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B:R:NCI BOLUM
Arnac,Kapsam,Davanak ve ran:rn:ar

Amac
Madde l‐ Bu yOnergenin amacり Oniverste mensuplan′ emek‖ len,ё ttrendlen,mezunlan,

bunlann e,ve cocuklan‖ e yasal olarak bakmakla yじ kOmil olduklan bireylenn ve ditter
konuklann vemek,konaklama′ kres,sporteJJen′ kan■ n― kafeterya ve dter hizmeJe
uygun bedene ve sa薔 llkh bir sekilde alablecekle‖ sosyaltesislenn kurulmasし
ilg‖

isle■ lmesi

ve‖ e

i usul ve esaslarl be‖ rlemektir

Kapsam
Madde 2‐ 8u yonerge,Oniversltenini e言 [im ve dinlenme tesヽ しkonukevL kre,,anaokulu,

yemekhane′

kantin′

bOfe,park ve otopark alan!,spor tesisleri′ kOlt̀r ve kongre merkezi′

sanat at61yesi ve sinema salonu vb sosyaltesislerinde verilecek hizmetleri kapsar

Davanak
Madde 3‐ Bu y6nergenin dayanaЁ し2547 saylll Yuksekё

ttre■ m

Kanunu′ nun 47 maddeJ′ 657

sayl1l Devlet Memurlarl Kanununun 191 maddesive Ma‖ ve 3akanllglnca yaylmlanan Kamu
Kurum ve Kurulu51arinca i51etilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarlna Dair Esas ve
Usu‖ eri:e Merkezi Y6netim BOtce Kanunlarl′

dlr

Tanlm:ar
Madde 4‐ Bu y6nergede gecen,

a)On市 erJte:Marmara OniverJtesinし
b)Rektbr:Marmara Oniversitesi RektOrOnO′
c)Y6ne■ m Kurulu:Marmara Oniverstesi Sosyal Tesisler† 51etmesi Ybnetim Kurulunu′
9)i51etme:Marmara Oniversltesi Sosyal TeJsleriJetmesinら
d)Birim:sOsyal Tesisler i51etnnesine batth olarak i51etilen yerleri,

e)Dene■ rn Kurulu:Marmara OniverJtesl Sosyal TeJ51eri51etmeJ Dene■ m Kurulunu′
f)ヽ letme

MldurO:Marmara Oniversltesi Sosyal TeslsleriJetmeJ Maduruno,

g)BInm sOrumlusu:Sosyal TeJJerヽ letmeJnin binmlennden sorumlu olan vetkinle‖
ifade eder
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:KINCI BOLUM
YOnetim Kuru!u,GOrevleri ve cah5ma Esasiari
Madde 5‑i,letme;asa言 lda ya2:￨:Organiar taraflndan y6netilir ve denetienir
l―

Y6netim Kurulu′

2‐

Denetim Kurulu

YOnetim Kurul● ,GOrev!eri ve call,ma Esasiari

YOnetim Kuru:u
Madde 6‐ Y6netim Kurulu′ RektOr taraflndan g6revlendir‖ en bir Rektё r Yardimclslnln
baskanh言 !nda′ Rekt6run aynca beli‖ eyecetti akademik ve idan persOnel aras:ndan 3 k"ive

isletme MldOru olmakこ zere S ki5iden olusur Kurul lyelerilkl yll slre ile atanir Gё

rev suresi

bitenler yeniden atanabilir Rektё r gerek‖ gorduttt ha‖ erde sOrenin bitmesini beklemeden
gOrevlendlrilen Yё neum Kuru:u Oyele

ni dett15■ rebinr

YOnetim Kurtllunun COrev:eri
Madde 7‑Y6netim kurulunun gOrevleri sunlard!r:
a)HIZmet ve etkin‖ klenn bu yonerge hOk3mle‖ ne uygun olarak yarOtむ lmesini sa意 lamak′
b)Her yII Iletmece haz:‖ anan bOtce taJa首 lnl Rekt6run onaylna sunmak′
C)ヽ letmenin hlzmet alanlyla ilg‖ i blrimle‖ nin yone■ mini olu5turmak ve cah,ma usulve
esaslarl hakklnda yё nergeler hazirlamak′

