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MARMAnn UrrrivEnsirssi
sosvnl tesislen iglerue v6ruene esi

einiNcigOLUwl
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tantmlar
Amag
Madde 1- Bu yonergenin amact, Universite mensuplart, emeklileri, ti!rencileri, mezunlart,
bunlarrn eq ve gocuklarr ile yasal olarak bakmakla y0kiiml0 olduklarr bireylerin v.e diler
konuklarrn yemek, konaklama, kre5, spor tesisleri, kantin - kafeterya ve difer hizmetleri
uygun bedelle ve salhkh bir gekilde alabilecekleri sosyal tesislerin kurulmast, isletilmesive ile

ilgili usul ve esaslarr belirlemektir.
Kapsam

Madde 2- Bu ycinerge, Universitenin; egitim ve dinlenme tesisi, konukevi, kre5, anaokulu,
yemekhane, kantin, biife, park ve otopark alanr, spor tesisleri, kiiltiir ve kongre merkezi,
sanat atiilvesive sinema salonu vb. sosyal tesislerinde verilecek hizmetleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu yijnergenin dayana!r,2547 sayrh Yiiksek6fretim Kanunu'nun 47. maddesi,657
savrlr Devlet Memurlarr Kanununun 191. maddesi ve Maliye BakanllBlnca yaylmlanan Kamu
Kurum ve Kurulu$lannca igletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarrna Dair Esas ve
Usuller ile Merkezi Ydnetim B0tge Kanunlart'dlr.

Tanrmlar
Madde 4- Bu yonergede gegen;
a) 0niversite: Marmara U niversitesini,
b) Rekt6r: Marmara Universitesi Rektijriinii,
c) Yonetim Kurulu: Marmara Universitesi Sosyal Tesisler iSletmesi Y0netim Kurulunu,
9) isletme: Marmara Universitesi Sosyal Tesisler lSletmesini,

d) Birim: SosyalTesisler i5letmesine baIh olarak igletilen yerleri,
e) Denetim Kurulu: Marmara Universitesi Sosyal Tesisler iSletmesi Denetim Kurulunu,

f) igletme Miidi.irii: Marmara Universitesi SosyalTesisler igletmesi Mi]dUriinii,
g) Birim Sorumlusu: Sosyal Tesisler isletmesinin birimlerinden sorumlu olan yetkililerini,
ifade eder.
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iriNcieoLUNr
Yiinetim Kurulu, Giirevleri ve Qaltgma Esaslart
Madde 5- i5letme; agaprda yazrh organlar taraftndan ydnetilir ve denetlenir.
1-Yiinetim Kurulu

,

2- Denetim Kurulu.

Yiinetim Kurulu, Gairevleri ve Qaltgma Esaslart
Ydnetim Kurulu
Madde 6- Y6netim Kurulu, Rektor taraftndan giirevlendirilen bir Rektor Yardtmctstntn
bagkanhlrnda, Rektairijn ayrtca belirleyeceli akademik ve idari personel arastndan 3 ki5ive
i5letme M0diirti olmak iizere 5 kisiden olu5ur. Kurul 0yeleri iki ytl siire ile atanrr. Giirev stiresi
bitenler yeniden atanabilir. Rektijr gerekli g6rd0Etj hallerde stjrenin bitmesini beklemeden
giirevlendirilen Yonetim Kurulu i.iyelerini defistirebilir'

