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GELİRLER

 Gelir : İşletmenin faaliyetleri sonucunda varlıklarında

artış meydana getiren unsurlara denir.

GELİR BELGELERİ

FATURA

 Fatura : Satılan mal ve yapılan iş karşılığında

müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere emtiayı
satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen
ticari vesikadır.

FATURA DÜZENLEME
ZORUNLULUĞU

 Fatura, malın teslimi ve hizmetin yapıldığı tarihten

itibaren azami 7 gün içinde düzenlenir. Bu süre
içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç
düzenlenmemiş sayılır. Ay sonlarına rastlayan
satışlarda en geç ayın son günü fatura düzenlenmelidir.
Sonraki aya geçiş yapılamaz. Satışların toptan veya
perakende yapılması, fatura düzenlemede önemli bir
unsurdur. Eğer satış tüketiciye değil, malı satacak olan
bir işletmeye yapıldıysa bu ticaret toptan ticarettir.
Fatura düzenlemek, mal ve hizmeti satanın
göreviyken; mal ve hizmeti satın alan alıcı da fatura
istemek ve almakla görevlidir.

FATURA YERİNE GEÇEN
BELGELER

 Fatura düzenlenmesinin zorunlu olmadığı bir kısım

alım satım ve hizmet işlerinde mükellefler kayıtlarını
fatura yerine geçen vesikalarla tevsik etmek
zorundadırlar. V.U.K.'daki düzenlemelere göre, fatura
yerine geçen vesikalar, perakende satış vesikaları, gider
pusulası ve müstahsil makbuzu olarak sıralanmıştır.

 Gider Pusulası : Defter tutan işletmecilerin, defter

tutmayan kişilerden (çiftçiler hariç) satın aldıkları mal veya
hizmetler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye gider
pusulası denir.

 Serbest Meslek Makbuzu: Serbest meslek makbuzu,

serbest meslek erbabının (Muhasebeci, Avukat, Doktor vb.)
mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için
düzenlediği bir belgedir. Mesleki faaliyet karşılığında
ücretin tahsil edildiğini gösterir.

FATURA DÜZENLEME
KURALLARI

 Fatura, malın teslimi ve hizmetin yapıldığı tarihten

itibaren azami 7 gün içinde düzenlenir. Bu süre
içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç
düzenlenmemiş sayılır. Ay sonlarına rastlayan
satışlarda en geç ayın son günü fatura düzenlenmelidir.
Sonraki aya geçiş yapılamaz. Satışların toptan veya
perakende yapılması, fatura düzenlemede önemli bir
unsurdur. Eğer satış tüketiciye değil, malı satacak olan
bir işletmeye yapıldıysa bu ticaret toptan ticarettir.
Fatura düzenlemek, mal ve hizmeti satanın
göreviyken; mal ve hizmeti satın alan alıcı da fatura
istemek ve almakla görevlidir.

 Faturalar mürekkepli kalem ile daktilo veya







bilgisayarla düzenlenir.
Faturalar en az bir, asıl bir örnek (suret) olarak
düzenlenir.
Faturalar Türkçe olarak düzenlemelidir.
Kullanılacak faturalar notere tasdik ettirilmiş veya
antlaşmalı matbaalara bastırılmak suretiyle temin
edilir. Fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin
adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap
numarasının doğruluğundan sorumludur.
Faturanın baş tarafında iş sahibinin veya namına,
imzaya yetkili olanların imzası bulunur.

 Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri,

kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir
belgeyi ibraz etmek zorundadır. Ancak nihai tüketiciye
satılan mallar veya yapılan işler için düzenlenecek
faturalarda, müşterinin belge ibrazı ve fatura
düzenleyenin sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

FATURA ÇEŞİTLERİ

 Kapalı Fatura: İşletmenin, peşin satışlarında fatura

bedelini peşin olarak aldığını göstermek için faturanın
alt tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır.
 Açık Fatura: İşletmenin, veresiye satışlarında fatura

bedelini ileri bir tarihte tahsil edeceğini göstermek
için faturanın üst tarafının kaşelenip imzalandığı
faturalardır.
 Tüketicilere ayıplı mal ve hizmet satan kişilere karşı
hak aramada, fatura delil olarak kullanılabilir. Faturaya
itiraz süresi 7 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmezse
faturanın içeriği kabul etmiş sayılır. Faturaları Gelir
Vergisi Kanunu’na (GVK) göre 5 yıl, Türk Ticaret
Kanunu’na göre 10 yıl saklama zorunluluğu vardır.

