veren hesaplar yeni faaliyet drineminin agrhg kaydrna esas
tegkil eder.
Kesin mizarun dtizenlenmesini takiben, ddnem sonunda son yevmiye olarak borg ve
alacak bakiyesi veren hesaplann kapatrlmasrnr sallamak igin kesin mizanda borg bakiyesi
veren hesaplar alacak kaydr yaprlarak, alacak bakiyesi veren hesaplar ise borg kaydr yaprlarak
muhasebe ddnemi kapatrlrr.

Diinem bagr iqlemleri

Madde 24- Mali yrhn bagrnda muhasebe kayrtlanrun agrlmasrnr sa$lamak tizere dnceki
faaliyet dtineminin son yevmiyesinde borg kaydedilerek kapatrlan hesaplara iligkin tutarlar
alacak kaydr yaprlarak; alacak kaydedilerek kapatrlan hesaplara iligkin tutarlar ise borg kaydr
yaprlarak ddnem baplatrlrr.
Agtltg kaydrm takiben <inceki yrl olumlu veya olumsuz faaliyet sonucu gegmig yrllar
olumlu faaliyet sonuglan hesabr veya gegmig yrllar olumsuz faaliyet sonuglan hesabma
akianlrr.

Yiinetim dtinemi
Madde 25- Ydnetim ddnemi, bir mali yrhn bagrndan sonuna kadar yaprlan biitiin iqlemler ile
mali yrl gegirildikten sonra, mahsup drinemi igerisinde dnceki mali yrla iligkin olarak yaprlan
mahsup iglemlerini kapsar.
Y6netim ddnemi hesabr, ydnetim doneminde yaprlan btitiin mali iglemleri kapsayan mali
tablo, rapor, defter ve cetveller ile sayrm tutanaklanndan olugur. Gdrev bagrndaki muhasebe
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yetkilisi tarafindan diizenlenen yonetim dtjnemi hesabr, mahsup drinemini takip eden bir ayhk
siire iginde yetkili mercilere verilir. Ycinetim dcinemi hesabr dosyasmrn bir drnefi de
muhasebe biriminde muhafaza edilir.

Yiinetim dOnemi hesabr ile itgiti hiikiimler
Madde 26- Dizenlenen ytinetim ddnemi hesabr defter ve raporlarr ile bu ycinerge uyannca
diizenlenmesi gereken ytl sonu saylm tutanaklan, mahsup dcinemi sonu itibarryla gcirev
bagrnda bulunan muhasebe yetkilisi tarafindan yrinetim d<inemi hesabr adr altrnda
olugturulacak bir dosya ile en geg mahsup dcjnemini izleyen bir ay igerisinde Sayrgtay
Bagkanhlrna gcinderilir.
Ycinetim drinemi hesabr agalrda sayrlan defter ve raporlardan olugur.
l) Yevmiye defteri,
2)Mizan cetveli,
3) Bttge gelirlerinin ekonomik srruflandmlmasr tablosu,
4) Biitge giderlerinin kurumsal smrflandrnlmasr tablosu,
5) Btitge giderlerinin fonksiyonel srnrflandrnlmasr tablosu,
6) Btitge giderlerinin finans smrflandnlmasr tablosu,
7) Biitge giderlerinin ekonomik srruflandnlmasr tablosu,
8) Biitge giderleri ve odenekler tablosu,
9) Btitge gelirleri tahakkuk artrklanndan zamana$lmma u[ramrg olanlara iligkin aynntr
cetveli,
l0) Sayrgtay ilamlarr cetveli,
Ytinetim ddnemi hesabr dosyastna yukanda agrklanan defter, rapor ve saylm tutanaklan
ile birlikte ytinetim dtineminde gorev yapanmuhasebe yetkilisine ait liste eklenecektir.
Yonetim ddnemi hesabr dosyasmrn Sayrgtay Baqkanhlrna gcinderilmesinden sonra,
tespit edilecek hata ve noksanhklara iligkin olarak yaprlmasr gereken di.izeltmeler igin Maliye
Bakanhlrndan izin almr.
a) Biitge Gelirleri Tahakkuk ArtrklanndanZarrana$rmma U[ramrg Olanlara iligtin
Aynntr Cetveli
Bu cetvele, ycinetim dcinemi hesabr verilen mali yrhn sonuna kadar zamanaSlmlna
u[ramrg tahakkuk artrklan aynntrh olarak kaydedilir.
Zamanagrmma ulramt$ tahakkuk artrklan cetvele, gelir gegitlerine gcire kaydedilir.
b) Sayrgtay ilamlan cetveli
Bu cetvele, Sayrqtay Baqkanhprnca tazmin hiikmedilen tutarlara iligkin ilamrn yrh ve
numarasl, borglunun adt ve soyadt, (sorumlular adma ortaklaga veya zincirleme hiiktim
verilen hallerde sorumlulann ad ve soyadlarr) borg tutan, ilamrn kesinlegti[i yrl, yaprlan
tahsildt, silme, dtigme veya terkin iqlemleri ile kalan borg tutan siitun baqhklarrna gore
kaydedilir. Borglann izlenmesine ait son durum agrklama si.itununda belirtilir.
Yukanda belirtilen raporlar birer ni.isha fazla dizenlenerek en geg mahsup donemini
izleyen bir ay igerisinde ycinetim d0nemi hesabr dosyasrndan ayrr olarak bir yazr ile Sayrgtay
Bagkanhlrna gdnderilir.