Yiinetim Kurulunun Giirevleri
Madde 7- Yonetim kurulunun gairevleri Sunlardtr:
a) Hizmet ve etkinliklerin bu yiinerge huk0mlerine uygun olarak y0r0tulmesini sa!lamak,
b) Her yrl igletmece haztrlanan biitge taslaBlnl Rekttiriln onayrna sunmak,
c) igletmenin hizmet alanryla ilgili birimlerinin yiinetimini olusturmak ve galt5ma usul ve
esaslart hakkrnda yonergeler hazlrlamak,
d) yeni i5letme birimlerinin agrlmastna ve mevcut birimlerin Universite taraflndan isletilmesi
ve/veya kiraya verilmesi ya da kapattlmast ile ilgili raporlarr haztrlayarak bu konularda

belirledi!i iinerileri Rektdr onaytna sunmak.
e) i5letmeye ait yrlhk plan ve programlar haztrlamak,
f) iqletmenin idarive mali yOnetiminin gereklerine iliskin Rekttjre dneriler sunmak,
g) i5letme M0duriince sunulacak teklif, rapor, bilango, gelir tablosunu goriismek ve karara
baflamak,
h) Defter, kayrt ve hesaplarrn mevzuata uygun tutulmaslnl Sozetmek ve saflamak,
r) Dava agrlmasr, sulh ve feragate karar verilmesi ve alacak tahsilinden vazgegilmesi vb.
durumlart ile ilgili kararlarr alarak Rekt6r onaylna sunmak,
i) igletme

Miid0rlii!ii taraftndan onerilen birimlerdeki mal ve hizmetlerin fiyatlartnt

belirlemek,

j) i5letmenin t0m birimlerinde ihtiyac duyulacak personelin istihdamlna ve personele
Odenecek iicretlere (0cret, ikramiye, mesai, sosyal haklar v.s) karar vermek,
l) igletme Denetim Kurulu taraftndan diizenlenen raporlart Rekt6re sunmak
m) Rektiir0n itletme ile ilgili vereceii difer gdrevleri yapmak.

Yiinetim Kurulunun (alt5ma Esaslart
MaddeS-Ydnetim Kurulu,en az2ayda birveYonetim Kurulu BaSkantntn gerekli gord[gii
hallerde toplanrr. Ydnetim Kurulu toplanttlanna ait giindem, Ydnetim Kurulu Bagkanl
taraftndan belirlenir. Ydnetim Kurulu iiyeleri ile iSletme Miidilrii gtindeme iliSkin yaztlt
tekliflerde bulunabilir. Gijndem, toplanttdan makul bir stire 6nce iiyelere yazrlt olarak
bildirilir. Kararlar, karar defterine tarih ve stra numarasl ile yaztltr'
Kararlar go!unlukla ahnrr. oylarrn esit olmast durumunda Y6netim Kurulu Bagkantntn
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katrldrgr taraf gogunluk saglamrt kabul edillr.

Yonetim Kurulunun sekretarya

ig

ve islemleri isletme Miidiiri.i tarafrndan ytirl]tiili.ir.

ueuNcu BoLUM
Denetim Kurulu ve Giirevleri
Denetim Kurulu
Madde 9- Denetim Kurulu, iki yrl stire ile Rektiir tarafrndan gorevlendirilen biri ba5kan olmak
iizere iki akademik personel ile mali konularda deneyimli bir idari personelden olugur.
lsletme YOnetim Kurulu iiyeleri Denetim Kurulunda gorev alamazlar.
Denetim Kurulunun G6revleri
Madde 10- Denetim Kurulunun gorevleri gunlardrr:
a) isletmeyi ve baih birimlerini altr ayda bir idari ve mali ycinden denetlemek,
b) Altr ayhk denetim sonunda, igletmenin

tiim kayrtlarrnrn incelenerek denetim raporunu

hazrrlamak ve Rektdrliik Makamrna iletilmek Uzere lsletme Ydnetim Kuruluna sunmak,
c) Hazrrlanan raporlann genel zamana$rmr suresince igletme MiidUrl0[i.inde saklanmasrnl
sagla mak.