FATURA SAKLAMA
ZORUNLULUĞU

 Tüketicilere ayıplı mal ve hizmet satan kişilere karşı

hak aramada, fatura delil olarak kullanılabilir. Faturaya
itiraz süresi 7 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmezse
faturanın içeriği kabul etmiş sayılır. Faturaları Gelir
Vergisi Kanunu’na (GVK) göre 5 yıl, Türk Ticaret
Kanunu’na göre 10 yıl saklama zorunluluğu vardır.

FATURA ÖDEME SÜRELERİ VE
GEÇ ÖDEME

 Sözleşmede ödeme günü veya süresi belirtilmemişse,

borçlu aşağıdaki sürelerin sonunda ihtara gerek
kalmaksızın mütemerrit sayılır ve alacaklı faize hak
kazanır
 Faturanın veya eş değer ödeme talebinin borçlu
tarafından alınmasını takip eden otuz günlük sürenin
sonunda.
 Faturanın veya eş değer ödeme talebinin alınma tarihi
belirsizse mal veya hizmetin teslim alınmasını takip
eden otuz günlük sürenin sonunda.

 Borçlu faturayı veya eş değer ödeme talebini mal veya

hizmetin tesliminden önce almışsa, mal veya hizmetin
teslim tarihini takip eden otuz günlük sürenin sonunda.
 Kanunda veya sözleşmede, mal veya hizmetin kabul veya
gözden geçirme usulünün öngörüldüğü hâllerde, borçlu,
faturayı veya eş değer ödeme talebini, kabul veya gözden
geçirmenin gerçekleştiği tarihte veya bu tarihten daha önce
almışsa, bu tarihten sonraki otuz günlük sürenin sonunda;
şu kadar ki, kabul veya gözden geçirme için sözleşmede
öngörülen
süre, mal veya hizmetin alınmasından itibaren
otuz günü aşıyor ve bu durum alacaklının aleyhine ağır
bir haksızlık oluşturuyorsa, kabul veya gözden geçirme
süresi mal veya hizmetin alınmasından itibaren otuz gün
olarak kabul edilir.

 Sözleşmede öngörülen ödeme süresi, faturanın veya eş

değer ödeme talebinin veya mal veya hizmetin alındığı veya
mal veya hizmetin gözden geçirme ve kabul usulünün
tamamlandığı tarihten itibaren en fazla altmış gün olabilir.
Şu kadar ki, alacaklı aleyhine ağır bir haksız durum
yaratmamak koşuluyla ve açıkça anlaşmak suretiyle taraflar
daha uzun bir süre öngörebilirler. Ancak alacaklının küçük
yahut orta ölçekli işletme (KOBİ) veya tarımsal ya da
hayvansal üretici olduğu veya borçlunun büyük ölçekli
işletme sıfatını taşıdığı hâllerde, ödeme süresi, altmış günü
aşamaz.
 Taraflar isterlerse 60 günlük süreden daha fazla bir süre
için de anlaşabileceklerdir. Ancak, burada yepyeni bir
düzenleme ortaya çıkmakta ve yürürlüğe girmektedir.

FATURA VE BENZERİ EVRAK
VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI
İLE DİĞER ŞEKİL VE USUL
HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI
HALİNDE CEZALAR VE
SORUMLULAR

 Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest

meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması (190,00 TL)
 Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak

kesilecek toplam ceza (94.000,00 TL)
 Oluşabilecek cezalardan birim gerçekleştirme

görevlileri sorumludur.

FATURA VE BENZERİ
EVRAKLARIN İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM
SÜRELERİ

 Üniversite Yönetim Kurulu ve/veya Döner Sermaye

Yürütme Kurulu tarafından kabul edilen faaliyet ile
ilgili fatura birim gerçekleştirme görevlisi tarafından
düzenlenerek, asıl sureti en geç yedi gün içinde
hizmeti alana ve muhasebe hesaplarına geçmek üzere
İşletme Müdürlüğüne teslim edilecektir. 3 üncü
nüshası ise fatura koçanında kalmak üzere birim
tarafından alıkonulacaktır.

GELİRLERDEN KİMLER
SORUMLUDUR

 Harcama yetkilisi, tarafından görevlendirilen gelir

gerçekleştirme görevlileri:
 İşletme gelirlerinin tahakkuk ve takip işlemlerini yürütürler.
 Gelirleri tahakkuk ettirerek tahsil edilebilir duruma getirirler.

 Kendilerine verilen görevlerin mevzuatına ve usulüne uygun

olarak yürütülmesinden ve tarafından düzenlenen belgeler
üzerinde yapmaları gereken kontrollerden sorumludurlar.