Ayhk hesap belgeleri
Madde 27- Ayhk hesap belgeleri, agalrda agrklandrpr gekilde smrflandrrlarak ayrr ayrr
zarflara konulur. Zarflarn tizerlerine Universitemizin adr,belgelerin gegidi, ilgili oldu[u ay ve
yrl ile adediyaz:Irn.
a) Biitge giderleri ile gegen yrl btitge mahsuplanna ait belgeler (daireler itibarryla),
b) Kasa veya bankaca yaprlan tahsildta ait belgeler ile bankadan alman banka hesap 6zet
cetvelleri,
c) 6n <idemelere ait belgeler,
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d) Kigilerden alacaklar hesabma borg kaydedilen

paral ara ait belgeler ve kayrt silme
emirleri,
e) Ahnan depozito ve teminatlar hesabr, emanetler hesabr, ddenecek sosyal giivenlik
kesintileri hesabt, fonlar veya di[er kamu idareleri adma yaprlan tahsildt hesabrndan yaprlan
<idemelere ait belgeler,
f) Menkul krymetler, teminat ve garanti mektuplan ile gahsi kefalete iligkin belgelerin
almmasr ve iadesine iligkin belgeler,
g) Di[er hesaplara ait belgeler.

Defter, rapor ve ayhk hesap belgelerinin giinderilmesi
Madde 28- Universitemizin muhasebe kayrtlanna iligkin defter, rapor ve ayhk hesap
belgelerinden Maliye Bakanh$rnaveya diler birimlere gdnderilmesi gerekenlerin ttirlerini ve
gdnderilme usul ve esaslanm belirlemeye Maliye Bakanhlr yetkilidir.
Sayrgtay Bagkanh[r ve Maliye Bakanhprnca tiirleri ve gdnderilme esaslarr belirlenecek
raporlar, Sayrgtay Bagkanhprna verilmek fizere ay sonlannda Maliye Bakanh[rna g6nderilir.

BE$iNCi nolUvr
Mali Raporlama
Mali raporlama
Madde 29'Mali tablolar, Genel Ydnetim Muhasebe Yonetmelilinde belirlenen ilkelere ve
standartlara uygun olarak hazularur ve belirlenen stirelerde Maliye Bakanhlrna gcinderilir ve
ilgililerin bilgisine sunulur.
Mali tablolar, btiti.inltik, giivenilirlik, kullanrghhk, ycintemsel gegerlilik ve ulagrlabilirlik

