
ANKARA BÜYÜKġEHĠR BEYEDĠYE BAġKANLIĞI 
Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı 

 

 

 

 

 

BELEDĠYE 

HĠZMETLERĠNĠN 

YÜRÜTÜLMESĠNDE 

ĠHTĠYAÇ DUYULAN 

YÖNETMELĠKLER 
 

II. CĠLT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKARA - 2013 



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Yayın No: 107 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 
Yayın No: 2 
ISBN No: 978-605-4067-08-4 (Tk.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlayanlar: 
Hasan UÇAR  Mali Hizmetler Dairesi Başkanı 
Nazlı ERGÜL Hukuk Müşaviri 
İsmail ÖZDEMİR Yönetici 

Müjgan GÜLEN Uzman 
Mustafa MURAT  Stratejik Planlama Danışmanı 
 
 
 
 
 
Basım Yeri : Ankara 
Yayınevi : YESD Yayınevi 
Baskı : YESD Stratejik Danışmanlık 
1.Baskı Adedi : 3000 
Tel : 0.312 360 87 87 
Faks : 0.312 361 73 73 
e-posta : info@yesd.com.tr 

 www.yesd.com.tr 

 

 

 

 

İsteme Adresi : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
  Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 
  Emniyet Mah. Hipodrum Caddesi No:5 Ankara 

 Tel : 0.312. 507 28 46 

http://www.yesd.com.tr/


3 

 

ÖNSÖZ 

Başarının sırrı ilgi, bilgi ve takiptir. 

Yapılan işe ilgili olmak, sonucunda üretilen işin fayda vermesini 

sağlar. Bilgi, üretime katkı sağlayan kaynaklar arasında yer alır. Herkesin 

her şeyi bilmesini beklemek doğru bir anlayış değildir.Ancak yapılan iş ile 

ilgili kuralları bilmek, görevin gereği olduğu gibi aynı zamanda bir 

sorumluluktur. 

Yönetimde bilgiyi destekleyen unsurlardan birisi de mevzuat 

takibidir.Mevzuata hakimiyet insanın kendisine güvenini artırır,sonucunda 

yapılan iş de faydalı olmuş olur. 

Kanunları daha kavranır hale getiren ve yol gösteren 

yönetmeliklerdir.Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde dikkate alınacak 

yönetmelikler bu çalışma ile bir araya getirilmiş ve istifadeye sunulmuştur. 

Katkıda bulunanlara teşekkür ederim. 

 

 Ġ.Melih GÖKÇEK 
 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı  
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BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı; belediye meclisinin çalışma usul ve esaslarını 
düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2 —Bu Yönetmelik belediye meclisinin, meclis başkanlık divanının, meclis ihtisas ve 
denetim komisyonlarının çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3 —Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 19 uncu 
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4 —Yönetmelikte geçen; 

Kanun: 5393 sayılı Belediye Kanunu, 

Meclis: Belediye meclisini, 

Encümen: Belediye encümenini, 

Başkan: Belediye meclisi başkanını, 

Başkanlık divanı: Meclis başkanı, meclis birinci ve ikinci başkan vekilleri ile katip üyeleri,    

Komisyon: İhtisas komisyonlarını ve denetim komisyonunu, 

Dönem: Belediye meclisinin 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasını kapsayan bir yıllık çalışma 
süresini, 

Toplantı: Meclisin bir ay içinde yaptığı birleşimlerin tamamını, 

Birleşim: Meclisin bir gün içinde yaptığı oturumların tamamını, 

Oturum: Bir birleşimin ara ile bölünen kısımlardan her birini, 

Salt çoğunluk: Belli sayının yarısından az olmayan çoğunluğu, 

Nisbî çoğunluk: Aynı yöndeki oyların, diğer oy topluluklarından fazla olması durumunu, 

Nitelikli çoğunluk: Kanunun belli durumlarda aradığı üçte iki veya dörtte üç gibi belirli bir 
çoğunluğu, 

Oybirliği: Meclis toplantısında bütün oyların aynı yönde olması durumunu, 

Oyçokluğu: Meclis toplantısında oyların aynı yönde olmaması durumunu 

ifade eder. 

 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Toplantı Usul ve Esasları 

 

Meclisin ilk toplantısı 

Madde 5 —Meclis, mahalli idareler seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye 
başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Başkan tarafından meclisin en genç iki üyesi geçici 
kâtip olarak davet olunur. Başkanlıkça yoklama yapılarak salt çoğunluğun mevcut olduğu tespit 
edildikten sonra meclis, birinci ve ikinci başkan vekillerini, en az iki kâtip üyeyi seçer. Kâtip üyeler 
seçildikten sonra en genç iki üye yerlerini seçilmiş kâtip üyelere bırakırlar. 
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Ayrıca, bu toplantıda encümene üye seçimi, il ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000 in 
üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe komisyonuna, imar ve bayındırlık komisyonuna ve diğer 
komisyonlara gerekirse üye seçimi yapılır. 

 

Meclis toplantıları 

Madde 6 —Meclis toplantısı her ayın ilk haftası başlatılır ve ara verilmeden tamamlanır. 
Ancak ilk haftanın tamamının resmi tatile rastlaması halinde takip eden ilk çalışma günü toplantı 
günü olarak belirlenebilir. Resmi tatile rastlayan günlerde çalışmaya ara verilebilir. 

Meclis, toplantıların haftanın hangi günü yapılacağını genel olarak belirleyebileceği gibi, her 
toplantının sonunda gelecek ay toplantısının hangi gün yapılacağını da kararlaştırabilir. Meclisin bu 
konuda karar almaması halinde toplantı günü başkan tarafından tayin edilir. 

Büyükşehir belediye meclisi her ayın ikinci haftası toplanır. İlçe ve ilk kademe belediye meclisi 
toplantıları büyükşehir belediye meclisi toplantısından önce bitirilecek şekilde düzenlenir. 

Meclis, başkanlık divanı, encümen ve denetim komisyonu üyeliği seçiminin yapılacağı, faaliyet 
raporu, bütçe ve kesin hesabı ile belli bir ayda görüşülmesi zorunlu olan konuların görüşüleceği 
ayların dışında bir ay tatil kararı alabilir. 

Toplantı süresi bütçenin görüşüldüğü toplantılarda yirmi, diğer toplantılarda beş günü 
aşamaz. Bu süreler uzatılamayacağı gibi olağanüstü toplantı da yapılamaz. 

Görüşülecek konu bulunmadığı takdirde meclis gündemsiz olarak toplantıya çağırılır. Birleşim 
açıldıktan sonra üyeler tarafından da gündem konusu önerilmediği takdirde toplantı kapatılır. Bu 
gün için de meclis üyelerine huzur hakkı ödenir. 

 

Toplantı yeri 

Madde 7 —Meclis toplantıları meclis toplantı salonu olarak belirlenen yerde yapılır. 
Toplantının bu yer dışında yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda, toplantı gününden en az üç gün 
önceden üyelere bildirilmek ve belediye sınırları içerisinde olmak kaydıyla başkanın belirlediği yerde 
toplantı yapılabilir. Bu şekildeki toplantının yeri ve zamanı gündemin duyurulmasındaki usullerle 
belde halkına duyurulur. 

 

Toplantı gündemi ve duyurulması 

Madde 8 —Gündem, belediye başkanı tarafından belirlenir ve toplantı günü de belirtilerek 
üyelere en az üç gün önceden bildirilir. Üç günün hesabında duyuru günü ile toplantı günü hesaba 
katılmaz. Meclis üyelerine bildirim, imza karşılığı gündemin teslimi, taahhütlü posta, telefon, faks, 
belediye web sitesinde yayımlama, elektronik posta gibi ispat edici yöntemlerden biri veya birkaçı 
kullanılarak yapılır. Telefonla bildirimde, bildirimin hangi numaralı telefonla, ne zaman ve kimin 
tarafından yapıldığı hususunda bildirimi yapan kişi tarafından imzalanmış bir belge düzenlenir. 

Gündem, çeşitli yollarla halka da duyurulur. Bu duyuru, meclis toplantı salonunun girişine ve 
belediye ilân panosuna veya halkın yoğun olarak bulunduğu ve gelip geçtiği yerlere ilân asılarak; 
gazete, hoparlör, internet, radyo ve televizyon yayını gibi yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılarak 
yapılır. 

Meclis toplantılarının ilk gününde belediye başkanı ve üyeler de belediye ait işlerle ilgili 
konuların gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü ile 
gündeme alınır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Meclis Çalışmaları 

 

Başkanlık divanı 

Madde 9 —Meclise, belediye başkanı başkanlık eder. Belediye başkanının bulunmadığı 
durumlarda meclis birinci başkan vekili, onun da olmadığı durumda ikinci başkan vekili meclise 
başkanlık eder. Belediye başkanı toplantının herhangi bir safhasında da yerini meclis başkan vekiline 
bırakarak toplantıdan ayrılabilir. Ancak, yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü oturuma, meclis 
başkan vekili başkanlık yapar. 

Meclis birinci ve ikinci başkan vekilinin de bulunmaması durumunda, varsa katip üyeler, yoksa 
en genç iki meclis üyesi tarafından imzalanmış tutanakla durum tespit edilerek toplantı 
yapılmaksızın meclis kapatılır. 

Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi 
seçilir. 

 

Toplantı ve karar yeter sayısı 

Madde 10 —Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt 
çoğunluğu ile karar alır. Ancak karar yeter sayısı üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. 
Belediye başkanı, meclis üye tam sayısına dâhildir. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy 
yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 

Birleşime ilişkin karar tutanakları bir sonraki birleşimden önce üyelere dağıtılır. 

Meclisin toplanması için gerekli çoğunluğun sağlanamaması veya görüşmeler sırasında 
başkan veya üyelerden birinin talebi üzerine yapılacak yoklamada karar yeter sayısının 
bulunmadığının anlaşılması durumunda, meclis başkanı gün ve saatini tayin ederek en geç üç gün 
içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Bu toplantının günü ve saati üyelere bildirilir ve gündemin 
duyurulmasındaki usullerle ilân edilir. 

Gelecek toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile yapılabilir. Bu 
toplantıda da yeter sayı bulunamaz ise meclis tatil edilir ve o ay içinde başka bir toplantı çağrısı 
yapılmaz. 

Toplantı ve karar yeter sayılarının hesabında kesirli sayılar tam sayıya yükseltilir. 

 

Görüşmeler ve yönetim 

Madde 11 — Başkanlık divanı yerini aldıktan sonra başkan yoklama yaptırır; toplantı yeter 
sayısının olduğu anlaşıldığı takdirde birleşimi açar. Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde 
alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile 
düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır. 

Başkan gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa bildirir, meclis 
başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçeleri kabul eder ve meclise sunar. 

Üyelerin gündem dışı konuşma isteği yazılı olarak başkana bildirilir. Söz verip vermemek ve 
söz verildiğinde süresini ve zamanını belirlemek yetkisi başkana aittir. 

Gündem konusunda ve usul hakkında leh ve aleyhte olmak üzere birer üyeye söz verilir. 
Yapılacak konuşmalar en fazla on dakika ile sınırlıdır. 

Daha sonra gündem maddeleri sırası ile okunur ve görüşülür. Gündem sırasında değişiklik 
yapılmasına, başkan veya üyeler tarafından yapılan teklifler üzerine gündeme madde ilave 
edilmesine meclisçe karar verilir. Ancak ilçe ve ilk kademe belediye meclislerinden gelen kararlar ile 
belediyenin birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından gelen talepler toplantı sırasında başkan 
tarafından gündeme eklenir. 

Görüşmelerde konuşmak için önceden başkanlıktan söz istenir. İhtisas komisyonuna ve siyasi 
parti gruplarına söz almada öncelik tanınır. Siyasi parti gruplarına üye sayısı en çok olandan 
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başlamak suretiyle; üyelere söz isteme sırasına göre söz verilir. Bütçe görüşmesinde komisyon 
raporu okunduktan sonra üyelere söz verilir. 

Meclisteki konuşmalar başkana hitaben yapılır. Başkan her zaman söz hakkına sahiptir. 

İhtisas komisyonları ve siyasi parti grupları adına yapılacak konuşmalar 20 şer dakika, üyelerin 
konuşmaları ise 10 dakika ile sınırlıdır. Bütçe ve program görüşmelerinde parti grupları için bu 
süreler iki kat olarak uygulanır. Meclis, bu sürelerin değiştirilmesine karar verebilir. Görüşmelerin 
yeterli olduğu meclisçe kabul edildiği takdirde başka üyeye söz verilmez. 

Meclis toplantıları halka açıktır. Meclis başkanı veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli 
teklifi üzerine kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir. Kapalı oturumda başkan ve üyeler dışında 
gerektiğinde meclis kararıyla görevli bulundurulabilir. 

 

Mecliste düzenin sağlanması 

Madde 12 —Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Meclis 
görüşmeleri sırasında söz alan üyenin konu dışına çıkması, kişiliğe dokunur söz söylemesi, diğer 
üyelerin hatibin sözünü kesmesi ve meclisin düzenini bozacak davranışta bulunması yasaktır. Buna 
aykırı davranan üyeler, başkan tarafından uyarılır, buna rağmen davranışlarında ısrar eden üye 
başkanın talimatıyla görevliler tarafından meclisten çıkarılır. 

Meclis görüşmeleri sırasında sükûnetin bozulması durumunda başkan tarafından ilgililere 
ihtarda bulunulur. Görüşmelere devam edilemeyeceğinin anlaşılması halinde başkan oturuma ara 
verebileceği gibi görüşmeleri bir sonraki birleşime erteleyebilir. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Oylama Usulleri ve Kararlar 

 

Oylama usulleri 

Madde 13 —Mecliste oylama usulleri gizli, işaretle ve açık oylama olmak üzere üç türlüdür. 
Üyeler oylarını bizzat kullanırlar. Ancak, gizli oy kullanmaya fiziki bakımdan engelli olanlar tayin 
edecekleri kişiler eliyle oy kullanabilirler. 

a) Gizli oylama : Meclis üyelerinin oy pusulasına seçeceği kişi veya kişilerin adlarını ya da bir 
teklif hakkında kabul, çekimser veya ret yazıp, tanıtıcı hiçbir işaret koymadan sandığa atmasıdır. 

Gizli oylamalarda kullanılacak oy pusulaları zarfla birlikte başkanlıkça mühürlü şekilde 
düzenlenir. Oylama bittikten sonra katip üyeler tarafından sandıktan çıkan zarflar sayılır ve üye 
sayısından fazla olmadığı tespit edildikten sonra açılır. Oy pusulaları sayıldıktan sonra, başkanlık 
divanı tarafından sonuç açıklanır. Oylarda eşitlik halinde oylama bir defa daha tekrarlanır; yine 
eşitlik olursa meclis başkanınca kuraya başvurulur. Kura çekimi, birbirinin aynı olan ve üzerinde 
adlar yazılı bulunan kağıtlar bir torbaya konularak meclis başkanı tarafından çekilmek suretiyle 
yapılır. Torbadan çekilen isim kazanmış olur. 

Başkanlık divanı, encümen üyeliği ve denetim komisyonu üyeliği seçimleri gizli oylama ile 
yapılır. Meclis kararı ile başka konularda da gizli oylama yapılabilir. 

b) İşaretle oylama: Meclis üyesinin elini yukarı kaldırarak veya ayağa kalkarak kabul, çekimser 
veya ret şeklinde oyunu açıklamasıdır. 

İşaretle oylamada oyları tespit etmek başkanlık divanına aittir. Çoğunluk olup olmadığı 
hususunda tereddüt olursa, bir defa daha oylama yapılır. Tereddüt giderilemediği takdirde ad 
okunmak suretiyle açık oylamaya başvurulur. 

c) Açık oylama: Üzerinde üyelerin ad ve soyadları yazılı oy pusulalarının sandığa atılması veya 
varsa elektronik oylama mekanizmasının çalıştırılması ya da üyelerin adlarının okunması üzerine, adı 
okunan üyenin ayağa kalkarak kabul, çekimser veya ret demesi suretiyle yapılan oylamadır. 
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Sandık kullanılarak yapılan oylamada, sandık katip üyeler tarafından meclis önünde açılır. Oy 
pusulaları sayılır ve oy çeşitleri tutanağa ayrı ayrı geçirildikten sonra başkanlık divanı tarafından 
sonuç açıklanır. 

İşaretle ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk 
sağlanmış sayılır 

 

Mecliste görüşülen konuların kabul veya reddedilmesi 

Madde 14 —Mecliste görüşülen konular; mahiyetine göre salt çoğunluk, nisbî çoğunluk, 
nitelikli çoğunluk, oyçokluğu veya oybirliği ile kabul veya reddedilir. 

Mecliste bütçe ve kesin hesap tümüyle reddedilemez. Ancak, değişiklik yapılmak suretiyle 
kabul edilebilir. 

Reddedilen bir konu meclisin aynı toplantısında yeniden gündeme alınıp görüşülmez. 

 

Oturuma ara verilmesi ve birleşime son verilmesi 

Madde 15 —Oturuma ara ve birleşime son verme yetkisi başkana aittir. Oturuma ara 
verilirken gelecek oturumun saati ile birleşime son verilirken gelecek birleşimin günü ve saati 
başkan tarafından üyelere duyurulur ve meclis salonunun uygun bir yerine asılır. 

 

Tutanak düzenlenmesi ve kararların yazılması 

Madde 16 —Meclis görüşmeleri katip üyeler veya divanın sorumluluğundaki görevlilerce 
tutanağa geçirilir ve başkanlık divanı tarafından imzalanır. Toplantılar, meclisin kararıyla sesli veya 
görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir. 

Kararlar, tutanaklara dayalı olarak yazılır, başkan ve katip üyelerce imzalanır. Meclis 
kararlarına her yıl birden başlamak üzere birbirini izleyen karar numarası verilir. Belediye başkanı 
tarafından geri gönderildiği için yeniden görüşülen kararlara yeniden karar numarası verilir. 
Kararlar, bir sonraki toplantıda üyelere dağıtılır. Ayrıca, kararların aslı bir dosyada muhafaza edilir. 

Kapalı oturumlarda içeri görevli alınmamış ise tutanak ve kararlar katip üyeler tarafından 
yazılır. 

 

Meclis kararlarının kesinleşmesi 

Madde 17 —Belediye başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını büyükşehir 
belediyelerinde yedi, diğer belediyelerde beş gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden 
görüşülmek üzere meclise geri gönderebilir. Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuyla kararında 
ısrar ederse karar kesinleşir. Bu durumda meclis kararının kesinleşme tarihi, ikinci kararın tarihidir. 
Belediye başkanı belirtilen süreyi beklemeksizin meclis kararını mülki idare amirine gönderirse 
gönderme tarihinde, bu süre zarfında meclise göndermez ve herhangi bir işlem de yapmazsa geri 
gönderme süresinin sonunda karar kesinleşir. 

Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye meclislerinin bütçe ve imarla ilgili olanlar dışındaki 
kararları dayanak belgeleriyle birlikte büyükşehir belediye başkanına gönderilir. Büyükşehir belediye 
başkanı hukuka aykırı gördüğü kararları, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden 
görüşülmek üzere iade edebilir. İlçe ve ilk kademe belediye meclisi, üye tam sayısının salt 
çoğunluğuyla kararında ısrar ederse karar kesinleşir ve yedi gün içinde büyükşehir belediyesine 
gönderilir. 