 İşletme gelirlerinin tahakkuku ve takibi gelir

gerçekleştirme görevlilerince, tahsil işlemleri ise muhasebe
birimlerince yürütülür.
 Alacakların takibinden vazgeçilmesinde, işletmelerin kendi
özel mevzuatlarında hüküm bulunmayan hâllerde,
Kanunun 79 uncu maddesi hükmüne göre işlem yapılır.

GİDERLER

 Gider: Dönem hasılatının (gelirinin) elde edilmesi

amacıyla faaliyetlerini devam ettirebilmek için
yaptığı, kullanılmış veya tüketilmiş harcamalardır.

GİDER BELGELERİ
















Talep Formu
Yaklaşık Maliyet Cetveli
Teknik Şartname
İdari Şartname
İhale Dosyası
Onay ya da Harcama Belgesi
Piyasa Araştırma Tutanağı
Teklifler
Muayene Komisyon Tutanağı (Mal Alımları için)
Taşınır İşlem Fişi
Hizmet İşleri Kabul Tutanağı (Hizmet Alımları için)
Hakediş Raporu(Hizmet Alımları için)
Fatura ve Fatura yerine geçen belgeler
Ödeme Emri Belgesi

 TALEP FORMU: Bir mal ve hizmet alım ihtiyacının

olduğu durumlarda talep eden tarafından
düzenlenmesi gereken belgedir. Tüm personel
tarafından düzenlenebilir. Harcama Yetkilisinin onay
vermesi gerekir
 Talep Formunda bulunması gereken unsurlar şunlardır:






Stok/Hizmet Kodu
Stok/Hizmet Adı
Miktarı
Ölçüsü
Özellikleri: Eki teknik Şartnamede belirtilmesi esastır.

 YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ: Bir mal ve hizmet alım

ihtiyacının olduğu durumlarda talep eden tarafından
düzenlenmesi gereken belgedir. Talep eden tarafından toplanan
bir ya da birkaç piyasa teklifinin ortalamasından ya da yıl içinde
alınan benzer malın fiyatlarından faydalanılarak düzenlenir. Tüm
personel tarafından düzenlenebilir. Kişi mal ya da hizmeti talep
ederken talep ettiği mal ya da hizmetin bedelini de harcama
yetkilisine sunmak zorundadır.
 Bunun amacı:



Bütçede ödeneğin tespit edilmesi,
Alımın hangi yöntem ile gerçekleşmesinin belirlenmesidir.

 Yaklaşık Maliyet Cetvelinde bulunması gereken unsurlar şunlardır:









Stok/Hizmet Kodu
Stok/Hizmet Adı
Miktarı
Ölçüsü
Özellikleri: Eki teknik Şartnamede belirtilmesi esastır.
Birim Teklif Tutarı
Toplam tutarı

 TEKNİK ŞARTNAME : Bir mal ve hizmet alım ihtiyacının

olduğu durumlarda talep eden ya da konusunda uzman kişi
tarafından hazırlanan belgedir.
 Belli bir şekli yoktur.
 İstenilen mal veya hizmet tanımının nicelik ve nitelik olarak

iyi yapılması teknik şartnamenin olmazsa olmaz unsurudur.
 Gerek doğrudan temin, gerek avans gerekse ihale yoluyla
alınacak tüm satın alma işlemlerinde düzenlenmesi gerekir.
 İdari şartnamenin düzenlenemediği doğrudan temin
alımlarında teknik şartnameye aşağıda gösterilen soruların
cevaplarının konulması gerekir.







Yerli İstekliler lehine fiyat avantajı uygulanacak mı?
Teklifler birim fiyat üzerinden mi götürü bedel üzerinden mi
verilecek?
İş için avans verilecek mi?
İşin başlama ve bitirme süresi nedir?
Ödeme yeri, zamanı ve şartları nelerdir?

 İDARİ ŞARTNAME : Her alım türünde

düzenlenebileceği halde genellikle ihale ile yapılan
alımlarda kullanılan bir belgedir. İdarenin alacağı mal
ve hizmete ait şartların yüklenici ile idare arasında
imzalanarak bağıtlanmasıdır. Ek belgesi teknik
şartnamedir.

 İHALE DOSYASI: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda

belirtilen ihale şekilleriyle gerçekleşen alımlarda,
ihalenin tüm aşamalarında düzenlenen ve alınan
belgelerin tümünün saklandığı dosyalardır.

 ONAY BELGESİ ve HARCAMA TALİMATI:

Gerçekleşmesi istenen mal, hizmet, personel giderleri
ile ilgili harcamaların yapılabilmesi için harcama
yetkilisi tarafından onay verilen belgelerdir.