ilkeleri gergevesinde; yeterli mesleki epitimi almrg personel tarafindan muhasebe
kayrtlanndaki verilere dayanrlarak ve istatistiksel ydntemler kullanrlarak hazrlarur.
Dipnotlarrn ve agrklamalartn, belirli bir olayrn veya iglemin Universitemiz mali durumu ve
faaliyetleri tizerindeki etkisinin delerlendirilmesinde yetersiz kalmasr halinde ilave
agrklamalara yer verilir.
Mali raporlamanm amaglarr
Madde 30- Mali raporlama ile genel olarak kaynaklann da[rtrmr, uygulanan mali
p.olitikalarrn etkileri ile ileriye ydnelik politika olugturulmasr ve karar verilmesinde,
Universitemizin mali durumu, performansr ve nakit akrmlarr hakkrnda kullamcrlara kapsamh
bilgi saplamr. Mali tablolar kamu idaresinin;
a) Kaynaklanrun daprhmr ve kullanrmmr,
b) Faaliyetlerinin nastl finanse edildi[i ve nakit ihtiyacrnrn nasrl karqrlandrlmr,
c) Faaliyetlerini finanse edebilme ve sorumluluklan ile taahhtitlerini yerine getirebilme
yeteneSini,
d) Mali durumu ve mali durumundaki deligiklikleri,
e) Faaliyetlerindeki performans, etkinlik ve bagarrsmr,
D Kendilerine saplanan kaynaklan btitgelerine uygun ve yasal gekilde kullanrp
kullanmadrklarmr,
g) Mali iglemlerinde saydam olup olmadrklannr ve hesap verilebilirlipini,
Gristerir.
Mali tablolar, bu amaglann gergeklegtirilebilmesi igin; Universitemizin varhklan,
yabanct kaynaklan, <iz kaynaklan, gelirleri, giderleri ve nakit akrmlan hakkrnda bilgi verir.
Mali tablolann, kullamctlann kargrlagtrrma yapabilmelerini mtimkiin krlmak igin son tig
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dtinemin verilerini de igermeleri ve herkes tarafindan anlaqrlmalarrnr sa$layacak gekilde ve
agrklamalan ile birlikte hazulanmalarr esastr.

Mizan cetveli ve diizenlenecek mali tablolar
Madde 31- Merkezi Yonetim Muhasebe Ydnetmeli[inde tammlanan ve ekinde dtizenlenen
mizan cetveli ve mali tablolar, Maliye Bakanhlrnca belirlenecek stire, esas ve usullere g<lre
birim tarafindan hazrlarur.
a) Mizan cetveli,
b) Bildngo,
c) Faaliyet sonuglan tablosu,
d) Btitge uygulama sonuglan tablosu,
e) Nakit akrm tablosu,
D Mali varhk ve ytikiimltiltikler deligim tablosu,
D $arta balh varhk ve yiiktimltiliikler tablosu,
j) Gelirlerin ekonomik smrflandmlmasr tablosu,
k) Giderlerin kurumsal smrflandmlmasr tablosu,
l) Giderlerin fonksiyonel srmflandrnlmasr tablosu,
m) Giderlerin ekonomik srmflandnlmasr tablosu,
n) Biitge gelirlerinin ekonomik smrflandmlmasr tablosu,
o) Biitge giderlerinin kurumsal smrflandmlmasr tablosu,
p) Btitge giderlerinin fonksiyonel srmflandrnlmasr tablosu,
r) Biitge giderlerinin finans smrflandnlmasr tablosu,
s) Biitge giderlerinin ekonomik smrflandrrlmasr tablosu,
0 Biitge giderleri ve ddenekler tablosu.

ALTINCI

NOIUTVT

Yrl Sonu Savrmlarr
Sayrmr yaprlacak delerler ve sayrm kurullarr
Madde 32- Kasa ve veznede bulunan hazr deperler, menkul krymet ve varlftlar ile teminat
mektubu gibi degerleri, mali yrlm son gtint itibanyla, muhasebe yetkilisinin Bagkanhlr
altrnda muhasebe yetkilisi yardtmctsr veya qef ve veznedardan olugturulacak sayrm kurullan
tarafindan sayrlr.