İlçe ve ilk kademe belediye meclisinin imara ilişkin kararları büyükşehir belediye meclisinde 
aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisi kararları olarak 
kesinleşir. 

İlçe ve ilk kademe belediye meclisinin bütçeye ilişkin kararları büyükşehir belediye meclisinde 
kabul edildikten sonra kesinleşir. Büyükşehir belediye meclisi ilçe ve ilk kademe belediye 
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bütçelerinde 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda öngörülenlerin 
dışında değişiklik yapamaz. 

Meclis kararlarının kesinleşmesi hususunda Kanunda öngörülen özel hükümler saklıdır. 

 

Meclis kararlarının yürürlüğe girmesi 

Madde 18 —Meclisin almış olduğu kararların tam metni, kararın kesinleştiği tarihten itibaren 
en geç yedi gün içinde belediye başkanı tarafından il merkezi belediyeler ile merkez ilçeye bağlı olan 
belediyelerde valiye, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı belediyelerde kaymakama gönderilir ve uygun 
araçlarla halka duyurulur. Vali veya kaymakama gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. 

Meclis kararları iki suret olarak mülki idare amirliğine gönderilir. Büyükşehir ilçe ve ilk 
kademe belediyelerinin imar ve bütçe dışında kalan meclis kararları büyükşehir belediye başkanına 
gönderilir. 

Valilik, kaymakamlık ve büyükşehir belediye başkanlığınca, teslim alınan kararın son 
sayfasına, karar tarihi, teslim alındığı tarih ve kayıt numarası yazıldıktan sonra kararın bir sureti 
belediyeye iade edilir. Bu şekilde kayıtları tamamlanan karar teslim alan makam tarafından 
dosyasında saklanır. Bu kararları kaydetmek üzere ilgili idareler tarafından bir defter tutulur. 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Seçimler 

Başkan vekilleri ve katip üyelerin seçimi 

Madde 19 —Meclis, mahalli idareler seçiminden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından 
ve gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekillerini, ikisi yedek olmak üzere en az dört kâtip üyeyi 
iki yıl görev yapmak üzere seçer. İki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı, yapılacak ilk mahalli 
idareler seçimlerine kadar görev yapar. 

Meclis başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır. Başkanlık divanı seçimi bu süre 
içinde tamamlanmaz ise Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca işlem yapılır. 

Başkan vekilleri ve katip üye seçiminde fazladan isim yazılmış olması halinde oy pusulası 
geçersiz sayılır. 

Başkanlık divanında boşalma olması durumunda, yapılacak ilk toplantının ilk birleşiminde, 
kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir. 

İki yılın hesabında başkanlık divanının seçildiği ay esas alınır ve ikinci yılın sonunda aynı ayda 
ikinci dönem başkanlık divanı seçimi yapılır. Meclis tatilde ise başkanlık divanı seçimi izleyen ayın 
toplantısında yapılır. 

 

Encümene üye seçimi 

Madde 20 —Meclis, mahalli idareler seçiminden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından 
gizli oyla Kanunda belirtilen sayıda encümen üyesini seçer. Seçilen bu üyeler gelecek yılın aynı ayına 
kadar görev yapar ve her yıl o ayda encümen seçimleri yenilenir. Süresi dolan üyeler yeniden 
seçilebilir. 

Encümene üye seçimi nisbî çoğunluk ile yapılır. Seçimde oy pusulalarına seçilecek üye 
sayısından fazla isim yazılması halinde oy pusulası geçersiz sayılır. Oylarda eşitlik halinde ad 
çekmeye başvurulur. 

Encümenin seçilmiş üyeliklerinde herhangi bir nedenle boşalma olması halinde, meclisin 
yapılacak ilk toplantısının ilk birleşiminde kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir. 

 

İhtisas komisyonlarının oluşumu 

Madde 21 —Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok 
beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Büyükşehir belediyelerinde bu komisyonlar en az 
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beş en çok dokuz üyeden oluşturulur. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak 
komisyonu ve üye sayısını belirler. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000 in üzerinde olan 
belediyelerde plan ve bütçe komisyonu ile imar komisyonunun kurulması zorunludur. 

Komisyonlar, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis 
üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İhtisas komisyonlarına siyasi parti grupları aday 
gösterebileceği gibi, üyeler de o partiden aday olabilir. Birden fazla komisyonda görev almak 
mümkündür. 

Komisyonların toplam üye sayısının meclis üye tam sayısından fazla olduğu durumlarda 
komisyona üye veremeyen siyasi partilerin üyeleri ile bağımsız üyeler meclis kararıyla 
komisyonlarda görev alabilirler. 

Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. 
Komisyon toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği meclis kararı 
ile düşürülebilir. 

İmar ve bütçeye ilişkin konular hakkında meclis tarafından karar alınmadan önce ilgili 
komisyonlarda görüşülmesi zorunludur. 

İhtisas komisyonları toplantılarını, meclisin toplantı süresinde veya müteakip günlerde yapar. 
İmar ve bayındırlık komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak 
kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır ve raporunu meclise sunar. Rapor Kanunda öngörülen 
sürenin sonunda meclise sunulmadığı takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme 
alınır. 

İhtisas komisyonları toplantılarına Kanunda belirtilen kişi, kurum ve kuruluşların katılımına 
ilişkin usul ve esaslar hakkında meclis önceden genel bir karar alabileceği gibi herhangi bir komisyon 
toplantısı için ayrıca bir karar da alabilir. Meclisin bir karar almadığı durumlarda komisyon uygun 
gördüğü takdirde katılım için gerekli tedbirleri alır. 

Komisyonlar üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. İhtisas komisyonları üye 
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Komisyonlar 
çalışmalarında uzman kişilerden de yararlanabilir. 

Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere belediye meclisi 
tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir. 

Gerektiğinde bir konu meclis başkanınca birden fazla komisyona havale edilebilir. 

 

Denetim komisyonunun oluşumu 

Madde 22 —İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, her yılın Ocak 
ayı toplantısında meclis, üyeleri arasından gizli oyla üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere 
bir denetim komisyonu oluşturur. 

Denetim komisyonu, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının 
meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyona üye seçiminde ihtisas 
komisyonlarına üye seçimindeki usul ve esaslar uygulanır. 

Denetim komisyonu kendi arasından bir başkan, bir başkan vekili seçer. Denetim komisyonu 
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. 

Denetim komisyonu, belediye binası içinde belediye başkanı tarafından belirlenen yerde 
çalışır ve çalışmalarında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabileceği gibi kamu kuruluşları 
personelinden de yararlanabilir. Komisyon tarafından istenen bilgi ve belgelerin iade edilmek üzere 
verilmesi zorunludur. 

Komisyon, çalışmasını kırk beş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu, Mart ayının 
sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. Başkan, Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu 
okutmak suretiyle meclise bilgi verir. 

Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç 
duyurusunda bulunulur. 
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Komisyonlarda çalıştırılacak uzman kişiler 

Madde 23 —Denetim komisyonu çalışmalarında görevlendirilecek kişilerde aşağıdaki şartlar 
aranır: 

a) Kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek kişilerde; kamu kurum ve kuruluşlarında 
denetim elemanı veya en az beş yıl kurumlarının gelir, gider veya bunlara ilişkin hesap kayıt ve 
işlemlerinin yürütüldüğü birimde çalışıyor olması gerekir. 

b) Kamu personeli dışındaki kişilerde; kamu kurum ve kuruluşlarının gelir, gider veya bunlara 
ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin yürütülmesinde en az beş yıl çalışmış olmak ya da maliye, 
muhasebe, işletme, iktisat, kamu yönetimi veya benzer alanlarda en az lisans düzeyinde eğitim 
almış ve denetim yapabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olması gerekir. 

Siyasi partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde teşkilatlarında halen görevli olan kişiler, 
denetim komisyonlarında uzman olarak görevlendirilemez. 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM 
Son Hükümler 

Yürürlük 

Madde 24 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 25 —Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. 
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BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı, belediye zabıta teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve 
sorumluluklarını, zabıta memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, 
kıyafetleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik belediyelerin zabıta teşkilatını kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 51 inci 
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını, 

b) Belediye zabıtası: Beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık ve 
huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel zabıta kuvvetini, 

c) Belediye zabıta personeli: Belediye zabıta birimindeki daire başkanı, müdür, şube müdürü, 
amir, komiser ve memurlarını, 

ç) Değerlendirme formu: Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme eğitimine 
alınacakların öğrenim durumu, hizmet süresi, disiplin ve sicil şartları açısından değerlendirilerek tabi 
tutulacağı puanlamayı gösteren formunu, 

d) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak verilecek hizmet içi eğitimini, 

e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı 
yazılı sınavını, 

f) Zabıta birim amirliği: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen birimleri, 

ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 
Zabıta Teşkilatı 

Kuruluş 

MADDE 5 –(1) Belediye zabıta teşkilatı; 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve 
Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belediye meclisi kararı ile oluşturulur. 
Teşkilat oluşturulurken kaynakların etkili ve verimli kullanılması, zabıta hizmetlerinin kalitesinin 
artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir. 

(2) Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, zabıta 
teşkilatı için ihtiyaç duyulacak norm kadroya uygun olarak birimler kurulabilir. 

(3) Belediye zabıtası, hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, imar, çevre, sağlık, trafik ve 
turizm gibi kısımlara ayrılabilir. 

(4) Belediye zabıtası, hizmetin özelliğine göre sabit, gezici veya toplu olarak görev yapar. 
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Kadro ve unvanlar 

MADDE 6 –(1) Belediye zabıta teşkilatı personel kadro ve unvanları; Belediye ve Bağlı 
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre 
belirlenmiş; daire başkanı, zabıta müdürü, zabıta şube müdürü, zabıta amiri, zabıta komiseri ve 
zabıta memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur. 

Bağlılık 

MADDE 7 –(1) Belediye zabıta teşkilatı belediye başkanına bağlıdır. Belediye başkanı, zabıta 
teşkilatı üzerindeki yetkilerini belediye başkan yardımcısına; büyükşehirlerde genel sekreter veya 
genel sekreter yardımcısına devredebilir. 

(2) Özel kanunların yetkili kıldığı hallerde mahallin en büyük mülki amiri belediye zabıtasını 
görevlendirebilir. Bu durumlarda ilgili belediye başkanlığına bilgi verilir. 

Görev alanı 

MADDE 8 –(1) Belediye zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, 
mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da 
yetkili ve görevlidir. 

(2) Büyükşehir belediye zabıtası ile büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye zabıtalarının 
birlikte görev yaptığı durumlarda gözetim ve koordinasyon yetkisi, büyükşehir zabıta biriminin en 
üst amirine aittir. Bu durumda büyükşehir belediyesinin görevlendireceği zabıta amirinin ilçe ve ilk 
kademe belediyesinin görevlendireceği zabıta amirinden daha üst rütbeli veya aynı rütbede ise 
kıdemli olması şarttır. 

Çalışma düzeni 

MADDE 9 –(1) Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 
saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, 
hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde aynı Kanunun 101 inci maddesi gereğince 
Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra belediye zabıtasının en yüksek dereceli 
amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile tespit olunur. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 
5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır. 

(2) Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 
saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının 
haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ancak, personel sayısı az 
olan zabıtalarda 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı 
hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dâhilinde personele 657 sayılı Kanunun 99 
uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün ilave izin verilebilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Görev, Yetki ve Sorumluluk 

Görevleri 

MADDE 10 –(1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır: 

a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri; 

1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını 
sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine 
getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut 
diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan 
görevleri yapmak. 

3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve 
sonuçlarını izlemek, 

4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin 
gerektirdiği hizmetleri görmek. 
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5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, 
tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak. 

6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı 
hususları yerine getirmek. 

7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin 
koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak. 

8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan 
çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak. 

9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki 
karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri 
çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı 
alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak. 

10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin 
kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme 
suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını 
önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak. 

11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre 
çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve 
Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara 
verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak. 

12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri 
çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı 
satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek. 

13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç 
ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, 
kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak. 

14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı 
Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre 
cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden 
Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat 
edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak. 

15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen 
yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak. 

16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları 
içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak, 

17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 
inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında 
Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve 
Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan 
sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak. 

18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak 
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi 
hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak. 

19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine 
göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış 
yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış 
hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar 
hakkında gerekli işlemleri yapmak. 

20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 
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Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili 
mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak. 

21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan 
eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin 
yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve 
satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek. 

22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki 
Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı 
olmak. 

23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine 
getirmek. 

24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, 
kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara 
uğratılmalarına meydan vermemek. 

25) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili 
emirlerini yerine getirmek. 

b) İmar ile ilgili görevleri; 

1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek. 

2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre 
belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların 
çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve 
tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı 
sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak 
derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, 
ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen 
kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem 
yapmak. 

3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya 
meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde 
yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak. 

4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, 
sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define 
arayanları ilgili mercilere bildirmek. 

c) Sağlık ile ilgili görevleri; 

1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 
5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin 
uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele 
yardımcı olmak. 

2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak 
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak. 

3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence 
yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek. 

4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp 
kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek. 

5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış 
yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından 
yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak. 
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6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, 
soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, 
karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda 
ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde 
belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa 
zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek. 

7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban 
kesilmesini önlemek. 

8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve 
insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak 
şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak 
düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine 
getirmek. 

9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili 
yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin 
görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, 
yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı 
olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak. 

10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve 
hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe 
şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların 
hakkında kanuni işlemler yapmak. 

11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, 
zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak. 

12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda 
üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde 
nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak. 

ç) Trafikle ilgili görevleri; 

1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları 
ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge 
aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek. 

2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde 
işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri 
ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek. 

3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, 
sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer 
iş ve işlemleri yapmak. 

4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca 
uygun görülenleri yürütmek, 

5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak. 

6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek. 

7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman 
tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek. 

d) Yardım görevleri; 

1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak. 

2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin 
gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek. 

3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç 
kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek. 
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Yetkileri 

MADDE 11 –(1) Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye 
organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde; 

a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol 
konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler, 

b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, 
ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular, 

c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli 
kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler, 

ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler, 

d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve 
başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men 
eder, 

e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine 
mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler, 

f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir 
edilerek satışını önler, 

g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların 
tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan 
yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına 
izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili 
makamlara teslim eder, 

ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan 
bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder, 

h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve 
bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale 
getirilmesine yardımcı olur, 

ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır 
yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında 
gerekli yasal işlemi yapar. 

 

Sorumluluğu 

MADDE 12 –(1) Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, 
yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin 
yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar. 

 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Atama Şartları 

 
Zabıta memurluğuna atanma şartları 

MADDE 13 –(1) Zabıta memurluğuna atanmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) 
fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra; 

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

b) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 
1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu 
arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak, 

c) Sınavın yapıldığı tarihte 25 yaşını doldurmamış olmak, 

şartları aranır. 
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Yazılı ve sözlü sınav 

MADDE 14 –(1) İlk defa zabıta memurluğu kadrolarına atanacakların Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’na girmeleri 
ve sınav komisyonunca belirlenecek taban puanı almaları şarttır. 

(2) Bu sınava giren adaylardan zabıta memuru olarak atanmak isteyenler; belediyenin kadro 
sayısı ile aranan nitelikleri belirterek açtığı ve kendi internet sitesi ile İçişleri Bakanlığı Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde, Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerin 
en az birinde ve bir mahalli gazetede ilan ettiği zabıta memurluğu sınavına başvururlar. Başvuranlar 
arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday 
belirlenerek sözlü sınava çağrılır. 

(3) Sözlü sınav, sözlü sınav komisyonunca yapılır. Sözlü sınav komisyonu bir başkan ile en az 
iki üyeden oluşur. Komisyonun başkan ve üyeleri belediye başkanınca belirlenir. Komisyon 
üyelerinden en az birinin zabıta biriminden olması şarttır. 

(4) Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati, adaylara yazılı 
olarak duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda 
değerlendirme, komisyon başkan ve üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notlar 
toplamının ortalaması alınarak yapılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 
puan almak gerekir. 

(5) Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları mesleki konularda uygulamalı olmak üzere, 
bu Yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartlara sahip olup olmadıkları açısından 
değerlendirir. 

(6) Başarı notu, sözlü sınavda alınan not ile KPSS notun ortalamasıdır. Sözlü Sınav Komisyonu, 
sınav sonuçlarını iki sınavın ortalamasına göre en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak 
suretiyle bir liste haline getirip imzalar. 

(7) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav 
sonunda belirlenen başarı notu sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde, liste 
halinde belediyesinde ilan edilir. Ayrıca sınav sonuçları kazanan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir. 
Bu tebligatta sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların 
belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir. 

(8) Ayrıca sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. 
Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde ilgili belediyesine başvurmayanların yerine birinci yedekten 
başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre adaylar çağrılır. Açıklanan yedek başarı listesi bir 
sonraki sınava kadar geçerlidir. 

(9) Sınavı kazananlar, belediye başkanının onayı ile zabıta memuru olarak göreve atanır ve 
bunların bilgileri Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 

 

Atama sırasında istenecek belgeler 

MADDE 15 –(Değişik:RG-21/12/2011-28149) 

(1)İlk defa zabıta memurluğu kadrolarına atanacaklardan; 

a) Atama başvuru formu, 

b) Diplomanın aslı veya Kurumca onaylı sureti, 

istenir. Atama başvuru formunda başvuru sahiplerinin T.C. kimlik numaraları, sabıka kaydı 
olup olmadığına dair beyanları, askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanları ve görevini devamlı olarak 
yapmaya engel bir sağlık durumu olmadığına dair beyanları yer alır. 

 

Başka memurluklardan naklen geçiş 

MADDE 16 –(1) Herhangi bir resmi kuruluştan veya belediyenin diğer hizmet birimlerinde asil 
memur iken, belediye zabıta memurluğuna geçmek isteyenler; 30 yaşını aşmamaları, 13 üncü 
maddedeki yaş dışındaki diğer şartları taşımaları ve 14 üncü maddede öngörülen sınavda başarılı 



20 

olmaları kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyularak zabıta 
memurluğuna atanabilir. 

 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Görevde Yükselme Esasları 

 

Görevde yükselme şartları 

MADDE 17 –(1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan unvanlardan daire başkanı ve 
zabıta müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır. 

a) Zabıta şube müdürlüğüne atanabilmek için; 

1) Meslekle ilgili yüksek öğrenimi bitirmesi veya en az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu 
olmak, 

2) En az iki yıl zabıta amiri olarak çalışmış olmak, 

3) 1-4 dereceli kadrolara atanmak için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) 
bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak, 

4) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak, 

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak, 

6) Kadro durumu elverişli olmak, 

b) Zabıta amirliğine atanabilmek için; 

1) En az lise mezunu olmak, 

2) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl, 
lise ve dengi okul mezunları için 4 yıl zabıta komiseri olarak çalışmış olmak, 

3) Yüksek öğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı 
Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak, 

4) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak, 

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak, 

6) Kadro durumu elverişli olmak, 

c) Zabıta komiserliğine atanabilmek için; 

1) En az lise mezunu olmak, 

2) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl, 
lise ve dengi okul mezunları için 4 yıl zabıta memuru olarak çalışmış olmak, 

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak, 

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak, 

5) Kadro durumu elverişli olmak, 

şartları aranır. 