d)Yeni"letme binmlennin a911mattna ve mevcut bヤ imlenn oniversle taraindan i,leJlmesi
Ve/Veya kirava verilmesi va da kapatiimasIIle ilg‖
be‖ ‖
edi言 i

i raporlarl ha21rlayarak bu konularda

Onenlen Rektё r onaylna sunmak

e)iJetmeye a■

y‖ hk

plan ve programlar hazl‖ amak′

f)i,letmenin idari ve mali vё netiminin gereklerine ili5kin Rekt6re ёneriler sunmak′

g)ヽ letme Maduronce sunulacak teklit rapor′ bilanco′ gell tablosunu g6rむ 5mek ve karara
ba意 lamak,

h)Defter′ kayt ve hesaplann mevzuata uygun tutulmaslni g6zetmek ve saЁ

lamaに

￨)Dava a,‖ masL sulh ve feragate karar ve● lmesive alacak tahs‖ inden vazgecilmesi vb
durumlar!ile ilgili kararlarl alarak Rekt6r onav!na sunmak′

りi51etme MldO‖

1首 むtaraindan

One百 len binmierdeki mal ve hizmetie■ n lyaJannl

be‖ rlemek′

j}151etmenin tum birimlerinde ihtivac duyulacak persone‖

n istihdamina ve personele

Odenecek ucretlere(Ocret′ ikramive′ mesat soSyal haklar v s)karar vermek′

りi,letme Denetim Kurulu taraflndan dむ zenlenen raporlari RektOre sunmak
m)Rektbrun"letme‖ e‖ g‖ i verecetti dter gё revlen yapmak

YOnetim Kurulunun ca11,ma Esasiari

Madde 8‑Yё neum Kurulu,en az 2 avda br ve Yё
ha‖ erde

ne■ m Kurulu Baskan!n!n gerekli gordl意

toplanir Yё netim Kurulu toplantilarina ait gOndem′ Y6netim Kurulu Baskan:

taraflndan be‖ rlenir Y6netim Kurulu tyeieriile i51etme Mlduru gundeme i::,kin yaz‖

tekliflerde bulunabilir Gundem′ tOplantldan makul bir slre

ёnce byelere yazlll olarak

bildirilir Kararlar′ karar defterine tarih ve slra numarasiile yazlllr

Kara‖ ar,o意 unlukla ahnlr Oylann e,■

olmasl durumunda YOne■ m Kurulu Ba5kaninin
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ka● ldlЁ l taraf cOttunluk SaЁ lam:,kabul edilir

YOnetim Kurulunun sekretarya i5 ve i§ lemleri151etme Mし dO「 薔tarafindan vurutullr

UcUNCU BOLUM
Denetim Kurulu ve G6revleri
Denetim Kuruiu
Madde 9‑Denetim Kurulu′

r taraflndan gOrevlendirilen biri ba5kan olmak

iki vll sure ile Rektё

izere iki akademik personel‖ e mali konularda deneyimli biridari personelden olusur
i§

letme Y6netim Kurulu Oyeleri Denetim Kurulunda gorev alamazlar

Denetim Kurulunun GOrevleri
Madde 10‑Denetim Kurulunun gOrevieri§ unlardlr:
a)ヽ letmeyive baこ h bi■ mlenniatlayda biridan ve ma‖ yOnden denetlemek′

b)A‖ lay1lk denetlm sonunda′

lletilmek
l,letmeincelenerek
Ybnetim Kuruluna
sunmak′
hazirlamak ve Rektё rllk Makamlna
"letmenin
tOm02ere
kaytlannin
denetlm
raporunu

C)Haananan rapOnann gene!2amana,m!streJnce iJetme M」
SaЁ lamak

d薔 ‖1首 unde

saklanmasin!