Sayrmlarda kullanrlacak tutanaklar
Madde 33- Birimde ve muhasebe yetkilisi mutemetliklerinde yrl sonunda yaprlan sayrmlarda;
paralar igin Kasa Sayrmt ve Banka Mevcudu Tespit Tutanapr, alman gekler igin Ahnan Qekler
Sayrm Tutana[r, menkul krymet ve varhklar ( kigilere ait olanlar dahil ) ve teminat
mektuplan sayrmrnda Menkul Krymet ve Varhklar / Teminat Mektuplan Sayrm Tutanalr
kullamlrr. Orneline uygun olarak ikiqer ntisha dtizenlenen bu tutanaklar ycinetim dcinemi
hesabr dosyasrna ba[lanrr.
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Muhasebe Yetkilileri, Veznedarlar ve Muhasebe Birimleri Arasrndaki
Devir iEtemleri
Muhasebe yetkilileri arasmdaki devir iglemleri
Madde 34- Muhasebe yetkilileri, gcirevlerinden her ne suretle aynlrsa aynlsm, yerine asil
veya vekil olarak gelen ya da brrakrlan memura y<inetim ddnemine ait hesaplar ile
kendisinden tinceki muhasebe yetkilisinden aldr[r hesaplara ait devri, aga[rdaki htikiimler
doprultusunda vermek zorundadr.
Muhasebe yetkilileri, yerlerine vekil tayin edilmeden gorevlerinden ayriarnazlar.
Ancak, zorunlu nedenler veya gorev alanlan igerisinde yapacaklan denetim ve incelemeler
igin iglemlerden dolacak sorumluluk kendilerine ait olmak 'Jrzerc en gok bir gi.in stire ile vekil
tayin edilmeden gcirevlerinden aynlabilirler.
a) Kesin veya uzun stireli aynlmalarda devir iglemleri ve devir cetvelinin diizenlenmesi
Tayin, emeklilik gibi haller ile gegici g<irev, krsa si.ireli askerlik, ayhksrz izin, hastahk
izni gibi iki ayhk silreyi agacapr dnceden bilinen ayrrlmalarda gdrevinden aynlan muhasebe
yetkilisi, yerine asil veya vekil olarak gelen muhasebe yetkilisine "Devir Cetveli"
diizenleyerek ayrrntrh devir vermek zorundadrr.
Devir cetvelinin diizenlenmesinden 6nce asil veya vekil olarak goreve baqlayan
muhasebe yetkilisi; hazrr deferler, defierli kd[rtlar, menkul krymet ve varhklar ile teminat
mektubu gibi degerleri sayarak teslim alrr. Saymda grkan miktarlar, bu deferlere ait defterler
tizerinde gtisterilmekle beraber durum saylm tutanaklarr ile de tespit edilir. Sayrmlarda, bu
Ytinergenin ilgili maddelerinde belirtilen saylm tutanaklan beger ni.isha diizenlenerek devir
cetveline eklenir. Defter ve tutanaklar, devir veren ve alan tarafindan imzalann. Bundan sonra
bir yazr ile o giintin sonu itibanyla banka mevcudu sorularak bankadan bildirilen miktarm,
banka hesabr defteri kayttlanna uygunlupu sallandrktan son.ra her iki muhasebe yetkilisi
tarafindan imzalarur. Aym gtn bankaya ikinci bir yazr yazi'raruk, devir tarihinden itibaren
gdrevinden ayrrlan muhasebe yetkilisinin yerine asil veya vekil olarak atanan muhasebe
yetkilisinin kimli$i ile tatbiki imzasr bildirilir.
Ayrrlan muhasebe yetkilisi, ayrrldrlr tarih itibanyla yevmiye ve defter kayltlannl
tamamlatarak her ikisi arasrnda uygunluk sallar. Bir ay dnceye ait belgeler ilgili yerlere
gtinderilmemig ise o aya ait belgeleri gdnderir. Muhasebe hesaplanna iliqkin cinceki aylara ait
belgeler, dtizenlenecek beg ntsha tutanakla miihtirlii torbalar iginde yeni muhasebe yetkilisine
teslim edilir ve tutanaklar devir cetvellerine eklenir. iginde bulunulan aya ait belgeler ise
kayrtlarla kargrlagtrrrlarak yeni muhasebe yetkilisine teslim edilir.
Yukanda belirtilen iglemler yaprhp kasa, vezne ve ambar sayrmlarr sonucu kayrtlara
gdre noksan veya fazla grkan tutarlar, ilgili hesaplara kaydedilerek kayrtlar gtinliik hale
getirilir ve bu kayrtlara gcire aqa[rda agrklandrgr gekilde devir cetveli dtizenlenir.
1- Devrin yaprldr[r gtintn sonu esas ahnarak, her hesabrn devir tarihine kadar olan borg
ve alacak toplamlarr ile artrklan ahmr. Bu artrklarrn yevmiye ve yardrmcr defter kayrtlarrna
uygun olmasr gerekir.
2- Devrin yaprldrlr aybagrndan devir tarihine kadar olan tahsildt, harcama, mahsup ve
gtinderm.eye iligkin belgelerden noksan grkanlar yevmiye tarih ve numaraslna grire kaydedilir.
3- 0n ddemeler hesap isimlerine gdre kaydedilir.
a- Uq numarah tabloda belirtilen rin cidemelerden siiresinde mahsup edilmeyenlerin
ayrrntrsr siitun baghklarrna gdre kaydedilir.
5- Kiqilerden alacaklar hesabrnda kayrth alacaklar; bunlardan tahsil, terkin, nakil ve
mahsuplar ile heniiz tahsil edilmeyen alacak artrklan, si.itun baghklanna gcire kaydedilir.
Alacaklara iligkin teslim edilen ve teslim alman alacak izleme dosyalarmrn saylsl, tablonun
altrndaki ilgili krsrmda belirtilir.
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6- Beg numaralt tabloda belirtilen alacaklardan zamanagrmma upramrg olanlarrn aynntrsr
siitun baghklarrna gdre kaydedilir.