(2) Belediyeler, atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı 
Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve 
diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirlerler. Bu sürelerin en az iki yılının 
zabıta teşkilatında geçmiş olması şarttır. Ancak, yeni kurulan belediyeler ile görevde yükselmeyle 
ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz. 

 

Görevde yükselme eğitimi 

MADDE 18 –(1) Zabıta birimleri görevde yükselme eğitimine katılacak personeli belirleyerek 
insan kaynakları birimine bildirir. 

(2) Belediyenin insan kaynakları birimi tarafından; atama yapılacak boş kadronun unvanı, 
adedi, derecesi, sınava girecek personelde aranacak şartlar, son başvuru tarihi, sınavın yapılacağı 
yer ve tarihi belirlenir. 
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(3) Bu bilgiler sınav tarihinden en az bir ay önce insan kaynakları birimi tarafından zabıta 
teşkilatına duyurulur. Zabıta teşkilatı da bu duyuruyu adaylara bildirir. İdarece ivedilik ve zorunluluk 
görülen hallerde bu duyuru süresi yarısına kadar kısaltılabilir. 

(4) Görevde yükselme eğitimine katılmak isteyen personel, kurumca belirtilen tarihe kadar 
başvurularını birimleri aracılığı ile insan kaynakları birimine yapar. 

(5) Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının üç 
katını geçemez. Başvuranların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçtiği takdirde 
bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme Formu doldurularak puanlama yapılır. Eğitime 
alınacak olanlar en çok puanı alandan başlayıp boş kadro sayısının üç katına indirilmek suretiyle 
insan kaynakları birimi tarafından duyurulur. Puanların eşit olması durumunda sırasıyla hizmet 
süresi fazla ve son sicil notu yüksek olana öncelik verilir. 

 

Görevde yükselme eğitimine katılma şartları 

MADDE 19 –(1) Görevde yükselme eğitimine başvurabilmek için; son başvuru tarihi itibarıyla 
bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, unvanlar için sınav hariç belirtilen şartları taşıması gerekir. 

(2) Aday memurların, görevden uzaklaştırılanların, 657 sayılı Kanuna göre memur statüsünde 
olmayanların ve belediye kadrosunda bulunmayanların görevde yükselme eğitimine başvuruları 
kabul edilmez. Bunlar, düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmazlar ve belediyece açılan 
görevde yükselme sınavına giremezler. 

(3) Aylıksız izinli olanlar ile belediye kadrolarında bulunmakla birlikte başka kurumlarda geçici 
görevli bulunanlar, aylıksız izin ve geçici görev hallerinin sona ermesi durumunda görevde yükselme 
eğitimine katılabilirler. 

 

Görevde yükselme eğitiminin şekli ve süresi 

MADDE 20 –(1) Belediye, zabıta personelinin görevde yükselme eğitim programlarını, kendi 
imkânlarıyla düzenleyebileceği gibi, yüksek öğretim kurumları veya diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla müşterek olarak düzenleyebilir. İlçe, ilk kademe ve belde belediyeleri; 
büyükşehirlerde büyükşehir belediyesinin, diğer yerlerde il belediyesinin düzenlediği görevde 
yükselme eğitim programlarına personelini gönderebilirler. Büyükşehir veya il belediyelerinin 
görevde yükselme eğitim programına personelini gönderen belediyeler, sınav kurullarını kendileri 
oluşturur ve bu kurullar vasıtası ile sınavlarını yaparlar. 

(2) Eğitim, günde yedi saat olmak üzere en az iki hafta en fazla sekiz hafta olarak düzenlenir. 
Eğitime alınacakların görevde yükselme eğitim programlarının tamamına katılmaları şarttır. Ancak, 
kurumlar tarafından en fazla 10 ders saati kadar mazeret izni verilebilir. 

(3) Görevde yükselme eğitimi bu Yönetmeliğin 21 inci maddesindeki konuları kapsayacak 
şekilde ve anılan maddede belirtilen ağırlığa göre programlanır. 

(4) Görevde yükselme eğitimini başarı ile tamamlayanlar ilgili görevde yükselme sınavına 
katılmaya hak kazanırlar. 

 

Görevde yükselme eğitiminin konuları 

MADDE 21 –(1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar. 

a) T.C. Anayasası; 

1) Genel esaslar, 

2) Temel haklar ve ödevler, 

3) Devletin temel organları, 

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Milli Güvenlik, 

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat, 

ç) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar, 

d) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları, 

e) Mesleki temel eğitim; 
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1) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 

2) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 

3) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve ilgili mevzuat, 

4) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuat, 

5) 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye 
Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil 
Kanun, 

6) 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat, 

7) 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve ilgili mevzuat, 

8) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat, 

9) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat, 

10) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat, 

11) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat, 

12) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 

13) Belediye zabıtasının tarihçesi ve bu Yönetmelik, 

(2) Bu mevzuata ek olarak zabıtayı ilgilendiren her türlü kanun, yönetmelik ve yeni çıkacak 
yasalar da dikkate alınarak, ihtiyaca göre eğitim programlarında düzenleme yapılabilir. 

(3) Ayrıca zabıta amirliği ve daha üst kadrolara atanacaklar, zaman yönetimi, karar verme 
teknikleri, toplantı yönetimi, liderlik, performans yönetimi ve denetimi, stratejik planlama gibi 
konularda da eğitime tabi tutulur. 

(4) Eğitim programının %60’ı mesleki temel eğitim konularından oluşturulur. 

 

Sınav kurulu ve görevleri 

MADDE 22 –(1) Görevde yükselme sınavına ilişkin işlemleri yürütmek üzere en az üç kişiden 
oluşacak sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, belediye başkanının görevlendireceği kişinin 
başkanlığında, insan kaynakları hizmetlerini yürüten birim amiri, zabıta birim amiri ile belediye 
başkanının görevlendireceği diğer üyelerden oluşur. Aynı usulle yeterli sayıda yedek üye de 
belirlenir. Sınav kurulunun oluşturulamadığı yerlerde bu niteliklere haiz üye görevlendirilmesi 
mahallin mülki idare amirinden talep edilir. Sınav kuruluna seçilen üyeler, görevde yükselme 
eğitimine alınacak personelden görev ve unvan bakımından daha düşük seviyede olamaz. 

(2) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) 
kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldığı görevde yükselme 
sınavında görev alamazlar. 

(3) Sınav kurulu, yapılacak eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi 
kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu 
konuya ilişkin diğer işleri yürütür. 

 

Görevde yükselme sınavı 

MADDE 23 –(1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların görevde yükselebilmeleri için 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yüksek öğretim 
kurumlarından birine yaptırılacak sınavlara katılmaları ve başarılı olmaları şarttır. 

(2) Görevde yükselme sınavı, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde yer alan konulardan yapılır. 
Sınav soruları ders konu ve saatleri ile orantılı olarak sınav kurulunca hazırlanır. 

(3) Sınavda başarılı sayılmak için 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması zorunludur. 

 

Sınav sonuçlarının açıklanması 

MADDE 24 –(1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarını sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç 
on gün içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. 
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Sınav sonuçlarına itiraz 

MADDE 25 –(1) Sınavlara katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilir. 

(2) İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere tebliğinden itibaren on gün içinde bir dilekçe ile sınav 
kuruluna yapılır. 

(3) Sınav kurulu, sınav sonuçlarına ilişkin itirazları sınavı yapan kurumla da görüşerek en geç 
on gün içinde sonuçlandırır ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İtiraz üzerine sınav kurulunca verilecek 
kararlar kesindir. 

 

Sınavı kazananların atanması 

MADDE 26 –(1) Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından, 3 ay içinde başarı 
sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. İlan edilen boş kadrolara atama yapıldıktan 
sonra bu kadroların boşalması durumunda sınavda başarılı olan diğer adaylar arasından başarı 
sırasına göre iki yıl içinde atama yapılabilir. 

(2) İlan edilen veya boşalan kadrolara, görevde yükselme sınavında başarılı olanlar 
atanmadan diğer mahalli idarelerden veya herhangi bir resmi kurumdan naklen veya açıktan atama 
yapılamaz. 

 

Sınav belgelerinin saklanması 

MADDE 27 –(1) Görevde yükselme sınavında başarılı olarak ataması yapılanların, sınavla ilgili 
belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar insan kaynakları 
birimince saklanır. 

 

 
ALTINCI BÖLÜM 

Eğitim-Spor ve Denetim 

 

Eğitim 

MADDE 28 –(1) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve belediye idareleri tek 
başlarına, birkaçı bir araya gelerek veya birlikler vasıtasıyla zabıta amir ve memurlarının genel 
kültürlerini, meslek bilgilerini ve verimliliklerini arttırmak, hizmete yatkınlıklarını sağlamak, 
geliştirmek, gelişen şartların gerekli kıldığı alanlardaki görgülerini arttırmak ve daha üst kadrolara 
hazırlamak amacıyla eğitim programları düzenlerler. 

(2) Ayrıca zabıta teşkilatlarının personelinin temel ve teknik eğitimleri, gerektiğinde eğitim 
merkezi bulunan kamu kurum ve kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümleri veya ilgili sivil toplum 
kuruluşları ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilir. 

 

Spor 

MADDE 29 –(1) Zabıta personelinin fiziki nitelikleri, hazırlanan spor programları ile 
desteklenir. Personele; kültür-fizik çalışmaları, atletizm, aletli sporlar, mukavemet ve denge sporları 
ile uygun görülecek diğer mesleki spor faaliyetleri yaptırılarak iş verimlilikleri arttırılır. 

(2) Zabıta personelinin belirtilen sportif çalışmaları ve mesleki sporları yapabilmesi için gerekli 
alan düzenlemesi ile araç gereç ve özel spor kıyafetleri belediye tarafından temin edilir. Ayrıca bu 
konuda belediyenin spor ve sosyal tesislerinden yararlanılır. Zabıta teşkilatına yurt içi ve yurt dışında 
düzenlenen spor etkinliklerine ve zabıta spor müsabakalarına katılma imkânı sağlanır. 

(3) Gönüllü zabıtalar da bu hak ve imkânlardan istifade eder. 

 

Denetim 

MADDE 30 –(1) Belediye zabıta teşkilatı personelinin çalışmaları; 

a) Bakanlık denetim elemanları, 
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b) Valiler, kaymakamlar ve belediye başkanları ile bunların görevlendireceği diğer personel, 
tarafından denetlenir. 

 

 
YEDİNCİ BÖLÜM 

Belediye Zabıtası Kılık ve Kıyafeti 
 
Kılık ve kıyafete ilişkin kurallar 

MADDE 31 –(1) Kılık ve kıyafete ilişkin başlıca kurallar şunlardır: 

a) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenmiş haller dışında kıyafet üzerine başka bir teçhizat 
veya madalya, rozet ve benzeri şeyleri takamaz. 

b) Belediye zabıta personeline verilen kıyafet ve rütbe işaretleri ile bağlı bulunduğu 
belediyenin amblemleri bu Yönetmelikte gösterilen renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giyilir, 
takılır ve taşınır. 

c) Kıyafet, temsil edilen görevin şeref ve itibarına yakışır bir şekilde temiz ve bakımlı olmalıdır. 

ç) Resmi kıyafetle bulunanlar, üniformanın itibarını kırıcı davranışlarda bulunamazlar. 

d) Belediye zabıtası için yaptırılacak kıyafette kullanılacak malzemenin iyi kalitede olması 
gözetilir. 

e) Belediye zabıtalarına verilecek kıyafetin, mevsim ve iklim şartlarına göre giyilme 
zamanlarını belediye başkanları belirler. 

f) Belediye zabıta kuruluşunun amirleri ve bu kuruluşu denetim ve teftiş yetkisine sahip 
bulunanlar, belediye zabıta personelinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun nitelikte giyinmelerini 
ve hareket etmelerini sağlamakla yükümlüdürler. 

g) Belediye bandosu belediye zabıta personelinden teşekkül ettiği takdirde, bu Yönetmelikte 
belirtilen tören kıyafeti üzerine işaret olarak "Bando Liri" takarlar. 

ğ) Belediye zabıta personeli kollarına 10 uncu maddedeki görevlerine göre kolluk ve işaretleri 
takabilir. 

h) Verilen giyecek eşyasının iyi, temiz, sağlam ve noksansız bulundurulması ve kullanılması 
zorunludur. Giyim eşyasının bakım ve tamiri kullanan personel tarafından yapılır. 

 

Belediye zabıta personeline verilecek giyecek yardımı 

MADDE 32 –(1) Belediye zabıta personeline verilecek giyecek yardımı; yazlık, kışlık ve tören 
elbisesi olmak üzere ihtiyaca ve günün şartlarına göre 657 sayılı Kanunun 211 inci maddesi esas 
alınarak belediyece karşılanır. Yazlık ve kışlık elbise her yıl, tören elbisesi ise iki yılda bir verilir. 

(2) Zabıtanın kılık kıyafeti, iklim ve mevsim şartlarına ve yapılan görevin özelliklerine göre bu 
Yönetmelikte belirtilen rütbe işareti ve tanımlanan şekiller haricinde şekil, renk ve işaret 
kullanılmamak ve herhangi bir kurumun kıyafetini çağrıştırmamak üzere İçişleri Bakanlığınca farklılık 
yapılabilir. 

 

Giyim eşyasının renk, cins ve şekilleri 

MADDE 33 –(1) Belediye zabıta personelinin giyeceği mont oksfort su geçirmez kumaştan, 
gök mavisi ve koyu lacivert çift parçalı imal edilir, pantolon, ceket ve parka ise koyu lacivert renkte 
yün, serj veya lastikotin kumaştan olup teferruatı aşağıda açıklandığı gibidir. 

(2) Erkek personel için; 

a) Mont (Şekil-1): İki parça renkten oluşur. Hakim rengi koyu lacivert olup montun yan cepleri 
üzerinden bel lastiğine kadar olan kısım gök mavisi renktedir. Gece kullanımlarda emniyet açısından 
kollarda dirsek altına kadar açık mavi şeridin üzerinde gri fosforlu şeritler bulunur. Montun sırt 
kısmında büyük harflerle ilgili belediyesinin ismi oval yazılır, bu yazının alt ortasına gelecek şekilde 
de "ZABITA" yazısı yazılır. Kollar ve bel lastiklidir, mont’un kolları ve içi miflonlu, astarı takılıp 
çıkarılabilecek şekilde gizli fermuarlıdır. Sol kolda şehir ambleminin altında iki adet gizli kalem cebi 



25 

bulunur. Mont’un yan cepleri gizli, 45 derece yatık, fermuarlı ve fermuarı gizleyen kumaş hakim 
renk olan laciverttir. Sol göğüs kısmında yine gizli fermuarlı bir cep bulunur. Omuz apoletleri cırt cırt 
yapışkanlı olur, sol kolun yüzeyine belediye şehir amblemi dikilir. Sağ göğüs üzerine rütbe işareti cırt 
cırt yapışkanlı olur, sol göğüs üzerine ise Zabıta arması dikili olur. 

b) Ceket (Şekil-2): Ceket tören kıyafeti olarak genellikle özel günlerde giyilmek üzere; bel 
kısmı godeli tam kruvaze, çift sıra altı düğmelidir. Beden boyu, kollarının tabii sarkıtılmış halinde 
başparmak ucu uzunluğundadır. Yaka açık ve çift dikişlidir. Üst yaka parçası dört-dört buçuk 
santimetre ve yaka genişliği yedi buçuk santimetredir. Ön tarafta klapa ile birleşen uçları dik 
kenarlıdır. Devrik kısımları üst düğmeden itibaren on beş-on sekiz santimetre uzunluğundadır. 
Klapalara rozet iliği açılamaz. Cekette iki santimetre çapında hafif bombeli, beyaz renkte, kararmaz, 
madeni altı düğme bulunur. Göğüs cepleri yoktur. Dış alt cepler gizlidir. Üstten konan kapaklar 
düğmesiz olup, ceketin arkası ortadan dikişlidir. Ceketin kol ağızları kapaksız ve kolun ağzında küçük 
boyda üç beyaz düğme vardır. İçte iki cüzdan cebi ve bir küçük cep bulunur. Astar kumaşa uygun 
renkte; kol astarı düz veya çizgili açık renklidir. 

c) Pantolon (Şekil-3): Pantolon düz paçalı, tek pileli ve belden başlayarak diz kapağına kadar 
uzanan kısım vücuda uygun bir bollukta olup paçalara doğru darlaşır. Paça genişliği yirmi iki-yirmi 
dört santimetredir. Boyu, paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunluktadır. Paçaların arka iç kısmına 
iki santimetre genişliğinde on-on iki santimetre uzunluğunda kendi kumaşından takviye parçaları 
dikilir. Pantolonda iki yan ve iki arka cebi bulunur. Arka cep kapaklı ve düğmelidir. Pantolonun 
kemer kısmında yanlarda ikişer, geride bir olmak üzere kemer takmak için iki-dört santimetre 
boyunda; bir santimetre eninde ve kendi kumaşından köprüler yapılır. 

ç) Kep (Şekil-4): Elbise kumaşından yapılır. Güneşlik, kuşak ve tepelik kısımlarından ibarettir. 
Güneşlik içi sert mukavva ya da plastik ile kaplı oval şekildedir, kuşak kepin sağ ve sol ortasından 
kepe metal zabıta armalı düğme ile tutturulmuş lacivert vinildir. Rütbeli personelde bu lacivert vinil 
yerine gümüş sim işli kuşak takılır. Tepelik kokardın takılması ve kepin dik durmasını sağlayacak 
şekilde imal edilir. İsteyen belediyeler trafik düzeninden sorumlu personeline beyaz kep verebilirler. 

d) Şapka (Şekil-5): Tören kıyafeti olarak kullanılmak üzere elbise kumaşından yapılır. Güneşlik, 
kuşak ve tepelik kısımlarından ibarettir. Şapkanın iç kısmı astarlı olup kuşak altı iç kenar meşini ile 
çevrilidir. Tepeliğin üst kısmında kokart bulunur. İsteyen belediyeler, iklim zaruretlerini göz önünde 
tutarak, zabıta personeline yazlık şapka verebilirler. Yazlık şapkanın güneşlik ve tepelik kısmı kumaş 
veya plastikten beyaz renkli olup ölçü ve işaretleri kışlık şapkanın aynıdır. 

1) Güneşlik: Beyzi biçimindedir. Üst ve alt kısımları plastik madde ile kaplı sert 
mukavvadandır. Tamamı plastik veya fiberden de olabilir. Rengi kışlık kıyafette siyah, yazlık kıyafette 
beyazdır. Kokardın hizasında güneşliğin genişliği beş santimetredir. 