DORDUNCU BOLUM
G6revli!er

ヽletme Mldorl
Madde ll iJetme Modttru′ bletme ve ba首 1l binmlennin hレ meJe‖ nin yurutulmeJnden
sorumludur i51etme Muduru Rekt6rtaraindan atanlr
i,:etme Mむ durunln G6rev:eri

Madde■ 2‑̀letme MldOru a,a首 !daki g6revlen yapar
mevzuat htkumleri ve Y6netim Kurulu

a)SOSyal Tesisler isletmesinin sevk ve idaresini′
kararlarina uygtln olarak yerine getirir7

b)YOneum Kurulunca be‖ ‖enen vetkilen‖ e

sinl‖ l

C)ヽ letmenin tum binmle● arattnda e5gOdumu sa薔

olmak uzere i51etmeyitems‖

eder′

lar′

c)時 letme i,in gerekli elemanlann Yё netlm Kurulu karan ve Rektё

r onavl‖ e allnmattn:sattlar,

d)PerSOnehn call,ma saatlerini duzenier ve bunlarln g6revlerini belirler′

e)OZennde JmmeJi malzeme bulunan personelin surek‖

veya ge,ici bir sure icin

ayrlh51arlnda′ gOrev ve zimmetlerinin ilg‖ ilere devir ve tesiimini sa薔

f)Y6netim Kuruluna sunulacak teklit rapOr′

lar,

bilan,o,gelir― gider cetveli ve btttceyi hazlr:ar′

g)Rekt6rtaraindan onaylanan iJetme batceJni at olduttu mali vllicenslnde kullanr′
h)i§ letmenin

YOnetim ve Denetim Kurulunun sё zll ve va2,h

her turlo i5 ve i51emleri hakklnda′

bilgi taleplerini verine getirir′

bu kuru‖ arca istenilmesi halinde her tOr10 belgevi verir′

ennin tahs‖ ed‖ meJnisa首 lar′
O Binm ge‖ ‖
i)ヽ letmenin

Harcama Yetk‖ lsi g6re宙 ni vurutur′

j)iJetmenin malzeme,arac′ gerec ve hlzmet ihtiyaclannin temin edilmeJni gOrevl‖

en

arac‖ l薔 lyla verine getirir′

k)Binmlericin al!nmi,mallann korunmattni saЁ
1)Yetki alanlna giren konularda′

lar′

Vergi DaireSL SGK ve ditter Resmi kurum ve kurulu,larla
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yapllan yazi5malarile verilen beyannamelerde i51etmevitemsil eder′

m)ヽ letme

ile‖ g‖ iy6neJm kuruluna Onenlerde bulunur′

n)Birimler ile ilg‖ i

defter ve belgelerin zamaninda ve usullne uygun olarak duzenlenmesini

Sa首 lar′

0)i51etme adina ba薔 15 allr ve kabul eder ve yOnetlm kuruluna bilgi venr

Birinl Sorumlusunun GOrevleri

Madde 13‑ヽ letme b″ imlenndeki sevk ve idareden sorumlu olmakじ zere her bir bttime′
151etme MldurunOn ёnerisi ve YOnetim Kurulu kararlyla g5revlendirilen birim sorumlusu
a,a意

ldaki g6revleri vapar

a)Bi‖ min sevk ve idareJnt mevZuat hlkumlen,Yё ne■ m Kurulu karanan ve iJetme

Mldaranun verdittitalimaJara uygun olarak yenne geunr
b)SOrumlu Olduttu binmde cal埒 anlann hレ metle■ ni aksatmadan vlrむ tmelennisa薔 lar

Muhasebe Sorumlusu ve COrevleri
MADDE 14‐

l§

letme MldOrunon ёnerisi

Muhasebe Sorumlusu a,a言

ldaki gё

ve Yё netim Kurulu kararlyla gbrevlendirilen

revlen vapar

a)ヽ letmedeki Muhasebe Sヽ teminin ve Muhasebe Bё lumunon Organttasyonundan

sorumludur
b)Muhasebe elemanlan arattnda gOrev da意 ‖
:mlnl yapar
C)Muhasebe kaytiannln gancel mali mevzuata uygun bir sekilde tutulmasini sa意

lar

9)igetmenin ma‖ durumu hakkinda i51etme Madurone ve Y5netim Kuruluna bilgi venr
d)151etmenin ayhk ve y!l1lk ma‖ tablolamni haコ ‖
ar/hazldaur
e)i51etmenin alacak ve borclarlnltakip eder′ alacaklarin tahsili lcin gerekli