7- Bu tabloya, btitge gelirlerine ait tahakkuk toplamr, tahsildt toplamr ve tahakkuk
artrklarr kaydedilir.
8- Muhasebe biriminde mevcut olan ve ahndr kayrt defterinde kayrth bulunan almdr ve
benzeri belgelerden kullamlmrg ve kullamlmaml$ olanlar stitun baghklanna gtire kaydedilir. 5
yrl dncesine kadar kullamlmrq olan ahndr ve benzeri belgelerin dipkoganlarr teslim edilir ve

almr.

9- Adli ve idari yargr nezdinde agrlmrg olan ve devam eden dava dosyalarr stitun
baghklanna gcire kaydedilir.
10- Denetim elemanlart tarafindan yaprlan denetimler sonucunda drizenlenen ve denetim
raporlan dosyasrnda saklanmasr gereken rapor ve yanlar ile kitap ve benzeri yayrnlar siitun
baghklarrna gcire kaydedilir.

Tablolann yeterli olmayacalmm anlagilmasr halinde, aynr bilgileri tagryan liste
dtizenlenerek cetvele ba$lamr ve bu husus ilgili tabloda "listesi eklidir" geklinde belirtilir.
b) Gegici ayrrlmalarda devir iglemleri
Kesin veya uzun si.ireli aynlma sayrlmayan ve iki aydan krsa siireli gegici gcirev ya da
hastalrk gibi nedenlerle aynlmalarda ayrrntrh devir yaprlmaa ve devir cetveli diizenlenmez.
Bu gibi ayrrlmalarda, aynlan muhasebe yetkililerinin yerlerine brrakacaklarr vekil memurlar,
vekdlet edecekleri siire igindeki iglemlerden sorumlu olacaklanndan, kayrtlara gdre kasa,
veznede bulunan delerleri sayarak teslim alrrlar. Sayrm igi, bu deperlere ait yardrmcr
defterlerin devir tarihine rastlayan sayfasma tutanak geklinde yanlarak devir veren ve devir
alan muhasebe yetkilisi ile veznedar tarafindan imzalamr. Mtihrii tutanakla teslim alan yeni
muhasebe yetkilisi fiilen gdrevine baglar. Gegici aynlmalarda bankaya yanlacak yazt aynlan
muhasebe yetkilisi tarafindan imzalarur.
Gegici aynlma, herhangi bir nedenle uzun stireli ayrrlmaya drintiqtiifti takdirde, tist
ydnetici tarafindan bildirilmesi tizerine devir kurulunca devir cetveli diizenlenerek kesin devir
yaprlrr.
c) Devir vermeden ayrrlmalarda yaprlacak iqlemler
Muhasebe yetkililerinin devir vermeden aynlmamalarr; devir alan muhasebe yetkilisinin
de, devir aldrlr hesaplarda bir noksanhk gdriildiigii takdirde kendisi sorumlu oiaca[rndan,
devir srastnda hesaplar ilzerinde ayrmhh inceleme yapmasl ve ayrrlan muhasebe yetkilisinin
devir vermemesi halinde bu durumu maag nakil ilmtihaberinde belinmesi gerekir.
Hastahk, 6ltim ve tutuklanma gibi nedenlerden dolayr veya devir vermekten kagrnma
hallerinde, aynlantn yerine gelen asil yada vekil muhasebe yetkilisinin bagkanhfrnda;
muhasebe biriminde gOrevli muhasebe yetkilisi yardrmcrlan arasmdan iist ydnetici tarafindan
segilecek bir iiye ile veznedardan oluqan devir kurulu eliyle kasa, vezne ve ambarlarda
bulunan de[erler yeni muhasebe yetkilisine teslim edilir. Devir kurulu rintinde devir vermeyen
veya veremeyen muhasebe yetkilisi varmrg gibi aynntrh devir cetveli di.izenlenerek devir
iglemleri tamamlarur.
Veznedarlar arasrndaki devir iglemleri
Madde 35- Veznedarlann ayrrlmalarrnda gtinltik kasa hesabr defteri toplamr ahnarak veznede
bulunmast gereken para, eski veznedar tarafindan yeni veznedara devredilir ve yardrmcr
defter toplamrnr gtisteren son sayfasrnda gerekli agrklama yaprlarak altr, muhasebe yeikilisi ve