2) Kuşak (Şapka Kemeri): Dört buçuk santimetre genişliğindedir. Dikliği sağlamak için içten 
mukavvalıdır. Üzerine ayrıca siyah renkli fitilli bir şerit olan grogen kurdele geçirilir. Kurdelenin ek 
yeri kokardın altında kalır. 

3) Tepelik: Tek parçalı, düze ve gergindir. Gerginliği temin için içerisine çelik tel veya ıslaklığa 
dayanıklı bir kasnak konur. Tepeliğin üst kısmı önden geriye doğru beyzi olup ortalama olarak uzun 
çapı yirmi dokuz, kısa çapı yirmi yedi santimetredir. Baş çevresiyle mütenasip olarak tepeliğin bu 
çapları daralır veya genişler. 

e) Gömlek (Şekil-6): Kışlık ve yazlık olmak üzere iki türlüdür. Kışlık gömlek ceket içine giyilir. 
Poplin, keten veya buruşmaz kumaştan açık mavi renklidir. Yakası spor yaka biçiminde ve iki uç 
açıklığı sekiz-on santimetredir. Giyildiği zaman arkada ceket yakasından bir santimetreden fazla 
taşmaz. Genişliği ensede üç-dört santimetre, uçlara doğru beş-yedi santimetredir. Kol kapakları spor 
ve tek düğmelidir. Kol boyu ceketin kol boyunu aşmaz. Gömleğin arkası robalıdır. Yazlık gömlek 
ceketsiz giyilir. Poplin, keten, presko veya viskondan gri veya açık mavi renklidir. Yakası açık ve spor 
biçiminde, kol kapakları düğmeli ve robalıdır. Önde göğüste düğmeli iki cebi vardır. Cepler ondört-
on yedi santimetre ebadındadır. Altı santimetre genişliğinde bir kapak ortası plikaşeli cebe düğme 
ile iliklidir. Kol, cep ve bedende kullanılacak düğmeler bir-iki santimetre çapında mika ve kemik olup 
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gömlek rengindedir. İsteyen belediyeler, iklim zaruretlerini göz önünde tutarak, yazlık gömleklerin 
kısa kollu olmasına karar verebilirler. 

f) Kravat: Koyu lacivert yün, keten veya terlenden olup desensizdir. Bağlandığı zaman üst 
parçanın ucu pantolon kemerinin altına gelecek uzunluktadır. 

g) Ayakkabı: Siyah renkli deriden, üstten bağlı ve maskaratlıdır. Kışın lastik veya kauçuk altlı 
iskarpin olabilir. Bot verilmesi gereken hallerde siyah renkli bot verilir. İstisnai hallerde çizme 
verilmesi zaruri görülürse siyah çizme verilir. İskarpin topukları iki santimetre yüksekliğinde ve geniş 
ökçelidir. Topuklara ökçe lastiği konulabilir. Törenlerde üzerine beyaz plastik tozluk takılır. 

ğ) Çorap: İyi kaliteden iplik, yün veya naylondan siyah veya lacivert renklidir. 

h) Eldiven: İçerisi müflonlu veya tüylü siyah süet veya deriden olup; beş parmaklıdır. Yazın 
törenlerde kullanılmak üzere verilecek eldiven beyaz renkli ve merserizedir. 

ı) Kemer: İki-üç santimetre genişliğinde, elbise renginde veya koyu renkli deri veya vinileksten 
ve üzeri armalı madeni tokalıdır. 

i) Yün boyun atkısı (Kaşkol): Lacivert renkli ve yündendir. 

j) Palto/Parka (Şekil-7): Koyu lacivert kalın yünlü kumaştan kruvaze biçiminde iki sıra üçer 
adet büyük boy düğmelidir. Beden bolcadır. Palto boyu diz kapağından beş santimetre yukarı 
gelecek uzunluktadır. Yakası tek parçalı olup, gerektiğinde kapatılabilir biçimdedir. Yaka genişliği 
arkada sekiz, önde oniki santimetredir. Yaka uçları yuvarlaktır. İcabında kapatabilmek için sol 
yakanın altında kumaştan bir dil ve sarkmaması için düğme konur. Sağ yaka ucunda bir düğme daha 
bulunur. Cepler kesik cep tipinde olup üst kenarı orta düğme hizasında başlar; yarı çapraz şeklinde 
ve onsekiz santimetre kadardır. Cep kapak parçasının genişliği beş santimetredir. Palto arkada 
enseden itibaren kemerin alt hizasına kadar normal dikişlidir. Arka kuşak bel hizasında arka yan 
dikişlerden başlamak üzere tek parçalıdır. Palto kolu ceket kolunu dışarıya taşırmayacak uzunlukta 
düz, kapaksız ve düğmesizdir. Personele palto yerine iklim durumuna göre parka da verilebilir. 

k) Pardösü (Şekil-8): Lacivert renkte yünlü veya lastikotin kumaştan yapılır. Genel biçimi 
kruvaze, iki yandan cepli, dört düğmelidir ve boyu diz kapağı hizasındadır. Ön göğüs hizasında 
galsamaları vardır. Yakası, düz erkek yakasıdır. Ön klapa bele kadar açıktır. Klapa genişliği onbir 
santimetre, yaka kenarı üç sıra dikişlidir. Göğüs parçaları, omuzdan göğüse doğru yirmi santimetre 
uzunluğundadır. Omuz ve kol dikişlerinden bedene tespit ettirilmiştir. Galsamanın birleştiği omuz 
noktası ile yaka arasında dört santimetre açıklık vardır. Serbest olan köşede bir düğme bulunur. 
Cepler yan kesik cep tipindedir. Cep ağızları dörtbuçuk-beş santimetre genişliğinde kumaş parçalıdır. 
Kollar iki parçalıdır ve kapaklıdır. Alt dikişten dönen sekiz santimetre genişliğinde kapaklar üst dikişi 
üç santimetre geçecek kadardır ve düğmelidir. Robalar, arka robada, yaka omuzlar ve kol 
dikişlerinden sabit vaziyettedir. Sırt kısmı serbesttir. Robada ve ön parçalarda arkadaki gibi üç sıra 
dikiş vardır. Bel kemeri, iki taraftan üçer sıra dikişlidir. Belin iki tarafında kemer köprüleri ve 
pardesünün arka ortasında dikişi vardır. 

l) Yağmurluk: Koyu lacivert renkte, su geçirmez kumaştandır. Biçimi pardesünün aynı olup, 
yakasına portatif olarak raptedilen bir kukuletası vardır. 

(3) Kadın personel için; 

a) Mont: Erkek montu ile aynı model ve cinste ancak fermuar yönü ters istikametten açılıp 
kapanmalıdır. 

b) Tayyör (Şekil-9): Tayyör, tören kıyafeti olarak genellikle özel günlerde giyilmek üzere; 
ceket, etek ve pantolondan ibarettir. Erkek personel kumaşındandır. Tayyörün boyu, kolların tabii 
sarkıtılmış halinde başparmak ucu uzunluğundadır. Tam kruvaze modelde olup çift sıra iki düğme ile 
iliklenir. Üst yaka dört santimetre, yaka genişliği sekiz santimetredir. Yaka koltuk hizasına kadar 
açıktır. Tayyörün iki yanında beş santimetre genişliğinde kapakları olan iki gizli cebi vardır. Kapaklar 
cebi örtecek vaziyettedir. Kollar düz tayyör koludur; kol ağızları kapaksızdır. Kol üst dikişinin ucunda 
beş santimetre uzunluğunda yırtmaçları vardır. Tayyör arka ortasından bir dikişlidir. İki pens ile 
vücuda oturtulmuştur. Etek arkasında çift pilesi olan, arkadan fermuarlı, grogren ve ekstrofordan 
kemerli ve düzdür. Uzunluğu diz kapağı hizasındadır. 
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c) Kep: Elbise kumaşındandır. Erkek personel ile aynı şekildedir. 

ç) Gömlek: Kışlık ve yazlık olarak genel biçimi, kumaşı ve rengi erkek gömleğinin aynıdır. 

d) Çorap: Ten rengi, normal ipek veya naylon çoraptır. 

e) Ayakkabı: Siyah vidaladan, maskaratsız ve bağsız, yarım topukludur. 

f) Kravat: Erkek personelin aynıdır. 

g) Eldiven: Siyah veya lacivert renkte, süet veya deriden desensiz, düz spor eldivendir. Yazın 
törenlerde kullanılmak üzere verilecek eldiven beyaz renkli merserizedir. 

ğ) Palto/Parka: Erkek paltosuna benzer, yaka, cep, kollar ve arka kuşak aynıdır. Ancak önde iki 
sırada dört düğme vardır ve ilikleniş erkek paltolarının aksi istikametinde olur, bayan personele de 
iklim durumuna göre parka da verilebilir. 

h) Pardösü: Genel biçim, yaka, göğüs parçaları, cepler, robalar, arka, bel kemeri bakımından 
erkek pardösünün aynı olup, sadece ilikleniş sağdan soladır. 

 

Zabıta tanıtım işaretleri ve apolet 

MADDE 34 –(1) Belediye zabıtası amir ve memurlarının takacakları işaret ve apoletler aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Kokart (Şekil-10): Kokart arkasındaki maşalar vasıtasıyla, şapka tepeliğinin ön üst kısmına 
takılır. Yan kenarları zeytin dalı kümesi ile çevrili olup, beş buçuk santimetre çapındadır. Zeytin 
dallarının üstte birleşeceği yerde bir tam onda dört santimetre çapında bir ay yıldız bulunur. Zeytin 
dalı çerçevesi içinde tabana iki buçuk santimetre çapında ve güneşi tasvir eden bir yarım daire 
yerleştirilmiştir. Bu yarım dairenin yuvarlak üst kenarı, ışığı temsil eden on adet madeni hatla zeytin 
dalı çemberi ile birleştirilmiştir. Kokart dökme veya pres kararmaz beyaz madendendir. İç zemin, gri 
veya mavi renktedir. Kokart tümü ile polyester kaplı olabilir. Kadın personele ait kepte ise kokart 
kepin sol ön kısmında bulunur. 

b) Arma (Şekil-11): Arma, kokardın üst kısmındaki ay yıldızın çıkarılmış bir örneğidir. Ceket, 
yazlık gömlek veya paltonun sol göğüs hizasına takılır. 

c) Rütbeler: Zabıta amir ve memurları sınıf ve rütbelerine göre takacakları özel işaretlerle 
birbirinden ayrılırlar. Bu işaretler elbise takımının cüzüdürler. Temel işaret, elbise kumaşı renginde 
kenarları overlok çekilmiş kumaş zemin üzerine, gümüş sim işlemeli altı santimetre uzunluğunda 
yarım ay şeklinde tek kanattır. İki taraflı (simetrik) üç sıra üçlü zeytin yaprağından ibaret olup ceket, 
yazlık gömlek ve paltoda sağ göğüs üzerine takılır. 

1) Zabıta Memuru (Şekil-12): Gümüş sim işlemeli yapılmış açık ucu üst tarafa gelecek şekilde 
yarım hilal şeklinde tek kanat, 

2) Zabıta Komiseri (Şekil-13): Üst orta kısmında tek yıldız bulunan açık ucu üst tarafa gelecek 
şekilde yarım hilal şeklinde tek kanat, 

3) Zabıta Amiri (Şekil-14): Üstünde iki yıldız bulunan açık ucu üst tarafa gelecek şekilde yarım 
hilal şeklinde tek kanat, 

4)(1)Zabıta Müdürü veya Şube Müdürü (Şekil-15): Üstünde üç yıldız bulunan açık ucu üst 
tarafa gelecek şekilde yarım hilal şeklinde çift kanat, 

5) Zabıta Daire Başkanı (Şekil-16): Üstünde üç yıldız bulunan açık ucu üst tarafa gelecek ve 
yarım hilal şeklinde çift kanat bulunan, çerçeve kenarları gümüş sim işlemeli, rütbe kullanır. 

ç) Belediye tanıtım işareti (Şekil-17): Montun, yazlık gömleğin ve parkanın sol kolunun omuz 
ile dirsek arasında dış yüzeyde olacak şekilde kenarları iki milimetre sim işlemeli olmak üzere dokuz 
santimetre uzunluğunda ve geniş kısmı yedi santimetre ebadında elbise kumaşından, kendi belediye 
amblemleri ortaya gelecek şekilde ve bu işaretin etrafına oval olarak ilgili belediyenin ismini 
yazdırmak şartı ile sol kolun dirsek ile omuz ortasında olacak şekilde tanıtım işareti taşırlar. Tanıtım 
işaretleri elbise kumaşından, sadece gümüş sırma işlemeli imal edilir. Farklı renkler kullanılamaz. 

d) Kep sırması: Zabıta müdürlerinin şapkalarındaki güneşliğin üst köşelerine denk gelecek 
şekilde kepin sağ bağlantısından sol bağlantısına kadar uzanan gümüş sim işlemeli bir zeytin dalı, 
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zabıta daire başkanlarının şapkalarındaki güneşliğin üstünde ise gümüş sim işlemeli iki zeytin dalı 
bulunur. 

e) Apolet (Şekil- 18): Ceket, palto, pardösü ve yazlık gömleğin omuzlarında bulunur. Apolet, 
giyilen eşyanın kumaşından yapılır. Bir kat tela konmuş iki kat kumaştan ve takriben onyedi 
santimetre uzunluğunda olup, omuz başlarına kol dikişleri ile dikilir. Üst yaka dikişine kadar devam 
eder ve yaka kenarı ile temaslı olarak dikilen düğmeye iliklenir. Apoletin genişliği omuz başlarında 
altı santimetre ve omuz nihayetine gelen düğme hizasına dört santimetredir. Ucu yuvarlaktır. Tek 
kanat rütbe işareti takan zabıta memuru bu apoleti kullanır, müdüre kadar olan rütbedeki 
personelin apolet kenarları 3 milimetre kalınlığında gümüş sim işlemeli, zabıta şube müdürü ve 
zabıta müdürleri çift sıra sırmalı apolet, zabıta daire başkanının taktığı apoletlerin kenarında ise üç 
sıra gümüş sim işleme bulunur. Apoletlerin omuz uç kısmındaki geniş olan yerde metal üzerine 
yazılmış personelin sicil numarası bulunur. 

(2) Zabıta daire başkanı, müdürü veya zabıta amirleri ayrıca işaret olarak kışlık ceket ile yazlık 
gömleklerde, üst yaka bitiminde sağ ve sol taraflarda birer tane olmak üzere, içinde tek yıldız 
bulunan ve kenar uzunlukları iki veya üç santim boyunda düz çizgi ile çerçevelenmiş üçgen şeklinde 
madeni bröve takarlar. 

(3) Ayrıca her zabıta personelinin apoletleri üzerinde metal sicil numarası bulunur. 

 

Belediye zabıta kıyafetini kullanma yasağı 

MADDE 35 –(1) Belediye zabıta personeli için bu Yönetmelikte şekli gösterilen resmi kıyafet 
ile işaretler başka bir özel veya kamu kuruluşu mensubu tarafından kullanılamaz. 

 

 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Personelin Hak ve Yükümlülükleri 

 

Belediye vasıtalarından yararlanma 

MADDE 36 –(1) Belediye zabıta personelinin, belediyenin kurduğu, işletme hakkını devrettiği 
veya belediyeye bağlı işletmelerin şehir içi yolcu taşıma vasıtalarından yararlanmalarında; 8/1/2002 
tarih ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu 
kararları uygulanır. 

 

Yemek 

MADDE 37 –(1) 24 saat iş, 48 saat istirahat şeklinde çalışan zabıta personeline 2; 12 saat iş, 
24 saat istirahat ve 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde çalışan zabıta personeline 1 öğün yemek 
verilir. Yiyecek giderleri 657 sayılı Kanunun 212 nci maddesi esas alınarak belediyece karşılanır. 

 

İzin hakkı 

MADDE 38 –(1) Zabıta personelinin izinleri yürürlükteki kanunlara göre ve teşkilatın işleyiş 
düzenini aksatmamak kaydı ile verilir. İzin planlaması yıllık olarak zabıta birim amirliğince yapılır. 

 

Ödüllendirme 

MADDE 39 –(1) Görevlerinde üstün başarı ve yararlılık gösteren zabıta personeline, başarı ve 
yararlılığının derecesine göre yürürlükteki kanun hükümlerine uygun olarak ödül verilebilir. 

 

Disiplin cezaları 

MADDE 40 –(1) Zabıta personeline uygulanacak disiplin cezaları şunlardır: 

a) Uyarma, 

b) Kınama, 
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c) Aylıktan kesme, 

ç) Kademe ilerlemesinin durdurulması, 

d) Meslekten çıkarma, 

e) Devlet memurluğundan çıkarma, 

(2) Meslekten çıkarma cezası dışında verilecek disiplin cezalarında, 657 sayılı Kanunun ilgili 
hükümleri uygulanır. 

(3) Meslekten çıkarma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar şunlardır: 

a) Amir ya da üstlerinin zabıta hizmetlerine yönelik icraatına karşı çıkmak ve görev yapılmasını 
engellemek, toplu hale dönüştürerek bu eyleme katılmak, katılmayı tahrik veya teşvik etmek, 

b) Yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla kullanmak, 

c) Suç kanıtlarını kasıtlı olarak yok etmek, bilerek ve isteyerek yok olmasına neden olmak, 
saklamak, saklanmasına yardımcı olmak veya değiştirmek, 

ç) Kasıtlı olarak gerçek dışı tutanak düzenleyip imza etmek veya ettirmek, 

d) Kimlik belgesini başkalarının kullanımına vermek, 

e) Gizli tutulması zorunlu olan ve görevi ile ilgili bulunan bilgi ve belgeleri görevli veya yetkili 
olmayan kişilere açıklamak, 

f) Görev yerinde uyuşturucu madde kullanılmasına göz yummak, 

g) Uyuşturucu maddelerin yapılmasına, kullanılmasına, saklanmasına, yollanmasına, 
satılmasına veya satın alınmasına aracı olmak, 

ğ) Kumar oynamak veya oynatmak, 

h) Görev sırasında yardım isteyen zabıta personeline haklı bir neden yokken yardımdan 
kaçınmak, 

ı) Kaçakçılık yapmak, 

i) Geliri ile uygun sayılmayacak biçimde yaşadığı ve aşırı harcamada bulunduğu kanıtlanmış 
olmak ve bunun haklı kaynağını gösterememek, 

j) Yasadışı örgütlere lojistik destek sağlamak ya da üyelerini güvenlik kuvvetlerinden 
saklamak, saklanmasına yardımcı olmak, 

k) Kasıtlı olarak telsiz haberleşmesini engellemek. 

 

Geçici görevlendirme 

MADDE 41 –(1) Zorunlu hallerde, belediye memurlarından ihtiyacı karşılayacak sayıda 
personel zabıta biriminin sadece büro hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilebilir. 

(2) Geçici görev süresi bir yıl içinde altı ayı geçemez. 

 

Belediye zabıta görevlilerine başka hizmet verilmesi 

MADDE 42 –(1) Belediye zabıta görevlilerine zabıta hizmetleri dışında bir görev verilemez. 
Ancak, olağanüstü hallerde mülki amir veya belediye başkanının emri ile geçici olarak hizmetin 
gerektirdiği başka görevler de verilebilir. 