ONAY BELGESİ: Genellikle ihale ve doğrudan temin usulleriyle satın alma
işlemlerinde kullanılan belgedir. Şekli ve içeriği bellidir.
 İhale Onay Belgesi: Kamu ihale mevzuatına göre yapılacak alımlarda ihale
onay belgesi,
 Onay Belgesi: Doğrudan temin suretiyle veya kamu ihale mevzuatında
belirtilen istisnai alımlarda harcama yetkilisinin imzasını taşıyan onay belgesi,
Onay belgesinde yer alan başlıkların karşılıkları kesinlikle doldurulmalıdır.
 Satın alma işlemlerinde onay belgesinin diğer açıklamalar kısmında
Kimler teklif verebilir?
 Yerli İstekliler lehine fiyat avantajı uygulanacak mı?
 Teklifler birim fiyat üzerinden mi götürü bedel üzerinden mi verilecek?
 En son teklif verme tarih ve saati nedir?
 En avantajlı teklif nedir?
 Piyasa araştırmasında görev yapacak personeller kimlerdir ve piyasa araştırmasının şekli
(web sayfasında duyuru mu, piyasadan teklif toplama mı) nasıl olacak?
 Piyasa araştırması nasıl yapılacak?
 İş için avans verilecek mi?
 İşin başlama ve bitirme süresi nedir?
 Ödeme yeri, zamanı ve şartları nelerdir?
Sorularının cevapları olacaktır.


HARCAMA TALİMATI: Gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek
ivedi ve zorunlu giderler (Yerine getirilmediğinde telafisi imkansız zararların oluşacağı
düşünülen ve ivedi olan giderler avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemeler
kapsamında karşılanır. Bu tariften de anlaşılacağı üzere sebze meyve alımı, kırtasiye ve
temizlik malzemesi alımı gibi giderler ivedi olarak nitelendirilemez. Bu nedenle ilgili
giderlerin “avans ve kredi” çekilerek yapılmaması konusunda gereken hassasiyetin
gösterilmesi gerekmektedir.) ile ilgili kanunlarda öngörülen hallere göre ödenmesi
gereken;
 Görevden uzaklaştırılmış olanların açıkta kaldıkları sürelere ait aylıkları,
 Personel ücretleri,
 Kıdem tazminatı,
 Huzur ücreti,
 Konferans ücreti,
 Kaçak olarak yakalanan eşya,
 Uyuşturucu, silah ve mühimmatlar için verilecek ikramiyeler ,
 Diğer ikramiye ve teşvik primleri ve benzeri ödemeler ve
 Doğalgaz, Su, KİK ilan Bedeli, PTT, Mahkeme Harç ve Giderleri, DMO’dan kredi
çekilmek suretiyle yapılan alımlar için düzenlenir.

Harcama talimatında yer alan başlıkların karşılıkları kesinlikle doldurulmalıdır.
 Harcama talimatının diğer açıklamalar kısmında talimatın hazırlama gerekçesi

açıkça belirtilmeli, avans olarak verildi ise avansı alan kişinin avansı ne zaman
ve nasıl kapatacağı açıkça belirtilmelidir.

 PİYASA ARAŞTIRMA TUTANAĞI: Onay belgesi ile

piyasa araştırmasından görevlendirilen kişilerin
düzenlediği tutanaklardır. Piyasa araştırma
tutanağında talep edenin getirdiği teklif ya da teklifler
de değerlendirmeye alınır. Piyasa araştırma
tutanağında:
 Tutanağın tarih ve sayısının;
 Tutanağı düzenleyenlerin ad soyad, unvan ve

imzalarının;
 Teklif veren firmaların unvan, adres ve verilen fiyat
bilgilerinin (3 den fazla olan tekliflerde diğer tekliflerde
ödeme belgesi ekine bağlanmak şartıyla en avantajlı
teklifi veren ilk 3 firma yazılabilir);
 İşin hangi firma yada firmalara bırakıldığının unvan,
fiyat olarak gösterilmesi gerekir.

 Rekabet ve şeffaflığın sağlanması amacıyla, özel bir

durum olmadığı taktirde yapılacak tüm alımlarla ilgili
duyurular Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Web
sayfası üzerinden gerçekleştirilecektir. Alınacak mal ve
hizmet ile ilgili teknik şartname duyurularda
muhakkak yer alacak ve rekabeti önleyecek nitelikleri
taşımayacaktır. Duyuru süresi en az beş işgünü
olacaktır. Planlanamayan ve acil olan ihtiyaçların
karşılanması onay belgesinde gerekçesi belirtilmek
şartıyla, görevlendirilen kişiler tarafından yapılacak
piyasa araştırması ile olabilecektir. Ancak görev yapan
kişilerin mal ve hizmetin niteliğini iyi bilen kişiler
olması ve teknik şartnameye uygun teklif almaları
esastır.