veznedarlar tarafindan imzalarur. Bu iglem veznede ti.im delerler igin yaprlrr.
Aynlan memura bu devrin onayh bir cirnepi verilir.
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Vezne ve ambarlarrn kontrolii
Madde 36- Vezne ve ambarlann kontrolii, muhasebe yetkilisi tarafindan, 5018 sayrh Kamu
Mali Ytinetimi ve Kontrol Kanununun 6l inci maddesine gdre hazrlanan ydnetmelik
htikiimlerine gdre yaprlrr.

Kaybedilen almdilar igin verilecek kayrt iirnekleri
Madde 37- Nakden yada mahsuben tahsil olunan panlar ile her ne suretle olursa olsun teslim
alman her tiirlti de[erlere kargrhk verilmiq olan ahndrlann, ilgilileri tarafindan kaybedildipi
bir dilekge ile bildirildifi takdirde, ilgili defterdeki kayrtlarr kargrsrna ve dipkogarunrn
arkasma agrklama yaprlmak sureti ile kaybedilen ahndrnrn bir drnepi dilekgeleri altrna veya
arkasma yazrldrktan ve onaylandrktan sonra kendilerine verilir. Yatrrlan para veya delerlerin
geri verilmesi gerektipi takdirde, bu kayrt 6rne[i ahndr yerine kabul edilerek gereken iglem
yaprlrr. Kaybedilen ahndmm tutan Maliye Bakanh[rnca tespit edilecek tutan gegtipi takdirde,
kaybedilen almdmm hiikmii olmadrpr, ilgilileri tarafindan gazete ile duyurulur ve gazetenin
bir niishasr dilekgeye baplamr. Kaybedilen almdr banka teminat mektubu igin verilmiq ise
gazete ilamna gerek yoktur.
Hak sahipleri tarafindan kaybedilen gekler
Madde 38- Herhangi bir kimsenin alaca[ma kargrhk verilen gekler, ilgilileri tarafrndan
kaybedildi[i bir dilekge ile bildirildili takdirde, ibraznda <idenmemesi igin, kaybedilen gekin
gi.in ve sayrsr ile tutarr derhal ilgili bankaya bir yazr ile bildirilir. Gerekli tedbirlerin
ahndrSrnrn banka tarafindan muhasebe birimine bildirilmesini mtiteakip sdz konusu tutar
ilgilisine 6denir.
Kaybedilen veya kullanrlmayacak hale gelen ahndr ve gekler hakkrnda yaprlacak iglem
Madde 39- Kullantlmamtg her ttirlti ahndr ve gek ciltleri yada yapraklarr kaybedildi[i veya
kullamlamayacak hale geldi[inde, durum bir tutanakla tespit edilir. Konuyla ilgili olarak
yaprlan inceleme sonucu belirtilerek, sciz konusu almdr ve geklerin numaralan gcisterilmek
suretiyle tist ydneticiye bildirilir ve almacak cevaba gdre iglem yaprlrr. Aynca geklerin
numaralan gdsterilmek suretiyle durum BagkanhSrmz hesabmrn bulundulu bankaya da
bildirilir. Kullanrlamayacak hale gelen gekler diizenlenecek bir tutanakla imha edilmek iizere
bankaya teslim edilir.
Ahndr, gek ve benzeri belgelerin iptali
Madde 40- Srra numarasl sistem tarafindan di.izenlenme arunda verilenler dahil seri ve srra
numarasl tagtyan almdt, gek ve benzei belgelerden hatah di.izenlenme nedeniyle iptal
edilmesi gerekenler; sol alt k<iqeden sa! tist krigeye do$ru gizilen iki paralel gizgi arasma
"iptal" ibaresi yazrlmak suretiyle iptal edilir. Ayrrca, iptal edilen bu belgelerin arkasrna iptal
gerekgesi de yaziarak muhasebe yetkilisi ve belgeyi dtizenleyen tarafindan imzalanrr. iptal
edilen dip koganh altndt, gek ve bet:zerr belgeler dipkoganrna iligtirilmek, srra numarasl
sistem tarafindan di.izenlenme arunda verilenler ise ayn bir dosvada mthafaza edilmek
suretiyle saklanrr.