DoRDUNCU B6tUM
Giirevliler
igletme M0diirii
Madde 11- igletme Miidi.irii, igletme ve baflr birimlerinin hizmetlerinin yiir0tiilmesinden
sorumludur. isletme MUdiirti Rektor tarafrndan atanrr.
igletme Miidiiriiniin Giirevleri
Madde 12- igletme M0d0rtj a5airdaki gairevleri yapar:
a) Sosyal Tesisler igletmesinin sevk ve idaresini, mevzuat hiiklimleri ve Ydnetim Kurulu
kararlarrna uygun olarak yerine getirir,
b) Yiinetim Kurulunca belirlenen yetkileri ile stntrlt olmak iizere isletmeyi temsil eder,

c) i5letmenin t0m birimleri arastnda e5giidiimii saglar,
9) igletme igin gerekli elemanlann YOnetim Kurulu karart ve Rektdr onayt ile altnmastnt sailar,
d) Personelin gahgma saatlerini dtizenler ve bunlartn gorevlerini belirler,

e) Uzerinde zimmetll malzeme bulunan personelin siirekli veya gegici bir siire igin
ayrrhglarrnda, 96rev ve zimmetlerinin ilgililere devir ve teslimini saglar,

f) Ydnetim Kuruluna sunulacak teklif, rapor, bilango, gelir-gider cetveli ve bi]tgeyi hazrrlar,
g) Rektdr tarafrndan onaylanan i$letme biitgesini ait oldugu mali ytl igerisinde kullanlr,
h) i$letmenin her ti.irlti

i5

ve iglemleri hakkrnda, Ydnetim ve Denetim Kurulunun sdzlii ve yazlll

bilgi taleplerini yerine getirir, bu kurullarca istenilmesi halinde her

tiirlii

belgeyi verir,

r) Birim gelirlerinin tahsil edilmesini saglar,

i) igletmenin Harcama Yetkilisi gdrevini yiiri.itiir,

j) itletmenin malzeme,

araC, gereg ve hizmet ihtiyaglartntn

temin edilmesini gtirevlileri

aracrhiryla yerine getirir,
k) Birimler igin ahnmrg mallarrn korunmasrnt saHar,
l) Yetki alanrna giren konularda, Vergi Dairesi, SGK ve diger Resmi kurum ve kuruluglarla
Sayfa 3

/

3

yaprlan yazrsmalar ile verilen beyannamelerde i$letmeyi temsil eder,
m) igletme ile ilgili ytjnetim kuruluna 6nerilerde bulunur,
n) Birimler ile ilgili defter ve belgelerin zamanrnda ve usuliine uygun olarak diizenlenmesini

sa!lar,
o) igletme adrna ba[r5 alrr ve kabul eder ve ydnetim kuruluna bilgi verir.
Birim Sorumlusunun Giirevleri
Madde 13- iqletme birimlerindeki sevk ve idareden sorumlu olmak Uzere her bir birime,
isletme Miidiiruniin 6nerisi ve Yonetim Kurulu karartyla 96revlendirilen birim sorumlusu
agairdaki giirevleri yapar.
a) Birimin sevk ve idaresini; mevzuat hiikiimleri, Ydnetim Kurulu kararlart ve iSletme

MUdiiriinijn verdi6i talimatlara uygun olarak yerine getirir.
b) Sorumlu oldu$u birimde gahganlartn hizmetlerini aksatmadan ytirUtmelerini saglar.
Muhasebe Sorumlusu ve G6revleri
MADDE 14- i$letme M0dijrijniin tinerisi ve Yiinetim Kurulu karartyla 96revlendirilen
Muhasebe sorumlusu agaf, rdaki giirevleri yapar.
a) igletmedeki Muhasebe Sisteminin ve Muhasebe Bijliimiinijn organizasyonundan

sorumludur.
b) Muhasebe elemanlart arastnda gorev dagtllmlnl yapar.
c) Muhasebe kayrtlanntn gi.incel mali mevzuata uygun bir Sekilde tutulmaslnl saglar.
verir.
9) igletmenin mali durumu hakkrnda igletme Miid0rUne ve Ytinetim Kuruluna bilgi
d) igletmenin ayhk ve yrlhk mali tablolartnt

ha zrrla

r/ha ztrlattr.

e) igletmenin alacak ve borglarrnr takip eder, alacaklann tahsili igin gerekli dnlemleri altr.
f) Muhasebe kayrtlartntn denetime hazlr tutulmaslnl saglar.
g) igletme M0diir0 ile birlikte igletmenin yrlhk botgesini haztrlar; haztrlanan butge ltletme
Mi..idiir0 taraftndan Yonetim Kuruluna sunulur.

diler

h) Mali i5ler kapsamrnda igletme Miidiiriiniin vereceli

iSleri yapar.