 

Başka bir belediyede görev alma 

MADDE 43 –(1) Bir belediyede görevli zabıta amir ve memuru, atamaya yetkili amirin 
muvafakati ve memurun kabul etmesi ile 15/1/1974 tarihli 7/7753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan, Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliğinde belirtilen ilkelere 
uyulması şartıyla başka bir belediyede geçici olarak görevlendirilebilir. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Belediye zabıtasının motorlu araçları 

MADDE 44 –(1) Ülke genelinde belediye zabıtalarının, kiralama yöntemi dahil kullanacağı 
motorlu araçların hakim rengi gök mavisi olup; araçların ön kaputunun üzerinde zabıta kokardı 
bulunur. Ayrıca araçların arka kısımlarında büyük harfler ile yazılmış "ZABITA" yazısı bulunur. 

(2) Aracın sağ çamurluğundan başlayarak aracın arkasını da dolaşacak şekilde sol çamurluğun 
bitiminde son bulan 20 santimetre genişliğinde beyaz renkli bir kemer ve bu kemerin sağ ve sol 
ortasına gelecek şekilde birer "ZABITA" yazısı ve kapı ortalarına gelecek şekilde zabıta kokardı 
bulunur. Bu yazıların altında küçük harflerle yazılmış elektronik posta ya da telefon-faks bilgilerini 
içeren ilgili belediyenin ismi yer alır. 

(3) Zabıta araçlarının tepe lambaları mavi ve turuncu çift renklidir. 

 

Savunma amaçlı teçhizat 

MADDE 45 –(1) Belediye zabıta personeline görevleri esnasında karşılaştıkları direniş ve fiili 
saldırı durumunda kullanılmak üzere göz yaşartıcı sprey, kask ve kalkan gibi savunma amaçlı 
teçhizat verilebilir. 

 

Kimlik belgesi 

MADDE 46 –(1) Her zabıta personeline belediyelerce seri numaralı olarak bastırılacak olan 
üzerinde belediye zabıtası kokardı bulunan bir kimlik belgesi verilir. (Şekil-19) 

(2) Kimlik belgesinde memurun adı, soyadı, görev yaptığı belediyenin ismi, sicil numarası, 
unvanı ve kan grubu ve nüfus bilgileri yer alır. 

(3) Kimlik belgesini belediye başkanı, yetki vermesi halinde ilgili belediye başkan yardımcısı 
veya genel sekreter imzalar. 

(4) Bilgilerde değişiklik oldukça keyfiyet, kimlik belgesine işlenir. 

(5) Her ne suretle olursa olsun görevinden ayrılan zabıta personeli, kimliğini belediye 
başkanlığına teslim eder. 

 

Hizmetin gereğini yapmada uyulacak esaslar 

MADDE 47 –(1) Acil durumlarda, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde açıklık olmayan veya işin 
uygulanma tarzına dair emir bulunmayan yahut bunların uygulanmasında tereddüt hasıl olan işlerde 
belediye zabıtası memuru kendi sorumluluğu altında durumun gerektirdiği tedbirleri alır, keyfiyeti 
en kısa zamanda merciine bildirir. 

 

Kendisine teslim edilen eşyanın iyi kullanılması ve korunması 

MADDE 48 –(1) Zabıta personeline teslim edilmiş vasıta, malzeme, teçhizat ve eşyanın 
kaybolması, tahribi, kötü, hor ve amaç dışı kullanımı durumunda kanunların ilgili hükümleri 
uygulanır. 

 

Gönüllü zabıta 

MADDE 49 –(1) Zabıta teşkilatı kurulmamış olan belediyelerde veya zabıta teşkilatı kurulmuş 
olmakla beraber zabıta hizmetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulan yerlerde 9/10/2005 tarihli ve 
25981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım 
Yönetmeliği hükümlerine göre, gönüllü zabıta teşkilleri kurulması belediyelerce teşvik edilir. 

 

Kazanılmış hakların saklılığı 

MADDE 50 –(1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere ilgili mevzuata göre atanmış 
olan zabıta personelinin kazanılmış hakları saklıdır.  
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Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

MADDE 51 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 

b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 

c) 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

d) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu 
Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, 

e) 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Aday 
Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik, 

f) 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet 
Memurları Sicil Yönetmeliği, 

g) 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Disiplin 
Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik, 

ğ) 28/11/1982 tarihli ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet 
Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik, 

h) 27/6/1983 tarihli ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlete ve 
Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin 
Sorumlulukları, Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik, 

ı) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, 

i) 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Memurlara 
Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği, 

j) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan, Kamu 
Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, 

hükümleri uygulanır. 

 

Düzenleme yapma 

MADDE 52 –(1) Belediyeler; İçişleri Bakanlığının görüşünü alarak bu Yönetmeliğe aykırı 
olmamak üzere belediye meclisinin kararı ile düzenleme yapabilirler. 

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler 

MADDE 53 –(1) 15/7/1969 tarih ve 13249 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta 
Personeli Yönetmeliği ve 12/3/1990 tarih ve 20459 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Belediye 
Zabıta Kıyafet Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Geçiş süresi 

GEÇİCİ MADDE –(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde bütün 
zabıta kuruluşları, teşkilat yapılarını ve ekte yer alan şekil ve örneklere göre personelin kıyafet ve 
rütbe işaretlerini bu Yönetmeliğe göre düzenlerler. 

 

Yürürlük 

MADDE 54 –(1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 55 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. 
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Ekleri görmek için tıklayınız. 
 

 

 

  

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin 

Tarihi Sayısı 

11/4/2007 26490 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî 
Gazete’lerin 

Tarihi Sayısı 
1

.   
21/12/2011 28149 

2

.     
3

.     
1 
 
 

 
 
 

 

                                                           
1 (1)27/4/2007 tarihli 26505 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzeltme uyarınca, 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan bu 

Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin 4 numaralı alt bendinin birinci satırında “tek yıldız” şeklinde yer alan ibare, “üç yıldız”, ikinci ve üçüncü satırlarında 

“yarım hilal şeklinde çift kanat, çerçeve kenarları gümüş sim işlemeli,” şeklinde yer alan ibare, “yarım hilal şeklinde çift kanat,” olarak, İçişleri Bakanlığı’nın 25/4/2007 tarihli ve 10529 

sayılı yazısı üzerine, düzeltilmiştir. 

 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/7.5.11244-Ek.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 

EK-1 DEĞERLENDİRME FORMU 

Adı ve Soyadı   

Sicil No   

Görev Yeri ve Ünvanı   

Atanmak İstediği Görev   

DEĞERLENDİRME KISTASLARI  
PUAN 

DEĞERİ 
ADAYIN 

PUANI 

1. Başvuru tarihi itibariyle en son öğrenim durumu    

a) Orta Öğretim (Lise ve dengi meslek okulları)  2   

b) Önlisans  4   

c) 3 Yıllık Yüksek Okul  6   

d) Lisans  8   

e) Yüksek Lisans  10   

f) Doktora  12   

2. Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı KHK’ nin 2'nci 
maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili 

hizmet süresinin (işçi statüsü ile geçici Personel statüsünde geçirilen 
hizmetler hariç.)  

  

a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yıl için  1   

b) 10 yıldan sonraki her bir yıl için  0,1   

3. Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve daha fazla olanların 
bu sicil notunun aritmetik ortalamasının 1/1 0'u (Üç yıllık ortalama 

sonucu kesirli olması halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra 
1/10'u katsayı ile çarpılarak hesaplanacaktır.)  

  

a) 76-80 arası  1   

b) 81-85 arası  1,5   

c) 86-90 arası  2   

d) 91-95 arası  2,5   

e) 96-100 arası  3   

4. İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce 
verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece 

birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)  
a) Her takdirname için  

b) Her ödül için  6 8  

 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

5. 18/04/1999 tarihinden sonra katıldığı her bir hizmet içi 
eğitim programından (Aday memurluk eğitimleri hariç her yıl için 

adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim programı 
değerlendirilecektir.)  

  

a) 05-15 gün süreli  0,5   

b) 16-31 gün süreli  1   

c) 2-3 ay süreli  1,5   

d) 4-6 ay süreli  2   

e) 7-12 ay süreli  2,5   

f) 12 aydan fazla süreli 3  

6. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye Tespit 
Sınavından (375 sayılı KHK’ye göre belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için yapılacaktır.) 

 
 

a) (D) alanlara  1   

b) (C ) alanlara  2   

c) (B) alanlara  3   

d) (A) alanlara  4   

7. Aldığı her disiplin cezasından (Af kapsamına girenler hariç.)    

a) Her uyarma kınama için  -10   

b) Her aylıktan kesme için  -12   

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması için  -14   

8. Görevde yükselme eğitimine katılan ve sınavlarda başarısız 
olanlarla, sınavlara mazeretsiz olarak katılmayanların (Aynı veya 

benzer unvanlar için uygulanır.)  

  

a) Başarısız olduğu her bir sınav için  -2   

b) Mazeretsiz katılmadığı her bir sınav için  -3   

c) Eğitim programından ilişiği kesilenler için  -5   

Eksi puanlar düştükten sonra toplam    

  



 

 

 
 

  



 

 

  



 

 

 
 

  



 

 

 
 
 

  



 

 

 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 

 
  



 

 

 
 
 

  



 

 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 
 
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 10/8/2005   No : 25902 
Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5  Cilt :  44  

 

 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde 
uygulanacak esas ve usulleri düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2- Bu Yönetmelik, sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence 
yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3- Bu Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 
4/7/1934 tarihli 2559 sayılı  

Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatlarına Dair Kanun  

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı 
Organize Sanayi Bölgeleri  

Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 22/2/2005 tarihli ve 
5302 sayılı İl Özel İdaresi  

Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; 

a) Yetkili idare: Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il    özel 
idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresini; büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar 
içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesini, bunların dışında 
kalan hususlarda büyükşehir ilçe veya ilk kademe belediyesini; belediye sınırları ve mücavir alanlar 
içinde belediyeyi ve organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini, 

b) Gayrisıhhî müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, 
ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal 
kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri, 

c)(Değişik: 19/3/2007  – 2007/11882 K.) Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden 
mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerlerini, 

d) (Değişik: 19/3/2007 – 2007/11882 K.) İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden 
mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin 
sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar 
vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerlerini, 



 

 

e) (Değişik: 19/3/2007  – 2007/11882 K.)    Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin 
yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması  gereken işyerlerini 

f) Sıhhî müessese: Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerini, 

g) Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, 
dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama 
yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; 
sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun 
bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video 
ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları, 
lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri, 2 

h) İçkili yer bölgesi: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar 
dışında il genel meclisi tarafından valilik veya kaymakamlığın görüşü alınarak tespit edilen ve 
içerisinde şarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceğin verilebileceği işyerlerinin açılabileceği 
bölgeyi, 

ı) Doğal kaynaklar: Hava, su, toprak ve doğada bulunan cansız varlıkları,  

j) Çevre sağlığı: İnsan sağlığının çevredeki fizikî, kimyevî, biyolojik, sosyal ve psiko-sosyal 
faktörlerle tespit edilen yaşam kalitesini, 

k) (Değişik: 19/3/2007  – 2007/11882 K.) İnceleme kurulu: Birinci sınıf  gayrisıhhî müesseseler 
için yer seçimi ve tesis kurma, deneme veya açılma izni amacıyla inceleme yapan kurulu, 

l) Yer seçimi ve tesis kurma izni: Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde tesisin yapılmasından 
önce söz konusu yerde kurulup kurulamayacağı konusunda ve kurulacak yer, proje ve belgelerin 
uygun görülmesi durumunda müessesenin kurulması için yetkili idarece verilen izni, 

m) Deneme izni: Gayrisıhhî müesseselerde onaylı projelerine göre yapılan müessesenin, 
planlanan şekilde çalışıp çalışmadığının ve doğal kaynakların kirlenmesini önlemek için alınan 
tedbirlerin yeterli olup olmadığının tespiti için yetkili idarenin izni ve denetimi altında belirli bir süre 
deneme mahiyetindeki faaliyetlere verilen geçici izni, 

n) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Yetkili idareler tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki 
işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni,  

o) Mahallin en büyük mülkî idare amiri: İllerde valiyi, büyükşehir belediyesi hudutları     içinde 
kalanlar dahil ilçelerde kaymakamı, 

p) Kolluk: Polis ve jandarma teşkilatını, 

r) Konaklama yeri: Otel, motel, pansiyon ve kampingler gibi, asıl fonksiyonları müşterilerin 
geceleme ihtiyaçlarını sağlamak olan yerleri, 

s) Organize sanayi bölgesi: 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri 
Kanununa göre kurulan özel hukuk tüzel kişisini,ifade eder. 

 
 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ortak hükümler 

 

İşyerlerinde aranacak genel şartlar3 

Madde 5- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri aşağıda belirtilen şartları taşımak 
zorundadır:  

a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması, 

                                                           
2 Bu bentte yer alan “internet kafeler” ibaresi, 19/3/2007 tarihli ve 2007/18882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Yönetmeliğin 1 inci 

maddesiyle “internet salonları” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  
3 23/5/2011 tarihli ve 2011/1900 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğinin 1 inci maddesi ile  bu maddenin birinci fıkrasına (f) bendi 

eklenmiş diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve metne işlenmiştir. 

 



 

 

b) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde 
mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, 
kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda 
ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin 
açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması, 

Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması 
durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın 
bulunması, 

c) Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını 
ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol  

gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin 
belgesinin alınmış olması,  

d) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili 
kolluk kuvvetinin görüşünün alınmış olması, 

e) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli 
maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın 
öngördüğü uzaklıkta bulunması, 

f) (Ek: 23/5/2011 – 2011/1900 K.) Madencilik faaliyetleri sırasında patlayıcı madde kullanılan 
yerlerde 27/11/1973 tarihli ve 7/7551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Parlayıcı, 
Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında 
Tüzük, 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı 
Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, 
Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük ve 
26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden 
Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun tedbirlerin alınması, 

g) Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış olması, 

h) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, 
satıldığı ve depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş 
kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada 
bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren 
itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması, 

ı) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden meyhane, bar, kahvehane, kıraathane, 
elektronik oyun merkezi ile açıkta alkollü içki satılan işyerlerinin okul, yurt, mabet bina ve tesislerine 
mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması, 

j) Sınaî, tıbbî ve radyoaktif atık üreten işyerlerinde bu atıkların toplanması, taşınması, 
depolanması, işlenmesi ve bertarafı konusunda gerekli tedbirlerin ve izinlerin alınmış olması, 

k) Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması, 
l) Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat 

hükümlerine uyulması.  
m) (Ek: 29/6/2010  – 2010/671 K.) Büyükşehir belediyesi ile nüfusu 100.000’i geçen belediye 

sınırları içinde açılacak ekmek fırınlarının bu amaca tahsisli ayrık nizamda müstakil binalarda açılmış 
olması (Ancak, alışveriş merkezleri içinde bulunan 1000 m2 ve üstü alana sahip hipermarket, 
süpermarket, grossmarket ve megamarket gibi adlarla açılan işyerleri bünyesinde yer alan fırınlarda 
ayrık nizamda müstakil bina şartı aranmaz.), 

n) (Ek: 29/6/2010  – 2010/671 K.)Yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların 
depolanması amacıyla kullanılan tesis ve düzeneklerde, işyeri açma ve çalışma ruhsatında kayıtlı 
hacimden fazla ve başka kategoriden sıvı depolanmaması, bu tesis ve düzeneklerde 
gerçekleştirilecek tadilatların ruhsata işlenmeden faaliyete geçirilmemesi. 

Yetkili idareler, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapacakları 
denetimlerde bu hususların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder. 



 

 

(Değişik üçüncü fıkra: 19/3/2007  – 2007/11882 K.) Turizm işletme belgeli tesisler,  işletme 
belgesinin düzenlenmesine esas hususlarla ilgili olarak sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
denetlenir. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm alan ve merkezlerinde Çevresel 
Etki Değerlendirmesi olumlu kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir kararı verilen 
ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında yer alan yatırımlar için işyeri açma ve çalışma 
ruhsatı, yetkili idareler tarafından başka bir işleme gerek kalmaksızın on beş gün içinde verilir. 

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için bu hususlar işyeri açma ve çalışma ruhsatı 
verilmeden önce yerinde kontrol edilir.  

(Ek fıkra: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Fabrika, şantiye, nakliye filosu ve benzeri işletmelerin 
ticari amaç dışında kendi faaliyetlerinin gerekli kıldığı yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki 
sıvıların depolanması veya kendi araçlarına yakıt ikmali yapılması amacıyla kullanılan düzenekler, 
özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmelik ekindeki depolama hacimleri 
esas alınarak gayrisıhhî müessese olarak ruhsatlandırılır. 

(Ek fıkra: 23/5/2011  – 2011/1900 K.) Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı 
olarak üretim yapılan geçici tesislerle ilgili bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4/6/1985 tarihli ve 
3213 sayılı Maden Kanununun 7 nci maddesinde yer alan hususlar öncelikle dikkate alınır. 

 

(Ek fıkra: 12/3/2012-2012/2958 K.) Birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve 
benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporu bu binaların 
yönetimi tarafından alınır ve yapıda değişiklik olmadığı sürece buralardaki işyerleri için ayrıca 
münferit itfaiye raporu aranmaz. Yangın tedbirlerini etkileyecek şekilde yapıda değişiklik yapılması 
durumunda yalnızca yapısında değişiklik yapılan işyerinin sahibinden münferit itfaiye raporu istenir. 

İşyeri açılması 

Madde 6- (Değişik birinci fıkra: 19/3/2007 – 2007/11882 K.) Yetkili idarelerden usulüne uygun 
olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu 
Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek 
kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu 
Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma 
ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır. 

İşyeri ruhsatları yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından bu 
Yönetmelikte öngörülen sürede imzalanır; ruhsat için ayrıca, meclis veya encümen tarafından bir 
karar alınmaz. Ruhsat, Örnek 5’te yer alan bilgileri içerecek şekilde düzenlenir.  

İşyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak tanzim 
ettikten sonra Örnek 1 ve 2’de yer alan durumlarına uygun formu doldurarak yetkili idareye 
başvurur.  

Bu Yönetmeliğe göre yapılacak her türlü ruhsat başvurusunda, müracaat sahibine başvuruyu 
kabul eden görevlinin adı, soyadı ve unvanı ile başvurunun yapıldığı tarih ve saati gösteren Örnek 
6’da yer alan alındı belgesi verilir. Ayrıca, başvuru ve beyan formu ile ekli evrakın verilmesi sırasında 
başvuruyu kabul eden görevli tarafından yapılacak ön incelemede tespit edilen noksanlıklar, 
müracaat sahibine verilen alındı belgesinde gösterilir. Bu Yönetmelikte belirtilen ruhsatlandırmaya 
ilişkin süreler eksik belgelerin yetkili idareye verilmesi ile başlar.  

16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği ekindeki listede yer alan işletmelerle, birinci sınıf gayrisıhhî müessese grubunda yer 
alan işletmelerin aynı olması durumunda, yetkili idareler ruhsat verirken Çevresel Etki 
Değerlendirme (ÇED) dosyasında yer alan belgelere göre işlem yapar. 