incelenmek iizere merkezden istenilecek belgeler
Madde 4l- Ayhk belgelerin, Sayrgtay Bagkanhlrna g<inderilmesinden sonra denetim
elemanlan, adli ve idari mahkemeler ile soruqturmacrlar tarafindan incelemeleri gerekli
gdriildtigii takdirde, belgeler; ait olduklan yrl, ay ve yevmiye numaralan ile tutarlannr
gtisteren bir yazr ile Sayrgtay Bagkanh[rndan istenir. Bu yanya, mahkeme karar veya
tutana[mrn bir sureti ile denetim elemanlan drgrndaki sorugturmacrlarm sorugturma onayrmn
bir sureti baplamr. inceleme igi tamamlanan belgeler hi9 bir surette ahkonulmayarak aynen
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Sayrqtay Bagkanhlrna geri gdnderilir. Konuyla ilgili olarak diizenlenen rapor veya verilen
karann bir sureti de iist y<ineticiye verilir.
idari inceleme nedeniyle yada muhasebe kayrtlanndaki herhangi bir yanhgh[rn
diizeltilmesi igin bazr bilgilerin ahnmasr veya aramlmasrna gerek gclrtildil[ti takdirde
yaprlacak incelemenin niteligi, yazlacakyazrdaayrrntth olarak agtklamr ve buna ait belge ve
cetvelin hangi yrl ve aya ait oldu[u ve yevmiye numarast ile tutan gcisterilmek suretiyle
istenir.

Kayrt yanhghklannrn diizeltilmesi
Madde 42- Kurumsal, fonksiyonel ve finans kodlannda yaprlan kayrt hatalarrmn diizeltilmesi
durumu harig olmak izere, yevmiye kayrtlarrnda meydana gelebilecek her ti.irlii yanhqhk
ancak muhasebe kaydryla diizeltilir.
Defter ve belgelerin bilgisayarla diizenlenmesi
Madde 43- Bu yttnergede diizenlenen defter ve belgeler, belirtilen bilgileri kapsamak
kaydryla adedine ba[h kahnmaksrzrn bilgisayarla diizenlenebilir.
Denetim defteri ve denetim raporlan dosyasr
Madde 44-Birimce yaprlan denetimlere iligkin olarak Denetim Defteri tutulur. Denetimin
kapsamr, d6nemi, rtit.ii ve denetim sonucunda dtizenlenen rapor veya yazrnrn tarih ve
,uyrrrn gtisteren bu defter, denetim bitiminde ilgili denetim elemant tarafindan siitun
baqhklanna gdre doldurularak imzalarur ve mtihtirlenir.
Denetim elemanlan tarafindan yaprlan denetimler sonunda diizenlenen ve denetim
defterine kaydedilerek Ust Ydnetici yada Bagkanh[a gdnderilen rapor veyayaz:Irar ile bunlara
verilen cevaplar agalrdaki gekilde saklamr.
Miifettig ve kJntroloiler tarafindan iki niisha olarak teblig edilen raporlann bir ntishasr
ve bu rapor i1zerine ilgili memurlar ile iist memurlar tarafindan verilecek cevaplann birer
ntishasr bi, *uyu getiriGrek iizerine raponrn tarih ve numarasr ile sayfa saytsmm yazrldr[r bir
dosya igerisine konulur. Dosyalar, denetim raporlan adryla agrlacak bir klasdrde denetim
defterindeki kayrt slrasma uygun bigimde saklanrr.
Denetim defteri ve denetim raporlan, ilgili memurlann gtirevlerinden aynlmalart
halinde yerlerine atanan asil yada vekil memurlara aynen teslim edilir. Aynlan memurun bu
defter ve dosyalarr teslim etmesi ve yerine gelen memurun da bunu aramasl gerekir.