Gelir ve Gider Gergeklegtirme Giirevlileri

Madde 15- i5letme Miidiiriiniin onerisi ve Ydnetim Kurulu kararl ile belirlenir.
Tatrnrr Kayrt Yetkilisi ve Giirevleri
Madde 16- igletme Miidiir0n0n onerisi ve Yijnetim Kurulu karanyla gdrevlendirilen Tagtntr
Kayrt Yetkilisi Ta$rnrr Mal Yonetmeliiinde dtizenlenen giirevleri yapar'
TaSrnrr Kontrol Yetkilisi ve Giirevleri

Madde 17- i5letme Miidiiriin0n <inerisi ve Ytjnetim Kurulu kararryla gdrevlendirilen Tagtnlr
Kontrol Yetkilisi TaSrnrr Mal Yonetmelifinde d0zenlenen gOrevleri yapar.
Muhasebe Sorumlusu Mutemedi
Madde 18- Muhasebe Sorumlusunun tjnerisi ve isletme miidtirtiniin onayt ile 96revlendirilir.
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DiEer Giirevliler

Madde 19- Bu ydnerge kapsamrndaki hizmetlerin sunulmastnda gdrev alacak, resepsiyon
personeli, kasiyer, garson, kat gorevlisi, hizmetli v.b kigilerdir.
Gilrevli

le

rin Yii kU m liil iikleri

Madde 20- lgletmede 9aIganlar:
a) Ytinetim kurulu taraftndan belirlenecek kurallara uygun davrantrlar.
b) Giirevinin gere!ine uygun davranmak, nezaket kurallartna uymak zorundadtrlar.
c) Sivil savunma, muhtemel yangtn, sabotaj ve htrstzltk olaylarr ile ilgili ti.im ijnlemleri idare ile

birlikte noksansrz ola rak altrlar.
g) Zimmetlerinde bulunan makine, cihaz ve diper malzemeleri korumak ve araglart kullanma
talimatrna uygun bigimde kullantrlar ve kullandtrtrlar.
d)Belirlenen gahgma periyotlanna giire gorevlerini zamantnda ve eksiksiz olarak yerine
getirir.

BESiNciedLUrvt
Gelirler ve Giderler
Gelirler
Madde 21- illetmenin gelirleri bu yiinergenin ikinci maddesinde belirtilen yerlerin
i5letilmesinden elde edilen gelirler, faiz gelirleri, kira gelirleri ve her tiirlii bagrslardan oluSur.
i$letmenin gelirleri, Kamu Kurum ve Kurulu5larca iSletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe
Uygulamastna Dair Esas ve Usullerin 27. maddesi ile belirlenmiS belgelerle muhasebe sorumlusu ya
da muhasebe sorumlusu mutemedi taraflndan tahsil edilir. Allndlveya allndl
yerine gegen belge d0zenlenmeden yetkili olmayan kiSiler tarafrndan higbir Sekilde tahsilat
yaprlamaz. igletmenin nakitleri bankalarda muhafaza edilir. Muhasebe sorumlusu veya Varsa
muhasebe sorumlusu mutemedi, kasada tutulabilecek gtinli.ik nakit miktarlnl her ytl Maliye
Bakanltgr,nca belirlenecek miktarr aSmayacak gekilde belirler, bu miktan asan krsmr her giin

bankaya yattrtr.