 
  



 

 

Bildirim 4 

Madde 7- Yetkili idareler tarafından verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının örnekleri 
aylık olarak sigorta il müdürlüğüne ve ilgili ise ticaret siciline veya esnaf siciline gönderilir. (1) 

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının 
bir örneği en geç yedi gün içinde yetkili idare tarafından kolluğa gönderilir. 

 

İşletmecinin değişmesi ve işyerinin nakli 

Madde 8- Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin 
devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas  alınmak 
suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir.  

(Ek fıkra: 12/3/2012-2012/2958 K.) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile gayrisıhhî 
müesseseler hariç olmak üzere, sıhhî işyerleri için adresin değişmemesi kaydıyla faaliyet konusunun 
değiştiği durumlarda ruhsat başvurusunda bulunulması halinde, dosyadaki bilgi ve belgeler esas 
alınarak yeni faaliyet konusu ile ilgili şartlar karşılanmak kaydıyla başvuru sahibi adına tekrar ruhsat 
düzenlenir. 

İşyerine yeni ortak alınması veya ortaklardan birinin ayrılması durumunda yeni ruhsat 
düzenlenmez.  

İşyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsatlandırılması esastır.  

Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değişmesi nedeniyle aynı 
işyeri için yeni ruhsat düzenlenmez. Ruhsatta yer alan bilgiler güncellenir.  

İşyeri sahibinin ölümü halinde, yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanunî mirasçıları adına eski 
ruhsatın intibakı yapılır.  

Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç üç ay içinde 
müracaat edilmesi zorunludur.  

Bu süre mirasçılar için altı ay olarak uygulanır. Süresi içinde müracaat yapılmadığının yetkili 
idarelerce tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren on beş günlük süre verilir. Bu süre sonunda 
ruhsat yenilenmediği veya intibak yaptırılmadığı hallerde ruhsat iptal edilir.  

 

Yönetmelikte yer almayan işyerleri 

Madde 9- Bu Yönetmelik kapsamına girmesine rağmen adı ve nitelikleri belirtilmeyen sıhhî bir 
işyerinin açılması halinde, benzeri işyerleri için öngörülen esaslara göre işlem yapılır. 

Gayrisıhhî müesseseler için  sınıf tayini, tesise ait kapasite raporu, tesisten kaynaklanacak 
atıklar ve müessesenin diğer özellikleri dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 
Çevre ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı 
tarafından yeni sınıf tayini yapılır. (2)5 

 

Birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerleri 

Madde 10- Adresi ve işleticisi aynı olan ve birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerlerine, 
ana faaliyet dalı esas alınarak tek ruhsat düzenlenir. Talî faaliyet konuları ruhsatta ayrıca belirtilir.  

Aynı adreste bulunsa bile ana faaliyet konusu veya işletmecisi farklı olan işyerlerine ayrı ayrı 
ruhsat düzenlenir.  

İşyerlerinin depo olarak kullandıkları yerler, işyeri açma ve çalışma ruhsatında gösterilir. 

(Ek fıkra: 23/5/2011  – 2011/1900 K.) Gayrisıhhî müesseseler kapsamına giren maden üretim 
faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici tesisler için birlikte veya ayrı ayrı 

                                                           
4(1) 12/3/2012 tarihli ve 2012/2958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Yönetmeliğin 10 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında 
yer alan “ilgili ise ticaret siciline” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya esnaf siciline” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.  
5(2) 19/3/2007 tarihli ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle  “Gayrisıhhî müesseseler için" 

ibaresinden sonra gelmek üzere "sınıf tayini, tesise ait kapasite raporu, tesisten kaynaklanacak atıklar ve müessesenin diğer özellikleri 

dikkate alınarak" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. 

 



 

 

verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı, ÇED kapsamındaki madencilik faaliyetleri için ÇED 
koordinatları içindeki alanı, bunun dışındaki madencilik faaliyetleri için maden ruhsat alanının 
tamamı ile geçici tesisleri kapsar.  Maden ruhsat sahasındaki faaliyetler esas alınarak maden ruhsat  

sahibi adına ya da maden ruhsat sahibinin muvafakati bulunmak kaydıyla  işletmeci adına 
işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir. Ancak, aynı maden ruhsat sahasında bulunsa bile 
işletmecisi farklı olan maden üretim faaliyetleri ve bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici 
tesisler için ayrı ayrı işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir. 

 

Ruhsatın işyerinde bulundurulması 

Madde 11- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, işyerinde herkesin görebileceği şekilde asılır. 

 

 

 

İKİNCİ KISIM 

Sıhhî İşyerleri 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Ruhsatların Düzenlenmesi ve Kesinleşmesi 

 

Ruhsatın düzenlenmesi 

Madde 12- Sıhhî işyeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun 
olarak tanzim ettikten sonra Örnek 1’de yer alan başvuru ve beyan formuyla yetkili idareye 
müracaat eder. Başvurunun Yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olduğunun tespiti halinde 
başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek ilgiliye aynı gün 
içinde verilir.  

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılmasında bu Yönetmeliğin dördüncü 
kısmında belirtilen süreler geçerlidir.  

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı müracaatı sırasında bu Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgeler 
dışında başka herhangi bir belge istenemez ve başvuru formundaki beyana göre ruhsat işlemleri 
sonuçlandırılır.  

İlgilinin beyanına göre tanzim edilen ruhsat müktesep hak doğurmaz. 

 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatının kesinleşmesi 

Madde 13- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idareler tarafından ruhsatın 
verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kontrol edilir. İşyerinin bu süre içinde kontrol 
edilmemesi halinde ruhsat kesinleşir. Kontrol görevini yerine getirmeyen yetkili idare görevlileri 
hakkında kanunî işlem yapılır.  

İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde mevzuata 
uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde, işyerine bu noksanlık ve hatalarını 
gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere on beş günlük süre verilir. Verilen süre içinde tespit 
edilen noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, ruhsat iptal edilerek işyeri kapatılır. Ayrıca 
ilgililerin yalan, yanlış ve yanıltıcı beyanı varsa haklarında kanunî işlem yapılır. 

  



 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Aranacak Şartlar 

Aranacak şartlar 
Madde 14- Sıhhî işyerlerinin ruhsatlandırılması sırasında bu Yönetmelikte belirtilen genel 

şartların yanı sıra sınıflarına ve özelliklerine göre Ek 1’de belirtilen şartlar aranır. 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Gayrisıhhî Müesseseler 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kurullar 

 
İnceleme kurulları 
Madde 15- İl özel idarelerinde birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme kurulu, beş 

kişiden az olmamak üzere valinin veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında çevre, sağlık, hukuk, 
imar ve tarım birimleri görevlileri, sanayi ve ticaret il müdürlüğü temsilcisi, ilgili meslek odalarının 
temsilcileri ile tesisin özelliğine göre gerektiğinde vali tarafından belirlenecek diğer kuruluş 
temsilcilerinden oluşur. 

(Mülga İkinci Fıkra: 19/3/2007 – 2007/11882 K.)  
Büyükşehir belediyelerinde birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme kurulu, beş kişiden 

az olmamak üzere büyükşehir belediye başkanı veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında çevre, 
sağlık, hukuk, imar ve küşat birimleri görevlileri, sanayi ve ticaret il müdürlüğü temsilcisi, ilgili 
meslek odalarının temsilcileri ile tesisin özelliğine göre belediye başkanı tarafından belirlenecek 
diğer kuruluş temsilcilerinden oluşur.  

İl belediyelerinde birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme kurulu, üçüncü fıkrada 
belirtilen esasa göre oluşturulur.  

(Mülga Beşinci Fıkra: 19/3/2007 – 2007/11882 K.)   
Kurulların oluşturulması sırasında yeterli teknik ve uzman elemana sahip olmayan 

belediyeler, kurulların oluşturulması için valilikten eleman görevlendirilmesini talep edebilir.(1)
6 

Organize sanayi bölgelerinde inceleme kurulu oluşturulmaz. Tesisin özelliğine göre, ilave 
olarak bırakılacak sağlık koruma bandı, organize sanayi bölgesi yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. 

(Ek fıkra: 23/5/2011 – 2011/1900 K.) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine 
göre ÇED olumlu kararı alınmış olan maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim 
yapılan geçici tesisler için inceleme kurulu oluşturulmaz. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Başvuru ve Açılma Ruhsatı 

 
Sağlık koruma bandı 
Madde 16- Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dışında 

kurulacak birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin etrafında, sağlık koruma bandı konulması mecburîdir. 
Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde mesken veya insan 
ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmez. 

                                                           
61)19/3/2007 tarihli ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “valilik veya 

kaymakamlıktan" ibaresi "valilikten" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

  



 

 

(Mülga İkinci Fıkra: 19/3/2007 – 2007/11882 K.)  

Sağlık koruma bandı, inceleme kurulları tarafından tesislerin çevre ve toplum sağlığına 
yapacağı zararlı etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak belirlenir. Sağlık koruma bandı, sanayi 
bölgesi sınırı esas alınarak tespit edilir. ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki 
mesafeler esas alınır.  

 
Başvuru 
Madde 17- Gayrisıhhî müessese açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Örnek 2’de yer alan 

başvuru formunu doldurarak yetkili idareye başvurur.  

(Ek fıkra: 23/5/2011 – 2011/1900 K.) Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı 
ruhsat sahasındaki geçici tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatı il özel idareleri tarafından verilir. 
Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere bağlı geçici tesislere dayalı olarak üretim yapmak 
isteyen gerçek veya tüzel kişiler Örnek 7’de yer alan formu doldurarak il özel idaresine başvurur. 
Başvurularda bu formda yer alanlar dışında başka bir bilgi ve belge istenilmez. Maden arama 
faaliyetleri işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi değildir. Ancak, arama ruhsat dönemi içinde üretim 
yapılması halinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması zorunludur. Madencilik faaliyetleri için 
işyeri açma ve çalışma ruhsatı Örnek 8’de yer alan bilgileri içerecek şekilde düzenlenir. 

 
Yer seçimi ve tesis kurma izni 
Madde 18- Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme kurulu, ilgilinin başvurusundan 

itibaren en geç yedi gün içinde tesisin kurulacağı yeri mahallinde inceleyerek, Örnek-3’teki yer 
seçimi raporu formunu düzenler ve görüşünü bildirir.  

Yer seçimi inceleme kurulunun raporu, ilgili birimin teklifi üzerine yetkili idarenin en üst amiri 
veya görevlendireceği yetkili tarafından üç gün içinde değerlendirilerek yer seçimi ve tesis kurma 
izni kararı verilir.  

(Mülga İkinci Fıkra: 19/3/2007 – 2007/11882 K.)   

Yer seçimi ve tesis kurma izni, tesisin imara uygun olması şartıyla verildiği tarihten itibaren 
beş yıl süreyle geçerlidir.  

Bu süre sonunda açılma izni alınmadığı takdirde, ilgilinin başvurusu üzerine yer seçimi ve tesis 
kurma izni iki yıl daha uzatılır.  

(Mülga Dördüncü Fıkra: 19/3/2007 – 2007/11882 K.)   

 
Yer seçimi ve tesis kurma izni muafiyeti 
Madde 19- (Değişik: 19/3/2007 – 2007/11882 K.)   

Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen Çevresel 
Etki Değerlendirmesi olumlu belgesi ve raporu, yer seçimi ve tesis kurma izni yerine geçer. 

 
Deneme izni 
Madde 20- Projesine uygun olarak inşa edilmiş birinci sınıf gayrisıhhî müesseselere yetkili 

idarenin gerekli görmesi veya işyeri sahibinin müracaatı halinde, inceleme kurulunun önerisi üzerine 
yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından süresi bir yılı geçmemek üzere 
deneme izni verilebilir. (Mülga İkinci Cümle: 19/3/2007  

– 2007/11882 K.)   

Deneme izni, bu süreçte açılma ve çalışma ruhsatı yerine geçer. 

 
Açılma ruhsatı 
Madde 21- Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş veya deneme izni sonunda çalışmasında 

sakınca bulunmadığı anlaşılan birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin çalışabilmesi için müracaatı takip 
eden yedi gün içinde yetkili idarenin inceleme kurulu tarafından yerinde inceleme yapılır. Çevre izni 



 

 

veya çevre izin ve lisans belgesi (…)(1)7 mevzuat hükümlerine uygun olan yerler için diğer tüm bilgi 
ve belgeler de dikkate alınmak suretiyle, Örnek 4’teki açılma izni raporu düzenlenir ve yetkili 
idareye sunulur. Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından üç gün 
içerisinde işyeri açma ruhsatı düzenlenir.(2)8 

Birinci sınıf gayrisıhhî müessese başvuru ve beyan formunda yer alan bilgiler esas alınarak bir 
ay içinde yapılan denetimlerde, beyan edilen hususlara aykırı bir durumun tespiti halinde ilgililer 
hakkında gerekli kanunî işlem yapılır. Aykırılık ve noksanlıklar toplum ve çevre sağlığı açısından bir 
zarar doğurmuyorsa, tedbirlerin alınması ve noksanlıkların giderilmesi için bir yılı geçmemek üzere 
süre verilir. Verilen süre içinde aykırılık ve noksanlıklarını gidermeyen işletmelerin faaliyeti söz 
konusu aykırılık ve noksanlıklar giderilinceye kadar durdurulur.  

(Mülga Üçüncü Fıkra: 19/3/2007 – 2007/11882 K.)   

(Mülga Dördüncü Fıkra: 19/3/2007 – 2007/11882 K.)   

Ruhsatın verilmesinden sonra yetkili idare tarafından yapılacak denetim sonucunda toplum 
ve çevre sağlığı açısından zararlı olan işletmelerin faaliyeti, noksanlıklar ve aykırılıklar giderilinceye 
kadar derhal durdurulur.  

 
Yer seçimi ve tesis kurma izni ile ruhsat için gerekli belgeler 
Madde 22- Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için aşağıdaki belgeler istenir: 

a) Yer seçimi ve tesis kurma için gerekli belgeler;  

1) Başvuru formu, 

2) Sanayi bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri içindekiler hariç işletmenin 
kurulacağı yeri gösteren plan örneği, birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler kapsamında yer alan 
madencilik tesislerinde ise maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan 
geçici tesislerin yerleşiminin son durumunu gösteren uygun ölçekli harita,(1)9 

3) İlgili inceleme kurulu tarafından hazırlanacak yer seçimi ve tesis kurma raporu, 

4) Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve 
niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları (…)(2)10 

5) Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan 
sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu. 

6) (Ek: 23/5/2011  – 2011/1900 K.) Madencilik faaliyetlerinde bunlara ilave olarak maden 
arama ruhsatı veya işletme ruhsatı ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında 
alınmış karar. 

b) Ruhsat için gerekli belgeler; 

1) Başvuru formu, 

2) Sağlık koruma bandının işaretlendiği vaziyet planı örneği, birinci sınıf gayrisıhhî 
müesseseler kapsamında yer alan madencilik tesislerinde ise sağlık koruma bandının işaretlendiği ve 

                                                           
7(1) 19/3/2007 tarihli ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 10 uncu maddesiyle bu arada  yer alan “veya 

analizi" ibaresi  madde metninden çıkarılmıştır. 

 
8(2) 23/5/2011 tarihli ve 2011/1900 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 5 inci  maddesi ile bu fıkrada  yer alan “Deşarj ve 

emisyon izin belgesi” ibaresi “Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

  
9(1) 23/5/2011 tarihli ve 2011/1900 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 6 ıncı maddesi ile bu alt bende “birinci sınıf 

gayrisıhhî müesseseler kapsamında yer alan madencilik tesislerinde ise maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim 

yapılan geçici tesislerin yerleşiminin son durumunu gösteren uygun ölçekli harita,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. 

 
10(2) 19/3/2007 tarihli ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 7 nci maddesiyle, 22 nci maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendindeki “veya yatırım sürecinin hızlandırılması amacı ile yetkili makamca uygun görülen 

durumlarda, bir yıl içerisinde üretim sürecinin gerektirdiği atık limitlerini sağlayacak projenin ve raporların hazırlatılmasına ilişkin 

müteşebbisçe verilen taahhütname,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

 



 

 

maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici tesislerin 
yerleşiminin son durumunu gösteren uygun ölçekli harita,(3)11 

3) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu, 

4)(Değişik: 12/3/2012-2012/2958 K.)  Sorumlu müdürün adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti 
kimlik numarası ve sorumlu müdür sözleşme tarihinin beyanı, 

5) (Değişik: 23/5/2011 – 2011/1900 K.) Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi. 

6) (Mülga: 23/5/2011 – 2011/1900 K.) 

7) (Değişik : 19/3/2007 – 2007/11882 K.) Açılma izni raporu.  

(a) ve (b) bentlerinde istenilen belgelerden ÇED kapsamında hazırlanarak ilgili idareye 
verilenler ruhsatlandırma sürecinde yeniden  

istenmez.  

(Ek fıkra: 23/5/2011 – 2011/1900 K.) Maden mevzuatı uyarınca ruhsat veya sertifika alan 
başvuru sahiplerinden tapu ya da kira sözleşmesi istenmez. Maden üretim faaliyetleri veya bu 
faaliyetlere bağlı geçici tesisler için çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi, işyeri açma ve çalışma 
ruhsatı verilmesini müteakip işletme faaliyete geçtikten sonra bir yıl içinde il özel idaresine verilir. 

 
İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler(1)12 
Madde 23- (Değişik : 19/3/2007 – 2007/11882 K.) 

İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; işin özelliğine 
göre bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kriterlere uygun olarak işyerini düzenledikten sonra bu 
Yönetmeliğin eki Örnek 2’de yer alan başvuru formunu doldurarak yetkili idareye ibraz eder.  

Yetkili idareler, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler için yapılacak beyan ve 
incelemelerde; insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, 
genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın 
korunması ile ilgili düzenlemeleri esas alır. Başvurunun öngörülen kriterlere uygun olarak 
doldurulduğunun tespiti halinde, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma 
ruhsatı beş gün içinde düzenlenerek ilgiliye verilir. İlgili, bu belgeye dayanarak işyeri açabilir. 

Beyana göre tanzim edilen ruhsat müktesep hak doğurmaz.  

İkinci ve üçüncü sınıf işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idare tarafından 
bir ay içinde kontrol edilir. Bu süre içinde kontrol edilmemesi halinde, ilgili, çalışma ruhsatı almış 
sayılır ve kontrol görevini süresinde yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında yetkili idareler 
tarafından yasal hükümler uygulanır.  

Ruhsat verilmesini takiben yapılacak kontrol ve denetimlerde, ikinci fıkrada belirtilen 
kriterlere aykırı beyan ve durumun tespiti halinde, işyerine bir defaya mahsus olmak üzere on beş 
günlük süre verilir. Verilen süre içinde noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde verilmiş olan 
ruhsat, yetkili idare tarafından iptal edilerek işyeri kapatılır ve ilgililer hakkında ruhsat vermeye 
yetkili idareler tarafından ayrıca yasal işlem yapılır. İkinci sınıf gayrisıhhî müesseselerden yakıcı, 
parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait 
dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri,  akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış 
doğal gaz ve sıkıştırılmış doğalgaz istasyonları ve benzeri yerlere müsaade verilmezden evvel 
civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri 
itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşturulması için yetkili idarelerce inceleme yapılması 

                                                           
11 (3) 23/5/2011 tarihli ve 2011/1900 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 6 ıncı maddesi ile bu alt bende “birinci sınıf 

gayrisıhhî müesseseler kapsamında yer alan madencilik tesislerinde ise sağlık koruma bandının işaretlendiği ve maden üretim faaliyetleri 

ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici tesislerin yerleşiminin son durumunu gösteren uygun ölçekli harita,” ibaresi eklenmiş 

ve metne işlenmiştir. 
 