 TEKLİFLER: Piyasa araştırmasında görevli kişi ya da

kişilerin alınacak mal ya da hizmet için piyasadan
aldıkları fiyat önerileridir.
 Fiyat tekliflerinde:
 Firmanın logosu ya da kaşesi,
 Yetkili kişinin imzası,
 Adres bilgileri, vergi numaraları ,
 Teklif verilen mal ya da hizmetin tanımı, ölçüsü, birim fiyatı
ve toplam tutarı,
 KDV nin verilen fiyata dahil olup olmadığı,
 Verilen teklifin «idare tarafından düzenlenen teknik
şartnameye» uygun mal ya da hizmetleri kapsadığı,
 Teknik şartnamede belirtilen sürede ödemeyi kabul ettiği
bilgileri olmalıdır.
 Aksi taktirde eksik bilgiler tamamlatılmalıdır.

 MUAYENE KOMİSYON RAPORU: Yüklenicinin

talebi üzerine belirlenen tarih ve saate toplanan
muayene komisyon üyeleri marifetiyle yüklenici
tarafından teslim edilen mal ya da malların istenilen
nitelik ve niceliğe sahip olmadığının belirlendiği
rapordur.
 Raporda:






Raporun tarih ve sayısının;
Raporu düzenleyenlerin ad soyad, unvan ve imzalarının;
Mal ya da malların istenilen nitelik ve niceliklerine sahip olup
olmadığının;
Hangi firmadan alındığının belirtilmesi gerekir.

 Muayene komisyonu:




Malları istenilen nitelik ve niceliklere sahip olmadığını tespit
ederse malları bir tutanak karşılığı teslim eder ve faturayı
kabul etmez.
Malları istenilen nitelik ve niceliklere sahip olduğunu tespit
ederse malları alır ve taşınır kayıt kontrol yetkilisine teslim
eder.

TAŞINIR İŞLEM FİŞİ: Muayene komisyonunca kabul
edilen malların depoya konulması karşılığı birim taşınır
kayıt kontrol yetkili tarafından düzenlenen belgedir.
Taşınır işlemleri malın giriş ve çıkışında düzenlenir.
 Malın muayene komisyonu tarafından kabul
edilmesini müteakiben düzenlenir ve gider
gerçekleştirme görevlisine satın alma ile ilgili ödeme
emri belgesi ekine konmak üzere teslim edilir.
 Malın depodan çıkması durumunda düzenlenir ve en
geç ilgili ay sonuna kadar İşletme Müdürlüğüne teslim
edilir.

GİRİŞ İŞLEMLERİ
 Satın alınan taşınırların giriş işlemleri
 Satın alınan taşınırlar için, teslim alındıktan sonra, Taşınır Kod Listesindeki

hesap kodları itibarıyla üçer nüsha Taşınır İşlem Fişi düzenlenir.
 Alımı bir merkezden yapılarak birden fazla birime doğrudan teslim edilen
taşınırlar için, taşınırın teslim edildiği birimlerce Taşınır İşlem Fişi düzenlenir
ve bir nüshası alımı yapan birime gönderilir. Alımı yapan birim, gelen fişlere
dayanarak, ödemeye ve kendi giriş kayıtlarına esas olmak üzere Taşınır İşlem
Fişi düzenler. Diğer birimlerden alınan Fişler, düzenlenen bu Fişin idarede
kalan nüshasına bağlanır. Alımı yapan birimce giriş kayıtları yapıldıktan sonra
düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle de ilgili diğer birimler adına çıkış kaydedilir.
 Farklı hesaplara kaydı gereken taşınırların aynı faturada yer alması halinde,
faturadaki taşınırların kaydedileceği hesap sayısınca fatura fotokopileri çıkarılır
ve üzerine her hesap için düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin numarası yazılır.
Fişin birinci nüshası ödeme emri belgesine, ikinci nüshası ise ödeme emri
belgesinin harcama biriminde kalan nüshasına bağlanır. Üçüncü nüshası,
muayene ve kabul komisyon tutanağı veya idare yetkilisince düzenlenmiş kabul
belgesi ile birlikte, sıralı olarak dosyalanır.
 Satın alınan dergi ve gazete gibi süreli yayınların bedellerinin ödenmesi
sırasında Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez. Söz konusu yayınlardan cilt birliği
sağlananlar, ciltletildikten sonra Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır.
(Taşınır Mal Yönetmeliği Madde:5)

 Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırların girişi
 Kanunun 40 ıncı maddesi ile diğer mevzuat
çerçevesinde bağış ve yardım olarak edinilen taşınırlar
teslim alındığında, taşınır kayıt kontrol yetkilisi
tarafından Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara
alınır. Fişin birinci nüshası bağış ve yardım edene verilir
veya gönderilir. (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde:16)
 Sayım fazlası taşınırların girişi
 Yapılan sayım sonucunda fazla bulunan taşınırlar,
Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır. Sayım
fazlası taşınırların giriş kaydedilmesinde; söz konusu
taşınırla aynı nitelikte son bir yıl içinde girişi yapılan
taşınır varsa bu değer, aksi halde değer tespit komisyonu
tarafından belirlenecek değer esas alınır. (Taşınır Mal
Yönetmeliği Madde:17)

 İade edilen taşınırların girişi
 (1) Kullanıma verilen tüketim malzemelerinden herhangi bir
nedenle iade edilenler, iadeyi yapan birim yetkilisinin onayını
taşıyan ve iade edilen malzemenin cins ve miktarını belirten belge
karşılığında teslim alınır ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek tekrar
giriş kaydedilir. Fişin birinci nüshası taşınırları iade edene verilir.
 (2) Yönetmelik eki taşınır kod listesinde tüketim malzemesi olarak
sınıflandırılan taşınırlardan, üzerine kayıt yapmak veya yeniden
formatlanmak ya da doldurulmak suretiyle tekrar kullanılması
mümkün olanların, görevin tamamlanmasını takiben ambara iadesi
zorunludur. Bu şekilde iade edilen taşınırlar hakkında birinci
fıkraya göre işlem yapılır.
 (3) Kullanılmak üzere zimmetle verilen dayanıklı taşınırlardan,
herhangi bir nedenle ilgililerince iade edilenler için Taşınır İşlem
Fişi düzenlenmez. Bu taşınırların kullanıma verilmelerinde
düzenlenmiş olan Zimmet Fişleri, ilgili bölüm imzalanarak
zimmetinden düşülen kişiye geri verilir ve Dayanıklı Taşınırlar
Defterinde gerekli kayıtlar yapılır. (Taşınır Mal Yönetmeliği
Madde:18)

 Devir alınan taşınırların girişi
 (1) Kamu idarelerince 31 inci madde hükümlerine göre
bedelsiz olarak devir alınan taşınırlar, devreden idarenin
Taşınır İşlem Fişinde gösterilen değer esas alınarak
düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile giriş kaydedilir ve Fişin bir
nüshası yedi gün içerisinde devreden idarenin çıkış kaydına
esas Taşınır İşlem Fişine bağlanmak üzere gönderilir.
Devralan idarenin yapmış olduğu taşıma giderleri taşınırın
değeri ile ilişkilendirilmez.
 (2) Aynı kamu idaresinin muhtelif harcama birimlerinin
ambarları arasında devredilen taşınırların alınmasında da
Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve Fişin birinci nüshası ilgili
taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine verilir.
 (3) Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki taşınır
devirlerinde düzenlenen Taşınır İşlem Fişi muhasebe
birimine gönderilmez. (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde:19)

ÇIKIŞ İŞLEMLERİ


Tüketim suretiyle çıkış







(1) Tüketim malzemeleri, Taşınır İstek Belgesi karşılığında düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile çıkış
kaydedili
(2) Kamu idarelerinin iç imkanlarıyla kendi kullanımları için üretecekleri dayanıklı taşınırların
üretiminde kullanılan taşınırlar için de birinci fıkra hükmü uygulanır.
(3) Taşınır İşlem Fişi düzenlenmeden hiçbir şekilde tüketim malzemesi çıkışı yapılamaz.
(4) Tüketim malzemelerinin çıkış kayıtları, ambarlara girişlerindeki öncelik sırası dikkate alınarak "ilk
giren-ilk çıkar" esasına göre ve giriş bedelleri üzerinden yapılır. (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde:22)