ёnlemleri allr

,MuhaSebe kav此 lannin deneJme haartutulma9nl sattlar
g)に letme ModurO‖ e binikte iJetmenin v‖

‖
k bat9eJni

haコ

‖
aち

hazlrlanan butge iJetme

MLdOri taraflndan Y6netim Kuruluna sunulur
h)Malii51er kapsaminda i51etme Madurunon verecegi ditteri51en yapar
Ge‖ r ve Gider Gerceklestirme GOrev‖ ieri

Madde 15‐ i51etme Madurontn ёnerisive YOnetim Kurulu karar!ile belirlenir
Tas:nlr Kav:t Vetkilisi ve G6revleri

Madde 16‐ i51etme MldOrunun onerisi ve Y6netim Kurulu kararlyla g6revlendirilen Ta5inir
Kayit Yetkilisi Ta51nlr Mal Yё

netme‖ Ёinde dozenienen gorevlerl yapar

Ta,inir Kontro:Vetkilisi ve GOrevleri

Madde 17‑i51etme Mudurunun ёnerisi ve Y6netim Kurulu kararlyla gOrevlendirilen Ta,!nlr
Kontrol Yetkilisi Ta5inir Mal YOnetmelittinde dtzenlenen gbrevleri yapar

Muhasebe Sorumlusu Mutemedi
Madde 18‐ Muhasebe Sorumlusunun 6nerisive i51etme mOdurunun Onay:ile gOrevlendiri‖
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Di言 er

G6rev:i:er

Madde 19‐

Bu yё

nerge kapsamlndaki hizmetlerin sunulmasinda gё rev alacak′ resepsiyOn

personeli′ kasiver′ garson′ kat g6rev‖

si′

hizmetii v b ki,‖ erdir

GOrevli!erin YOklm!0!lkleri

Madde 20‐

ヽletmede

cal埒 aniar

a)Y6ne■ m kurulu taraindan be‖ nenecek kurallara uygun davranlriar
b)G6revinin gereЁ ine uygun davranmak′ ne2aket kura‖ arina uymak zorundadlrlar

C)SiVil Savunma,muhtemel yangin′

sabotaj ve h「 割Jlk olaylan‖ e‖ g‖ ittm

ёnlemlen idare‖ e

birlikte noksanslz olarak allrlar

c)ZimmeJe■ nde bulunan makine′

cihaz ve ditter maレ emelen kOrumak ve ara91an kullanma

talimatina uygun bicimde ku‖ anlrlar ve ku‖ andirlrlar
d)Be‖ ‖enen cah5ma penyOtlanna gbre gorevlenni zamaninda ve ekslksiz olarak yenne
getirir

BES|NCiBOLUM
Ge:irier ve Giderler
Ce‖ rler

Madde 21‑i§ letmenin gelirleri bu yOnergenin ikinci maddesinde belirtilen yerlerin
igeJlmeslnden elde ed‖ en ge‖ ‖
eら

faiz ge‖

‖e● ′kira

ge‖

‖en ve hertO‖ O

ba首 :51ardan Olusur

Kamu Kurum ve Kuruluslarca iSiet‖ en sosyal Tesislerin Muhasebe
uygulamasina Dair Esas ve Usu‖ erin 27 maddesille be‖ rlenmi5 belgelerle rnuhasebe sorumlusu ya
da muhasebe sorumlusu mutemeditaraflndan tahsil edilir Allndl veya allndi
151etmenin ge‖

rleri′

verine gefen belge dlzenlenmeden yetkili olmayan ki5iler taraflndan hi9bir 5ekilde tahsilat
yap‖ amazヽ letmenin

nak[len bankalarda muhafaza ed‖ Muhasebe sorumlusu veya varsa
「
muhasebe sorumlusu mutennedi′ kasada tutulab‖ ecek guni」 k nakit miktarint her yll Manye
Bakanhttrnca bel「 lenecek miktan a5mayaCak sekilde be