SEKiZiNCi gOLtiM
Difer Hiikiimler
Sorumluluk
Madde 45- Muhasebe Yetkilisi, birime ait gorevlerinin zamanrnda yerine getirilmesinden
Strateji Geligtirme Daire Bagkant'na karqt sorumludur.
Hesap devri

Madde 46- Muhasebe yetkilileri, yerlerine atanan veya gdrevlendirilen asil veya vekil
muhasebe yetkilisi goreve baglamadan ve hesabmr bunlara devretmeden gorevlerinden
ayriamazlar. Ancak, gcirev alanlarr igerisinde yapacaklan kontrol ve incelemeler igin,
ijlemlerden dopacak soiumluluk kendilerine ait olmak iizere en gok bir gtin stire ile yerlerine
vekil tayin edilmeden gorevlerinden ayrrlabilirler.
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Mali yrl sona erneden herhangi bir nedenle gtirevinden aynlan muhasebe yetkilisi
hesabmr, yerine gelen muhasebe yetkilisine devreder. Muhasebe yetkililerinin hesaplarrm
gorevi devralanlara devir siiresi yedi gi.indtir.
Hastaftk, 6liim, tutukluluk ve benzeri haller ile kendinden sonraki muhasebe yetkilisine
hesabmr devretmekten kagrnma durumunda muhasebe yetkilisinin hesabr; yerine
g6revlendirilen asil yada vekil muhasebe yetkilisine, devir alacak yeni muhasebe yetkilisinin
baqkanhlrnda en az tig kigiden olugan bir devir kurulu aracth[r ile devredilir.

Muhasebe Birimleri ve Muhasebe Yetkililerinin Sayrqtay Bagkanhfrna bildirilmesi
Madde 47- Universitemiz, her hesap yrh bagrnda muhasebe yetkilisinin adr ve soyadmt
Sayrgtay Bagkanh[rna bildirmekle ytiktimltidiir. Yrl iginde yaprlan depiqiklikler, de[igiklik
tarihinden itibaren en gok bir ay iginde aym gekilde Sayrqtay Baqkanh[rna bildirilir.
Qahqmalarda iqbirlifi ve uyum
Madde 48- Birim Y6neticisi, faaliyet ve gahgmalarrm de[erlendirmek ve gerekli onlemleri
almak amacryla servis geflerinin kahhmr ile her ay deferlendirme toplantrsr yapar. Bu
toplantrlarda, Birimin faaliyetleri ve gergeklegtirilen iglemler, sorunlar, gdrtig ve dneriler
de[erlendirilerek bilgi paylagrmr, igbirli[i ve uyum sa[larur.

Tereddiitlerin giderilmesi
Madde 49- B; yonergenin uygulanmasmda ortaya grkabilecek tereddtitleri gidermeye
Baqkanhk yetkilidir.

Yiiriirliik

Madde 50- Bu yonerge, Ust Ydneticinin onaytnr mtiteakip ytirtirli.i$e girer.

Yiiriitme

Madde 5L- Bu yonergeyi Ust Ycinetici adrna Strateji Geligtirme Daire Baqkant yiiri'itiir.
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