Kullanım suretiyle çıkış






(1) Taşıt ve iş makineleri haricindeki dayanıklı taşınırlar Taşınır İstek Belgesi düzenlenmek suretiyle talep
edilir. Talep edilen dayanıklı taşınırlar 6/A örnek numaralı Zimmet Fişi düzenlenerek kullanıma verilir.
(2) Kara taşıt ve iş makinelerinin yetkili makamın onayına istinaden yönetiminden sorumlu görevliye
veya kullanıcısına verilmesinde ise 6 örnek numaralı Zimmet Fişi düzenlenir.
(3) Kara taşıtlarının dışındaki taşıtların sorumluya veya kullanıcılarına devir ve teslimine ilişkin usul ve
düzenlenecek belgeler kamu idarelerince ayrıca belirlenir.
(4) Zimmet Fişine dayanılarak Dayanıklı Taşınırlar Defterine gerekli kayıtlar yapılır. Fişin birinci nüshası
dosyasında saklanır. İkinci nüshası zimmetle taşınır teslim edilen görevlilere verilir.
(5) Oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında kullanılmak
üzere verilen taşınırlar için Dayanıklı Taşınırlar Listesi düzenlenir ve taşınırlar ortak kullanım alanının
sorumlusu veya yöneticisine imzası alınarak teslim edilir. (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde:23)

 Devir suretiyle çıkış
 (1) Kamu idarelerince 31 inci madde hükümlerine göre bedelsiz olarak
devredilen taşınırların çıkışı Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek yapılır. Fişin bir
nüshası taşınırın devredildiği idareye verilir. Devir alan idareden alınan Fiş,
düzenlenen Fişin ekine bağlanır.
 (2) Aynı kamu idaresinin muhtelif harcama birimlerinin ambarları arasında
devredilen taşınırlar için de Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve Fişin birinci nüshası
devredilen harcama biriminin taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine verilir.
 (3) Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki taşınır devirlerinde de Taşınır
İşlem Fişi düzenlenir, ancak bu Fişler muhasebe birimine gönderilmez. (Taşınır
Mal Yönetmeliği Madde:24)
 Yabancı ülkelere bağış veya yardım olarak verilen taşınırların çıkışı
 Yabancı ülkelere bağış veya yardım olarak verilen taşınırlar, yetkili makamın
onay veya kararına dayanılarak düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile kayıtlardan
çıkarılır. Onay veya kararın bir örneği Fişin ekine bağlanır. (Taşınır Mal
Yönetmeliği Madde:25)
 Satış suretiyle çıkış
 İlgili mevzuatı çerçevesinde satılan taşınırlar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek
çıkış kaydedilir. Satışa ilişkin karar veya onayın bir nüshası Fişin birinci
nüshasına bağlanır. (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde:26)
 Kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı nedeniyle çıkış

 Kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı

nedeniyle çıkış
(1) Tüketim malzemelerinin özelliklerinde, ağırlıklarında veya
miktarlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle oluşan fireler,
sayımda noksan çıkan taşınırlar, çalınma, kaybolma gibi nedenlerle
yok olan taşınırlar ya da yıpranma, kırılma veya bozulma gibi
nedenlerle kullanılamaz hale gelen taşınırlar ile canlı taşınırın
ölmesi halinde, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır
İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır.
 (2) Eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş
bayrakların Türk Bayrağı Tüzüğünün 38 inci maddesi uyarınca
çıkarılan Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma
Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir
Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili yerlere teslim edilmesinde de
birinci fıkra hükmü uygulanır.
 (3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen hallerde kasıt, kusur, ihmal
veya tedbirsizlik olup olmadığı araştırılarak sonuçları ayrı bir
tutanakta belirtilir ve 5 inci madde hükmüne göre işlem yapılır.
(Taşınır Mal Yönetmeliği Madde:27)


 Hurdaya ayırma nedeniyle çıkış











(1) Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve
fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması
gerektiği ilgililer veya özel mevzuatı çerçevesinde oluşturulan komisyon
tarafından bildirilen taşınırlar, harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden
oluşan komisyon tarafından değerlendirilir.
(2) Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda hurdaya ayrılması uygun
görülmeyen taşınırlar hakkındaki gerekçeli karar harcama yetkilisine bildirilir.
(3) Komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilenler için ise Kayıttan Düşme
Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir.
(4) Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlardan kayıtlı değeri Bakanlıkça
belirlenecek tutara kadar olanlar harcama yetkilisinin, belirlenen tutarı aşan
taşınırlar ise kamu idaresi üst yöneticisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılır.
(5) Birinci fıkraya göre harcama yetkilisince oluşturulacak komisyon tarafından
ekonomik değerinin olmadığı veya teknik, sağlık, güvenlik ve benzeri nedenlerle
imha edilmesinin şart olduğuna karar verilen taşınırlar, harcama yetkilisinin onayı
ile imha edilir. İmha, komisyon veya komisyonun gözetiminde uzman kişiler
tarafından yapılır. Bu işleme ilişkin ayrıca bir imha tutanağı düzenlenir. İmha
işleminde özel mevzuat hükümleri öncelikle dikkate alınır.
(6) Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek
kayıtlardan çıkarılır. Fişin ekine Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının bir
nüshası bağlanır. (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde:28)