12(1)Bu madde başlığı 19/3/2007 tarihli ve 2007/11882 sayılı Bakanalar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle “Tesise diğer 

kuruluşlarca izin verilmesi durumu” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 

  



 

 

zorunludur. Bu müesseselerin etrafında yetkili idareler tarafından belirlenecek mesafede sağlık 
koruma bandı bırakılması mecburidir. Söz konusu yerlerin üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese olarak 
açılması durumunda sıhhî nezarete tabi tutulması yeterlidir. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Denetim ve Diğer Hükümler 

 
Denetim 
Madde 24- Gayrisıhhî müesseseler, çevre ve toplum sağlığı açısından yetkili idareler 

tarafından denetlenir. Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği kişi gerekli tedbirleri almak 
veya aldırmakla sorumludur.  

 
Sorumlu müdür tayini 
Madde 25- Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde, işletmenin faaliyet alanında mesleki 

yeterliliğe sahip bir sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur. 

(Ek fıkra: 12/3/2012-2012/2958 K.) Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde, ruhsat başvurusu 
sırasında beyan edilen sorumlu müdür sözleşmesinin işyerinde bulundurulması zorunludur. Yetkili 
idareler tarafından yapılacak denetimlerde sorumlu müdür sözleşmesinin işyerinde bulunmaması 
veya bu sözleşmeyle ilgili hatalı beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde on beş gün içinde 
bu eksikliğin giderilmesi istenir. Bu süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi hâlinde bu işyerleri 
hakkında işyeri ruhsatının iptaline ilişkin hükümler uygulanır. Ruhsat başvurusunda bu sözleşmeyle 
ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen işyeri sahipleri hakkında suç duyurusunda 
bulunulur. 

 
Gayrisıhhî müesseselerin sanayi bölgelerinde kurulması 
Madde 26- Bir gayrisıhhî müessesenin, öncelikle kendi türündeki işyerlerine mahsus sanayi 

bölgesinde kurulması esastır.  

Sanayi bölgesi içindeki gayrisıhhî müesseselerden, diğer tesislere zarar verebilecek olanlar 
için sanayi bölgesi içinde sağlık koruma bandı oluşturulması istenebilir.  

 
Tesislerde yapılacak değişiklik ve ilave 
Madde 27- Gayrisıhhî müesseselerde yetkili idarenin izni olmadan kirlilik yükünü artıracak 

herhangi bir değişiklik ve ilâve yapılamaz. 
 
Ruhsat değişikliği gerektiren haller 
Madde 28- Gayrisıhhî müesseselerde işletmenin faaliyet alanının değişmesi durumunda 

yeniden ruhsat alınması zorunludur.  
Gayrisıhhî müesseselerin sahibinin değişmesi durumunda, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler 

esas alınmak suretiyle yeni malik adına ruhsat düzenlenir.  
Gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılması veya tesiste yapılan bir değişiklik 

neticesinde bir alt sınıfa geçen tesislerin yeniden ruhsat alması gerekmez. Ancak gayrisıhhî 
müesseselerin yeniden sınıflandırılmasında yapılan değişiklik neticesinde üst sınıfa geçmiş olan 
tesislerin bir yıl içinde yeni sınıfa göre açılma ruhsatı alması zorunludur.  

 
  



 

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

İçkili Yer Bölgesi 

 
İçkili yer bölgesinin tespiti  

Madde 29- İçkili yer bölgesi, mülkî idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki 
görüşü doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında 
il genel meclisi tarafından tespit edilir. İçkili yer bölgesi haricinde içkili yer açılamaz. 

 
İçkili yer bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler  
Madde 30- İçkili yer bölgesi;  

a) Hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri; her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşlar; 
sanat müesseseleri, maden ocakları, inşaat yerleri; patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli 
maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında, 

b) Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyolları ve karayollarının her iki tarafında sınır 
çizgisine iki yüz metreden yakın mesafe içinde,  

c) Otogar ve otobüs terminallerinde,  

d) Resmî ve özel okul binaları, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile 
anaokullarına yüz metreden yakın mesafe içinde,tespit edilemez. 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 
kapsamına girmeyen eğitim-öğretim kurum ve tesisleri ile öğrenci yurtları ve (a) bendinde belirtilen 
yerler için mahallî şartlar dikkate alınarak belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye 
meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından belirli bir mesafe, tayin ve tespit edilir. 

Karar ve krokinin hazırlanması  

Madde 31- Tespit edilen içkili yer bölgesi, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye 
meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından karar şeklinde tutanağa geçirilir ve karara adres 
bilgilerinin bulunduğu tasdiklenmiş ölçekli kroki eklenir. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerinin Açılması 

 
Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılması 

Madde 32- Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açmak ve işletmek isteyen gerçek ve tüzel 
kişiler Örnek-1’de yer alan başvuru ve beyan formu ile yetkili idareye başvurur. Umuma açık 
istirahat ve eğlence yerinin açılması ve faaliyette bulunmasına belediye sınırları ve mücavir alan 
sınırları içinde belediye, bu alanlar dışında il özel idaresi tarafından izin verilir.  

İl özel idaresi ve belediyeler, umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatını vermeden önce 
kolluk kuvvetinin görüşünü alır.  

Yetkili kolluk kuvveti, açılacak yerin genel güvenlik ve asayişin korunması açısından kolaylıkla 
kontrol edilebilecek bir yerde ve konumda olup olmadığını dikkate alarak, işyeri hakkındaki 
görüşünü mülki idare amiri vasıtasıyla yedi gün içinde bildirir. 

Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması hususundaki başvurular yetkili idareler 
tarafından bir ay içinde sonuçlandırılır. Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun 
merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, resmî ve özel okul binalarından 
ve ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarından, kapıdan kapıya en 
az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri 



 

 

öğretim kurumları ile okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumları için bu zorunluluk aranmaz. 
Ancak söz konusu özel  öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki işyerleri aynı binada 
bulunamaz. 

Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde yukarıda belirtilen 
işyerleri ile okullar arasında yüz metre şartı aranmaz.  

Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarının umuma 
açık istirahat ve eğlence yeri olarak kullanılmasının istenmesi halinde, deniz araçları için bağlı olduğu 
veya bulunduğu liman başkanlığının, diğerleri için ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşü alınır. 

İzin almadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, yetkili idarelerin ilgili birimleri 
tarafından sebebi bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle re’sen kapatılır. 

Kollukça, izin almadan açıldığı tespit edilen umuma açık istirahat ve eğlence yerleri 
düzenlenecek bir tutanakla kapatılmak üzere yetkili idareye bildirilir. Yetkili idare yapılan bildirim 
üzerine izin almadan açılan yeri kapatarak en geç üç gün içinde kolluğa bilgi verir. 

 
Açılış ve kapanış saatleri 
Madde 33- Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılış ve kapanış saatleri belediye 

sınırları içinde belediye encümeni, bu yerler dışında il encümeni tarafından tespit edilir.  

İskele, istasyon, hava meydanı, terminal, garaj, benzin istasyonu ve benzeri yerler ile kara, 
deniz ve hava ulaşım merkezleri ile fuar, panayır, sergi ve pazar kurulması gibi zorunluluk arz eden 
yer ve zamanlarda, sabahçı kahvesi ve benzeri diğer tesislere, bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü 
alınmak suretiyle yetkili idare tarafından geçici veya sürekli izin verilebilir.  

 
Mesafe ölçümü  

Madde 34- Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma 
açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin açılmasına izin verilirken mesafe ölçümünde, bina ve 
tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda en 
yakını esas alınır. Yüz metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu 
kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır. 

Bu tür yerlerin açılmasına izin verilirken, o yerin en az yüz metre civarında okul bulunup 
bulunmadığının yanı sıra bu işyerlerinin özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim 
kurumları ve okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumları ile aynı binada olup olmadığı ve içkili yer 
bölgesinde bulunup bulunmadığı yetkili idarelerce tespit edilir. 

 

Mes’ul müdür 

Madde 35- Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, 
işyerini idare etmek üzere bir mes’ul müdür görevlendirilir. Gerçek kişiler de işyerine mes’ul müdür 
görevlendirebilir. Görevlendirilen mes’ul müdür yetkili idareye bildirilir. 

(Ek fıkra: 12/3/2012-2012/2958 K.) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, ruhsat 
başvurusu sırasında mes’ul müdürün adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve mes’ul 
müdür sözleşme tarihinin beyanı yeterlidir. Yetkili idareler tarafından yapılacak denetimlerde 
mes’ul müdür sözleşmesinin işyerinde bulunmaması veya bu sözleşmeyle ilgili hatalı beyanda 
bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde on beş gün içinde bu eksikliğin giderilmesi istenir. Bu süre 
sonunda eksikliklerin giderilmemesi hâlinde bu işyerleri hakkında işyeri ruhsatının iptaline ilişkin 
hükümler uygulanır. Ruhsat başvurusunda mes’ul müdür sözleşmesiyle ilgili gerçeğe aykırı beyanda 
bulundukları tespit edilen işyeri sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulur. 

 

 

 

  



 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinde Çalıştırılacak Kişiler 

 

Çalıştırılacak kişilerde aranacak şartlar 

Madde 36- Kanunî istisnalar saklı kalmak üzere; eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma 
açık yerlerde on sekiz yaşından küçükler çalıştırılamaz.  

(Değişik ikinci fıkra: 12/3/2012-2012/2958 K.) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde 
çalıştırılacak kişilerin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adlî sicil ve bulaşıcı hastalığı 
bulunmadığına dair beyanlarının yetkili idareye verilmesi şarttır.  

(Değişik üçüncü fıkra: 12/3/2012-2012/2958 K.) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde 
çalıştırılacak kişilerin, bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair resmî sağlık kurumundan alınacak sağlık 
raporu, bu kişiler işe başlamadan önce temin edilir ve bu kişiler çalıştığı sürece altı ayda bir 
yenilenerek işyerinde hazır bulundurulur. Bu raporlar ruhsat verme aşamasında yetkili idare 
tarafından istenmez; ancak, yapılacak denetimlerde bu raporların görevlilere gösterilmesi gerekir. 

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, genel kadın olarak tescil edilenler çalıştırılamaz. 

(Değişik beşinci fıkra: 12/3/2012-2012/2958 K.)  Sahneye münhasır olarak sanatını icra 
edecek sanatçılar için yukarıdaki bilgi ve belgeler istenmez. 

Müşteri ile beraber yiyip içerek müşterinin eğlenmesini sağlayan konsomatrisler sadece 
pavyon ruhsatlı yerlerde çalışabilir. 

Yabancıların umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalışmaları yabancılarla ilgili mevzuat 
hükümlerine tabidir. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

 

Kolluk denetimi 

Madde 37- Kolluk, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini genel güvenlik ve asayiş 
yönünden denetler. Denetimler  

sırasında tespit edilen mevzuata aykırı hususlar, yetkili idarelere gereği yapılmak üzere 
bildirilir.  

 

Canlı müzik yayını 

Madde 38- Lokantalara, içkili yerlere ve meskûn mahal dışında bulunan çay bahçelerine, 
halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm 
ve kontrolü müteakip, yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği kişinin kararıyla canlı 
müzik izni verilir. Canlı müzik izni ruhsata işlenmez. Ancak görevliler sorduğu zaman gösterilebilecek 
şekilde işyerinde bulundurulur.  

Canlı müzik izni verilen yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses 
seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda izin 
iptal edilir. Bu hususlar, canlı müzik izniverilirken işletme sorumlusuna tebliğ edilir. 

İşletme sorumluları, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit 
edilen saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhalarının asılmasını sağlar. 

 

Geçici süreyle faaliyetten men ve idarî para cezası 

Madde 39- 2559 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde sayılan hususların tespiti halinde belirtilen 
işyerleri otuz günü geçmemek üzere, mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından geçici süreyle 
faaliyetten men edilir. Faaliyetten men’e ilişkin onay uygulanmak üzere yetkili idareye bildirilir. 
Yetkili idare en geç üç işgünü içinde faaliyetten men’e ilişkin kararı işyerini mühürlemek suretiyle 
uygulayarak buna ilişkin tutanağın bir suretini ilgili mülkî makama gönderir.  



 

 

(Değişik ikinci fıkra: 12/3/2012-2012/2958 K.)  36 ncı maddeye aykırılığın veya 2559 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen hususların tespiti hâlinde, yetkili idare tarafından 2559 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen usûle göre idarî para cezası uygulanır. 

 

Faaliyetten men kararının uygulanması 

Madde 40- Geçici süreyle faaliyetten men kararı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yerine 
getirilir: 

a) Kapatma kararı işyeri sahibine veya kanunî temsilcisine tebliğ edilir ve kapatma işlemine 
hazırlanması için azami yirmi dört saat süre tanınır.  

b) Kapatma işleminde işyeri sahibi ve/veya kanunî temsilcisi hazır bulundurulur.  

c) Kapatılan yerden, kapanma süresince bozulabilecek mallar ile kişinin özel ve zarurî 
eşyalarının çıkarılmasına izin verilir. 

d) Kapatma işleminde yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici tedbirler alınır. 

e) İşyerinin pencere ve kapıları kapatılmak suretiyle dışarıyla teması kesilir.4741 

f) İşyerinin dışa açılan bütün kapıları mühürlenir. 

g) Kapatma tutanağında kapatma nedeni, tarihi ve saati belirtilir ve hazır bulunanlar 
tarafından imzalanır. 

h) İşyeri sahibi veya kanunî temsilcisinin imzadan kaçınması halinde, bu durum tutanakta 
belirtilir.  

Kapatılan yerin tekrar açılmasında da açılış tarihi ve saati yazılarak açma ve teslim tutanağı 
hazır bulunanlar tarafından imzalanır. 

 

Süresinden önce açılma 

Madde 41- Geçici süreyle faaliyetten men işlemine karşı açılan davanın idare aleyhine 
sonuçlanması halinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri bir tutanakla açılarak işyeri sahibi veya 
kanunî temsilcisine teslim edilir.  

İşyeri kapatılarak soruşturma evrakı ile birlikte adlî makama intikal ettirilen işletmeci veya 
mes’ul müdür hakkında Cumhuriyet savcılığınca takipsizlik veya mahkemece beraat kararı verilmiş 
olması veya kesin sahip değişikliği hallerinde mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından 
süresinden önce açılmasına karar verilebilir.  

 

İşletme izninin iptali 

Madde 42- 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 8 inci maddesinde belirtilen fiiller 
sebebiyle bir yıl içinde üç defa faaliyetten men edilen işyerlerinde, bu fiiller tekrar işlendiği takdirde, 
işyeri açma ve çalışma ruhsatı mahallin en büyük mülkî idare amirinin bildirimi üzerine yetkili 
idareler tarafından beş işgünü içinde iptal edilir.  

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa göre verilen belgelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından iptali halinde iptal işlemine ilişkin karar en geç yedi gün içinde yetkili idareye bildirilir. 

 

Kimlik bildirme 

Madde 43- Otel, motel, kamp ve benzeri her türlü konaklama yeri işleticisi, bu yerlerde 
yatacak olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu kişilerin kimlik ve geliş-gidiş 
kayıtlarını ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece kalmalarına bakılmaksızın örneğine ve usulüne 
uygun şekilde, günü gününe tutmak ve kolluk denetimine hazır bulundurmak zorundadır. 

Bu Yönetmelik kapsamına giren işletmelerin işletmecisi veya mesul müdürü, iş yerinde sürekli 
veya geçici olarak çalıştırılan kişinin ayrılışını, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun uygulanmasına 
ilişkin yönetmelikteki örneğine uygun kimlik bildirme belgesi doldurmak suretiyle yirmi dört saat 
içerisinde bağlı bulunduğu kolluğa bildirir. 

Kolluğa bildirilerek çalıştırılanlar için, işletici veya mes’ul müdür tarafından bir kimlik belgesi 
verilir ve bu belge her istendiğinde kolluğa gösterilir. 



 

 

Korunması gerekenler ve yasaklar 

Madde 44- Kendisini idare edemeyecek derecede sarhoş olanlara içki verilmesi, 2634 sayılı 
Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, on sekiz yaşından 
küçüklerin yanlarında ebeveynleri, veli veya vasileri olsa bile bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili 
yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere alınması ve on sekiz yaşından küçüklere her 
çeşit alkollü içki verilmesi ile nargilelik tütün mamulleri sunulması yasaktır. 

Kumar kastı olmaksızın okey ve benzerleri ile her türlü kağıt oyunları ancak kahvehane 
ruhsatlı yerlerde oynanabilir.  

İnternet salonlarında bulunan bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zeka geliştirici 
nitelikteki oyunların oynatılması serbesttir. Bu işyerlerinde, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğüne, Anayasal düzene, genel güvenliğe ve genel ahlaka zararı dokunacak internet 
sayfalarına erişimin sağlanması yasaktır. Bu sayfalara girilmemesi için bilgisayarların bu tür yayınları 
yapan sayfaların kapatılmasını sağlayacak güncel filtre yazılımlarının kullanımı zorunludur.(1)13 

 

 

 

BEŞİNCİ KISIM 

Geçici ve Son Hükümler 

 
Uygulamaya ilişkin esaslar 
Madde 45- Bu Yönetmelikte yer alan hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak yetkili idareler 

tarafından istenecek görüşler İçişleri Bakanlığınca verilir.  
 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

Madde 46- 19/10/1999 tarihli ve 99/13681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 
Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.  

 
İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi sırasında istenecek belgelere ilişkin usûl ve 

esaslar 
Ek Madde 1- (Ek: 12/3/2012-2012/2958 K.) 

Sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması 
sırasında başvuru sahibi tarafından mevzuat gereği istenen herhangi bir belgenin aslının getirilmesi 
hâlinde, bu belgenin sureti, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra yetkili idarece görevlendirilen 
personel tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir. Başvuru sahiplerinden ayrıca belgelerin 
asıllarını veya noter onaylı suretlerini yetkili idareye teslim etmeleri istenemez. 