Giderler
Madde 22- i5letmenin elde ettili gelirler isletmenin konu ve amactna uygun olarak harcanlr.
Satrn almalar 4734 savtlt Kamu ihale Kanunu ve ilgili difer mevzuata uygun olarak
gergeklegtirilir. Birimlerin bakrm ve onarrmlarrnrn yaptrrrlabilmesini sa!lamak amaclyla, bu tesislerden
yrl iginde elde edilen gelirlerin brijt tutanntn % 5'inden az olmamak Uzere ayrrlacak tutarlar
ayn bir hesapta tutularak siiz konusu ihtiyaelar igin harcantr. Bu hesaptan yapllacak
harcamalarda, hizmetin sunumu agrsrndan ihtiyaC duyulan diigeme ve demirbaS altmlartnda
Bagbakanhk ve/veya Maliye Bakanh[rnca yaylnlanan tasarruf genelgesi, tallmatl ve

tebliflerine uyulur.
igletmece yaprlan her tUrlii giderin belgelendirilmesi esastlr.
odemeterin banka kanahyla yaprlmast esastlr. Kasadan ancak Maliye Bakanllft

(Muhasebat Genel MiidiirlUEU) tarafrndan her yrl gtkartlacak olan Genel Tebli! esaslarrna
gtire belirlenen esaslara ve limitlere uyulmak kaydlyla 0deme yaprlabilir.
Sosyal Tesisler igletmesinde gdrevli ve bazr faaliyetler igin gegici olarak gorevlendirilen personele
ijdenecek fazla gah5ma saat ve iicret ijdemeleri, Sosyal Tesisler Ytjnetim Kurulu kararr ile iSletme
Mtid0rii tarafrndan Vtiriirli.ikteki mevzuat h0kiimlerine gore yaplllr.
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ALTINCIBOLUM
Mali iglemler ve Hizmetlerin Yilri.iti.ilmesi
Madde 23- GOrevi ve unvanr ne olursa olsun higbir kigi ve kuruluS, lgletmece verilen

hizmetlerden bedelini ijdemeden fayda landrrrla maz. lsletme igin tespit edilen iicretler hizmetin
ahndrgr tarihte ilgililerden pegin olarak tahsil edilir. Banka veya kredi kartlarr ile
yaprlan tahsilat da pesin tahsilat olarak kabul edilir. Marmara Universitesince duzenlenen
bilimsel, k0ltiirel ve sosyal etkinliklere katrhmcr olarak davet edilen kisilerin iicretlendirilmesi
Marmara Universitesi mensubu statlisiinde yaprltr.
Madde 24- igletmenin muhasebe iglemleri, muhasebe sorumlusu tarafrndan gergeklegtirilir.
Madde 25- isletme MiidiiriinUn de$igmesi durumunda, devir iSlemlerine esas olmak 0zere bu

tarih itibariyle bilango tanzim edilir.
Madde 26- i5letme MUdiiriiniin dnerisi lle Yonetim Kurulu, Birim sorumlusunun dr5rnda Gelir ve Gider
Gergeklegtirme G6revlisi gorevlendirebilir.
Fiyatlandrrma esaslarl
Madde 27- Sunulacak mal ve hizmetlerin tUrU, miktar ve fivatlarl YOnetim Kurulunca
be

lirle n ir.

Yiiriirlaik
Madde 28- Bu yOnerge, Universite Y6netim Kurulu'nun kabul tarihinden itibaren yiiriirliige girer.
Universite Yonetim Kurulu'nun 03 Subat 2012-677 -2 / 04 Kasrm 20L4-680-21, Senato: 07 Subat
2OLZ/299-3-F sayrh kararlarr ile kabul edilen Sosyal Tesisler lsletme Yijnergesi bu yijnergenin
yiirilrl0ie girdi!i tarihte y0riirliikten kalkar.
YiirUtme
Madde 29- Ytjnerge hiiki.imlerini Rektijr yiiriitiir.
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