 HİZMET İŞLERİ KABUL TUTANAĞI: Yüklenicinin

talebi üzerine belirlenen tarih ve saate toplanan
muayene komisyon üyeleri marifetiyle yüklenici
tarafından gerçekleştirilen hizmetin istenilen şekilde
gerçekleştirildiğinin belirlendiği tutanaktır.
 Tutanakta:








Tutanağın tarih ve sayısının;
Tutanağı düzenleyenlerin ad soyad, unvan ve imzalarının;
Hizmetin istenilen nitelik ve niceliklerine sahip olup
olmadığının;
Hizmetin hangi tarih aralığında gerçekleştirildiğinin
Hangi firma tarafından yapıldığının belirtilmesi gerekir.

 Muayene komisyonu:




Hizmetin istenilen şekilde gerçekleşmediğini tespit ederse
bunu bir tutanak karşılığı karşı tarafa bildirir ve faturayı kabul
etmez.
Hizmetin istenilen şekilde gerçekleştiğini tespit ederse
tutanağa bağlar ve hakediş raporunu düzenler.

 HAKEDİŞ RAPORU: Yüklenicinin hizmeti istenilen

şekilde gerçekleştirmesi durumunda karşılıklı olarak
düzenlenen rapordur. Rapor firmanın yasal
kesintilerden sonra alacağı hakediş tutarını göstermek
için düzenlenir.
 Raporda:





Raporun tarih ve sayısının;
Raporu düzenleyenlerin, firmanın ve onaylayanın ad soyad,
unvan ve imzalarının;
Hizmetin verildiği aralığın, kaç no’lu hakediş olduğunun,
tutarının, yasal kesintilerin ve firmaya ödenecek ücretin
belirtilmesi gerekir.

 FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER:

Yüklenicinin vermiş olduğu mal ya da hizmet karşılığı
düzenlediği ödemeye esas belgelerdir. Fatura ve fatura
yerine geçen belgeler gelir karşılığı birim tarafından
düzenlenen bir belge olabildiği gibi gider olarak ta
birim tarafından kabul edilen bir belgedir. Yukarıda bu
belgelerle ilgili verilen bilgiler burada da geçerlidir ve
buna göre hareket edilmesi gerekir.

 ÖDEME EMRİ BELGESİ: Birim gider gerçekleştirme

görevlisi tarafından düzenlenen, satın alma sürecinde
oluşturulan ve piyasadan alınan tüm belgelerin
arkasına bağlandığı ve Harcama Yetkilisi tarafından
ödenmesi onaylanan belgedir.
 Ödeme emri belgesinde:







Belge düzenleme tarih ve sayısının,
Giderlere ait bütçe ekonomik kodları ile muhasebe hesap
kodlarının, isimleri ve tutarlarının,
Gider gerçekleştirme görevlisi, harcama yetkilisi, muhasebe
yetkilisinin ad soyad, unvan, imza ve imza tarihlerinin,
Alacaklının unvanının, vergi dairesinin, adresinin ve banka
IBAN numarasının bulunması gerekir.

GİDER EVRAKLARININ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE
TESLİM SÜRELERİ VE SORUMLULARI

 Giderler, hak sahipleri tarafından verilmesi gereken

kanıtlayıcı belgelerin tesliminden itibaren en geç beş iş
günü içerisinde tahakkuk ettirilerek, ödeme emri
belgesi ve eki belgeler aynı süre içerisinde muhasebe
birimine verilir. Muayene ve kabule tabi olan
işlemlerde ise bu süre muayene ve kabulün
tamamlanmasından itibaren başlar. Muhasebe birimi
evrakları geliş sırasına göre inceleyerek en geç dört iş
günü içinde muhasebe kaydına alır.

GİDERLERDEN KİMLER
SORUMLUDUR

 Yukarıdaki sürelere uyulmaması halinde, üst yönetici

tarafından, gecikmeye sebep olan ödeme emri
belgesini düzenlemekle görevli gerçekleştirme
görevlisi, harcama yetkilisi veya muhasebe yetkilisine
işlemin tespit edildiği tarihte geçerli olan asgari
ücretin net tutarı kadar idari para cezası verilir.

DÜŞÜNEN DEĞİL

BAŞARILI ÇALIŞAN
OLMAK DİLEĞİYLE