‖er′ bu miktan a5an kisml her gun

bankaya yatlrir

Giderler
Madde 22‑i51etmenin elde ettiき i gelirlerisletrnenin konu ve amaclna uygun olarak harcanir
Satn almalar 4734 savlll Kamu ihale Kanunu ve lgili ditter meVZuata uygun olarak
ger9ekle51‖ ‖
r Binmle‖ n baklm ve onammlann!n yap● 口
lab‖ mesini sattlamak amaclyla,bu tesiJerden
yllicinde elde ed‖ en gelirlerin brut tutarlnln%5'inden az olmamak ttzere ayrllacak tutarlar

ayr!bir hesapta tutularak sbz konusu ihtiyaclaricin harcan!r Bu hesaptan yapllacak

harcamalarda,hizmetin sunumu acisindan ihtiyac duyulan d6seme ve demirbas allmlar:nda

Ba5bakanhk ve/veya Ma‖ ye Bakanh薔 !nCa yayinlanan tasarruf geneigesl′
tebli言

talimat ve

lenne uyulur

151etmece yapllan her turll giderin belgelendirilmesi esastlr

Odemelerin banka kanallyla yap‖ mas:esastir Kasadan ancak Manye BakanhЁ

{MuhaSebat Genel Mむ duno言 o)taraindan her y‖ clkanlacak olan Genel Tebl嗜
gOre belirlenen esasiara ve limitlere uyuimak kaydlyla Odenne yapllab‖
sosyal Tesisler i51etmesinde gOrev‖

l

eSaJanna

ir

ve bazi faa‖ yetler icin gecici olarak g6revlendirilen personele

ёdenecek fazla can5ma saat ve むcret Odemeleri′ Sosyal Tesisler Y6netim Kurulu kararl ile i51etme

Mじduru taraflndan yOrurilkteki mevzuat hOkamlerine gё re yaplllr
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ALT:NCIBOLUM
Man isiemier ve Hizmetle‖ n YOrltl:mesi
Madde 23‑GOrevi ve unvanl ne olursa Olsun hicbir kisi ve kurulu5′

i51etmece verilen

hizmetlerden bedelini 6demeden faydalandlrllamaz i51etme icin tespit edilen ucretler hizmetin
ahnd:言 ltanhte‖ g‖ ‖erden peJn Olarak tahJled‖ I Banka veya kredi kartlan‖
e

yapllan tahsilat da pesin tahsilat olarak kabul edilir Marmara Oniversitesince d12enlenen
bilimsei′

kulturel ve sOsyal etkinliklere katll,mcl oiarak davet edilen kisilerin Ocretlendirilmesi

Marmara Oniversitesi mensubu statuslnde yapihr
Madde 24‑i51etmen:n muhasebe i51emlerL muhasebe sOrumlusu taraflndan gerceklestiri‖

Madde 25ヽ letme MlduroOon de首 lmesldurumunda′

r

devir llemie‖ ne esas olmak Ozere bu

tarih itibariyle bilan9o tanZim edilir

Madde 26‐ i51etme Mudurunttn onerisi‖ e Y6netim Kurulu′ Birim sOrumlusunun di51nda Ge‖
r ve Gider
Gerceklestirme GOrevlisi gorevlendireb‖

ir

Fivat:andirma esas:ar:

Madde 27‐ Sunulacak mal ve hizmetlerin tGrl′ miktar ve fiyatlarl Y6netim Kurulunca
belirienir

Ylrlrl壼 k

Madde 28‑Bu y6nerge,Oniverste YOne■ m Kurulu′ nun kabul ta‖ hinden tibaren YO山
‖む
言eg「 er
Universite Y6netim Kurulu′ nun o3 subat 2012‑617‑2 /04 Kaslm 2014‑680‑21, Senato: o7 5ubat
2012/299‐ 3‐ F

say,h kararlarl ile kabul ed‖ en Sosyal Tesisler i51etme Y6nergesi bu yё
nergenin

yurlrll首 e girditti tarihte yし rGrllkten kalkar

Yttratme
Madde 29‐ YOnerge hlkomlerini Rektё r yuruttr
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