Yetkili idare, kendi kayıtlarında bulunan ve değişmediği başvuru sahibince beyan edilen bilgi 
ve belgeleri başvuru sahiplerinden talep edemez. 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma başvurusunda bulunan gerçek kişilerin kimlik bilgilerinin 
doğruluğunun tespitinde başvuru formunda beyan etmiş oldukları Türkiye Cumhuriyeti kimlik 
numaraları esas alınır. Yetkili idare başvuru sahibinin kimlik bilgilerine Kimlik Paylaşım Sistemi 
üzerinden erişir. Başvuru sahiplerinden, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı dışında kimlik 
bilgilerinin teyidi için nüfus cüzdanı sureti, nüfus kayıt örneği, ikametgâh ilmühaberi, fotoğraf veya 
kimlik bilgilerine ilişkin başkaca bir belge talep edilemez. 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma başvurusunda bulunanların vergi mükellefiyet kaydı 
bilgileri başvuru formunda beyan etmiş oldukları vergi numaraları ve bağlı bulundukları vergi dairesi 
adı esas alınarak e-vergi levhası sorgulamasıyla teyit edilir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma 
                                                           
13(1) 19/3/2007 tarihli ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “internet 

kafelerde”" ibaresi "internet salonlarında" olarak değiştirilmiş, “sağlayacak” ibaresinden sonra gelmek üzere “güncel” ibaresi eklenmiş  ve 

metne işlenmiştir. 

  



 

 

başvuruları sırasında başvuru sahiplerinden vergi levhası sureti veya ilişkin başkaca bir belge talep 
edilemez. 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma başvurusunda bulunan ticaret siciline kayıtlı gerçek ve 
tüzel kişilerin ticaret sicil kayıtları hususunda başvuru formunda beyan etmiş oldukları ticaret sicil 
numaraları ve kayıtlı oldukları ticaret sicili müdürlüğünün adı esas alınır. İşyeri açma ve çalışma 
ruhsatı alma başvuruları sırasında başvuru sahiplerinden ticaret odası kayıt belgesi veya ticaret sicil 
gazetesi talep edilemez. Başvuru sahibinin ticaret sicil gazetesi bilgileri Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 
Müdürlüğünün kurumsal internet sayfası üzerinden yapılacak ticaret sicil gazetesi sorgulaması ile 
teyit edilir.  

Ancak, başvuru sahibinin ticaret sicil kayıtları 1/10/2003 tarihinden önce ticaret sicil 
gazetesinde yayımlanmış ise başvuru sahibinden ticaret sicil gazetesi talep edilir. 

Başvuru sahibinin mülk sahibi olması ve tapu kayıtlarına idare tarafından erişilmesinin 
mümkün olduğu durumlarda, başvuru sahiplerinden tapu sureti alınmaz; yalnızca beyan ile tapu 
kayıtlarına ulaşılması için gerekli bilgiler alınır. Mülkiyet beyanının doğruluğu yetkili idarelerce Tapu 
ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden teyit edilir.  

Başvuru sahiplerinden başvuru sırasında ruhsat harçlarının yatırıldığına dair makbuzlar 
istenmez; beyan esas alınır.  

Harçların yatırıldığına dair beyanın doğruluğu yetkili idarece kendi kayıtlarından teyit edilir.  

Yetkili idare tarafından verilen ve daha önce verilmiş olan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına 
ilişkin bilgiler elektronik ortamda kayıt altına alınır ve gerektiğinde diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla elektronik ortamda paylaşılmak üzere hazır hâle getirilir.  

Başvuru sahiplerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru işlemleri sırasında istenen yapı 
kullanma izin belgesi bilgilerine Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden erişim için gerekli bilgiler başvuru 
sahiplerinden talep edilir. 

Yetkili idare, başvuru sahiplerine ait yapı kullanma izin belgesi bilgilerine Kimlik Paylaşım 
Sistemi üzerinden erişememesi durumunda yapı kullanma izin belgesinin suretleri veya kurumca 
onaylı suretlerini başvuru sahiplerinden talep edebilir. 

 
Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce mevzuatına uygun olarak 

ruhsatlandırılmış bulunan işyerleri yeniden ruhsatlandırılmaz. 
Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılmış bulunan işyeri açma ve çalışma ruhsat 

başvuruları bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.  
 
Geçici Madde 2 –(Ek:5/11/2012-2012/3986 K.) 
Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde güzellik salonlarında bulunan epilasyon 

ve depilasyon amaçlı cihazlar ile bu cihazların taşıdığı teknik özellikler sorumlu müdür tarafından 
yetkili idareye ve valilik aracılığıyla il sağlık müdürlüğüne bildirilir. 

 
Yürürlük 
Madde 47- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 48- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 
 
 

  



 

 

14/7/2005 TARİHLİ VE 2005//9207 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE 
YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE İŞLENMEYEN HÜKÜMLER 

1) 2010/671 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin Geçici Maddesi: 

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevzuata uygun olarak 
ruhsatlandırılmış bulunan güzellik salonları ile masaj salonları bir yıl içinde durumlarını bu 
Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadır. Bu şartları yerine getirmeyen güzellik salonları ile 
masaj salonlarının işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilir. 

 
  



 

 

ÖRNEK 1 (Değişik: 12/3/2012-2012/2958 K.) 

SIHHÎ ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATI 

BAġVURU/BEYAN FORMU 

T.C. 

…………. ĠL ÖZEL ĠDARESĠNE 

………….. BELEDĠYE BAġKANLIĞINA 

1- Adı-Soyadı  :………………………………………………… 

2- ĠĢyerinin unvanı  :……………………………………………….……… 

3- Faaliyet konusu  :……………………………………………….……………… 

4- ĠĢyerinin adresi  :……………………………………………….……………… 

    Tel. no : ……….………… e-posta:……………….……………… 

5- Pafta, Ada, Parsel no :……………………………………………………………… 

6- Mülkiyet durumu : Kira □ (kira sözleĢmesi)  Malik      □(tapu sureti*) 

7- ĠĢyerinin kullanım alanı :……………….… m2 

8- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no :……………………………………….. 

9- Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası :……………………………. 

10- Ustalık belge no :……………… ( Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez.) 

11- Ticaret sicil numarası ve kayıtlı olduğu ticaret sicili müdürlüğünün  adı:…………(Ticaret siciline 

kayıtlı olanlardan istenir.) 

12- ĠĢyerinin bulunduğu yer : YerleĢim yeri □     Sanayi bölgesi □ Endüstri bölgesi □  Sanayi sitesi 

□ Diğer □……………… 

13- ÇalıĢacak personel sayısı : …………………………… 

14- Ġstenen ruhsatın türü : Sıhhî müessese □ Umuma açık istirahat ve eğlence yeri  □ 

15-  Esnaf sicil numarası ve kayıtlı olduğu esnaf sicili müdürlüğünün  adı:…………(Esnaf siciline 

kayıtlı olanlardan istenir.) 

16- Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin : Var □Yok □ 

17- Özel yapı Ģeklini gerektiren iĢyeri ise gerekli izin : Var □ Yok □ 

18- Karayolu trafik güvenliği gerektiren iĢyeri ise gerekli izin :     Var □ Yok □ 

19- Ġtfaiye raporu gerektiren iĢyeri ise itfaiye raporu : Var □ Yok □ 

20- Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise mesafe krokisi :         Var □ Yok  

21- Özürlülerin giriĢ ve çıkıĢını kolaylaĢtıracak tedbirler : Var □ 

Yok □ 

Açmak istediğim iĢyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, iĢyerime 

açma ve çalıĢma ruhsatı verilmesini arz ederim. 

Adı ve Soyadı                    Ġmza                                      KaĢe (mevcut ise) 

               Tarih 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması hâlinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerine 

göre iĢlem yapılır. 

16, 19 ve 20 sıra no’lu belgelerin bu beyana tabi iĢyerleri için forma eklenmesi zorunludur. 

17 ve 18 sıra no’lu belgeler baĢvuru esnasında istenmeyecektir; ancak söz konusu belgenin 

iĢyerinde bulundurulması zorunludur. 

*Tapu bilgilerinin TAKBĠS’ten temin edilmesinin mümkün olduğu hâllerde tapu sureti istenmez. 

 
 
 

  



 

 

ÖRNEK 2 (Değişik: 12/3/2012-2012/2958 K.) 

GAYRĠSIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAġVURU/BEYAN FORMU 

T.C. 

…..……………. ĠL ÖZEL ĠDARESĠNE 

………………… BELEDĠYE BAġKANLIĞINA 

1- Tesisin adı veya unvanı :……………………………………………………… 

2- Tesisin sahibi              :……………………………………………………… 

3- Faaliyet konusu                 :……………………………………………………… 

4- Tesisin adresi                     :……………………………………………………… 

    Tel. no                                : …………… e-posta:……………….………………             

5- Pafta, Ada, Parsel no  :……………………………………………………………… 

6- Mülkiyet durumu :    Kira □ (kira sözleĢmesi)         Malik      □ (tapu sureti*) 

7- ĠĢyerinin kullanım alanı : Açık alan……………….… m2      Kapalı alan……………….… m2 

8- ĠĢyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunacak  

depoların hacmi** : 1. depo..... 2. depo….. 3. depo….. 4. depo….. 5. depo…. 

9- ĠĢyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilenlerin  

sınıfı/sınıfları** :…….………………………………… 

10- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no: ……………………………………….. 

11- Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası :……………………………. 

12- Ustalık belge no :……………………..…….(Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez.) 

13- Ticaret sicil numarası ve kayıtlı olduğu ticaret sicili müdürlüğünün adı:………… (Ticaret sicilline 

kayıtlı olanlardan istenir.) 

14- Sınıfı : Birinci sınıf □ Ġkinci sınıf □             Üçüncü sınıf □ 

15- Tesisin bulunduğu yer : Endüstri bölgesi □ Organize sanayi bölgesi□   Sanayi bölgesi□  Sanayi 

sitesi □     YerleĢim yeri □ 

Diğer □ …… 

16- ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED Gerekli Değildir  

Belgesi var mı? Var □                                                                               Yok □ 

17- Karayolu trafik güvenliği gerektiren iĢyerleri için izin : Var □                  Yok □ 

18- Ġtfaiye raporu gereken iĢyerleri için rapor  :  Var □                                Yok □ 

19- Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi    :  Var □                              Yok □ 

20- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi : Var □                               Yok □ 

Açmak istediğim iĢyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder,  

iĢyerime açma ve çalıĢma ruhsatı verilmesini arz ederim. 

Adı ve Soyadı           Ġmza                                      KaĢe                                      Tarih 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması hâlinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerine 

göre iĢlem yapılır.  

16, 18 ve 20 sıra no’lu belgelerin ikinci sınıf gayrisıhhî müesseseler ve tabi ise üçüncü sınıf  

gayrisıhhî müesseseler için forma eklenmesi zorunludur. 

17 ve 19 sıra no’lu belgeler ikinci sınıf gayrisıhhî müesseseler ve tabi ise üçüncü sınıf gayrisıhhî 

müesseselerden  baĢvuru esnasında istenmeyecektir; ancak söz konusu belgelerin iĢyerinde 

bulundurulması zorunludur. 

*Tapu bilgilerinin TAKBĠS’ten temin edilmesinin mümkün olduğu hâllerde tapu sureti istenmez. 

**Akaryakıt, sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı, sıvılaĢtırılmıĢ doğal gaz ve sıkıĢtırılmıĢ doğal gaz  

istasyonu niteliğindeki iĢyerleri için doldurulacaktır. 

 



 

 

Örnek 3(1)
14

(2)15 
 

BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERE AİT 
YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA RAPORU FORMU 

1- Tesisin adı veya unvanı :……………………………………………………… 

2- Tesisin sahibi  :……………………………………………………… 

3- Faaliyet konusu  :……………………………………………………… 

4- Tesisin adresi  :……………………………………………………… 

     Tel. no  : …………………… e-posta:.……….……………… 

5- Pafta ve parsel no  :……………………………………………………… 

6- Mülkiyet durumu : Kira  □                                 Malik □ 

7- ĠĢyerinin kullanım alanı : Açık alan………… m2Kapalı alan……………….… m2  

8- ĠĢyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunacak depoların 

hacmi(2)*:1.depo….. 2.depo….. 3.depo….. 4.depo….. 5.depo….. 

9- ĠĢyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilenlerin 

sınıfı/sınıfları(2) *:  

………………………………………………………………………… 

10- Tesisin bulunduğu yer : Endüstri bölgesi□ Organize sanayi bölgesi□ Sanayi bölgesi□ 

Sanayi sitesi □              YerleĢim yeri□               Diğer…………… 

11- Karayolu trafik güvenliği açısından izin gerektiriyor mu? Evet □ Hayır □ 

12- Ġçme ve kullanma su kaynağı bulunup bulunmadığı, varsa mesafesi……………….. 

13- Yüzeysel su kaynağı bulunup bulunmadığı, varsa mesafesi……………………….... 

14- Yer altı su seviyesi durumu……………………………………… 

15- En yakın meskûn mahalle mesafesi…………………………… 

16- Hakim rüzgar durumu………………………………………… 

17- Civarındaki yerleĢim yerlerine göre arazinin seviyesi………………………….. 

18- Tesisin kurulacağı yerin ve çevresinin halen ne amaçla kullanıldığı………………. 

19- Sağlık koruma bandı mesafesi…………………………………………………… 

İnceleme kurulunun görüşü 

Tesisin kurulması uygundur/uygun değildir. (Uygun değilse gerekçesi) 

BaĢkan                 Üye                        Üye                        Üye                           Üye 

* Akaryakıt, sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı, sıvılaĢtırılmıĢ doğal gaz ve sıkıĢtırılmıĢ doğal gaz istasyonu 

niteliğindeki iĢyerleri için doldurulacaktır.(2) 
 

 
 
 
 

  

                                                           
14(1) 19/3/2007 tarihli ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 11 inci maddesiyle Bu formun 6 ncı sırasında yer 

alan karelerdeki "Kira" karesinden sonra gelen "(Kira sözleşmesi)" ve "Malik" karesinden sonra gelen "(Tapu sureti)" ibareleri ile 11 inci 

sırası metinden çıkarılmış ve 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 inci sıraları 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci sıra olarak değiştirilmiştir. 

 
15(2) 29/6/2010 tarihli ve 2010/671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle 7 nci sıradan sonra gelmek üzere 

8 inci ve 9 uncu  sıralar eklenmiş, diğer sıralar buna göre teselsül ettirilmiş ve formun sonuna açıklama cümlesi eklenmiştir. 

 

 



 

 

ÖRNEK 4 (Değişik: 12/3/2012-2012/2958 K.) 

BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERE AİT 
AÇILMA İZNİ RAPORU FORMU 

1- Tesisin adı veya unvanı :……………………………………………………… 

2- Tesisin sahibi                :……………………………………………………… 

3- Faaliyet konusu                :……………………………………………………… 

4- Tesisin adresi                    :……………………………………………………… 

    Tel. no                               :………………… e-posta:………….………………           

5- Pafta, Ada,Parsel no         :………………………………………………………… 

6- Mülkiyet durumu              : Kira □ (kira sözleĢmesi)         Malik □ (tapu 

sureti*) 

7- ĠĢyerinin kullanım alanı : Açık alan…………… m2 

Kapalı alan……….… m2 

8-ĠĢyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların 

depolanması amacıyla bulunacak depoların hacmi** : 1. depo…. 2. depo…. 3. 

depo….. 4. depo….5. depo…..             

9-ĠĢyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan 

depolanmasına izin verilenlerin  

sınıfı/sınıfları**  :..…………………………………………………….. 

10- Tesisin bulunduğu yer : Endüstri bölgesi □ Organize sanayi bölgesi □ 

Sanayi bölgesi □           Sanayi sitesi □                 YerleĢim yeri □ 

Diğer □  …… 

11- ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED Olumlu Belgesi 

veya ÇED Gerekli Değildir  

Belgesi var mı?          Var □   Yok □ 

12- Karayolu trafik güvenliği açısından uygun mu? Evet □      Hayır □ 

13- Ġtfaiye raporu gereken iĢyerleri için rapor : Var □       Yok □ 

14- Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi :  Var □     Yok □ 

15- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi :  Var □        Yok □ 

16- Sağlık koruma bandı mesafesi uygun mu? Evet □ Hayır □ 

Ġnceleme kurulunun görüĢü 

1- Deneme izni verilmesi uygundur. 

2- Açılma ruhsatı verilmesi uygundur. 

3- Açılma ruhsatı verilmesi uygun değildir. (Gerekçe yazılacak)  

BaĢkan            Üye                      Üye                          Üye                          

Üye 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması hâlinde beyan sahipleri hakkında 

ilgili mevzuat hükümlerine göre iĢlem yapılır. 

9, 10, 11, 13, 14 ve 15 sıra no’lu belgelerin bu beyana tabi iĢyerleri için 

forma eklenmesi zorunludur.  

12 sıra no’lu belge baĢvuru esnasında istenmeyecektir ancak söz konusu 

belgelerin iĢyerinde bulundurulması zorunludur 

*Tapu bilgilerinin TAKBĠS’ten temin edilmesinin mümkün olduğu hâllerde 

tapu sureti istenmez. 

** Akaryakıt, sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı, sıvılaĢtırılmıĢ doğal gaz ve 

sıkıĢtırılmıĢ doğal gaz istasyonu niteliğindeki iĢyerleri için doldurulacaktır. 

 



 

 

Örnek 5 (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) 

T.C 
İL ÖZEL İDARESİ 

…………BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
…………………BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI 

Adı soyadı                              : ……………………………………………………… 

İşyerinin unvanı                    : ……………………………………………………… 

Faaliyet konusu                     : ……………………………………………………… 

İşyerinin adresi                      : ……………………………………………………… 

İşyerinin bulunduğu yer        Ada no:…..  Pafta no:….. Parsel no:….. 

İşyerinin sınıfı                   : …..sınıf Gayrısıhhî Müessese □                Sıhhî Müessese □ 

İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla 
bulunacak depoların hacmi* 

: 1.depo…… 2.depo....… 3.depo.….. 4.depo.….. 5.depo .….. 

İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin 
verilenlerin sınıfı/sınıfları*                       :…….………………………………………………… 

Ruhsatın tarih ve sayısı        : ……………………………………………………… 

                                                         Adı Soyadı 

                                                    Unvanı 

14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan  
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında düzenlenmiştir. 

*Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış      doğal 
gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için doldurulacaktır. 

 
 

Örnek 6 

BAŞVURU VE BEYAN FORMU ALINDI BELGESİ 

Müracaat sahibinin adı soyadı : 

ĠĢyerinin unvanı                                     : 

Müracaatın alındığı tarih ve saat              : 

Kayıt no                                                : 

Varsa eksik belge                                    : 

1- 

2- 

3- 

Müracaatı kabul eden memurun  

Adı soyadı                                             : 

Unvanı                                                  : 

Ġmza:                                                      

 
 

  



 

 

Örnek 7(Ek:23/5/2011-2011/1900 K.) 

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İÇİN GAYRİSIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI 
BAŞVURU/BEYAN FORMU 

1- İşyerinin adı veya unvanı:……………………………………….. 

2- İşyerinin adresi:………………………………………………….. 

3- Faaliyet konusu (madenin cinsi):………………………………… 

4- Vergi dairesi ve numarası:……………………………………….. 

5- Maden ruhsat numarası:………………………………………….. 

6- 1/25.000 ölçekli pafta adı:………………………………………... 

7- İşyeri açma ve çalışma ruhsatıkoordinatları:…………………. 

                 1.NOKTA               2.NOKTA           3.NOKTA             4.NOKTA                  
5.NOKTA 

Sağa (Y)       ………….                  ………….           ………….               ………….…                   …………. 

Yukarı(X)    ………….                ………….              ………….                  ………….…                ………… 

6.NOKTA                    7.NOKTA             8.NOKTA                   9.NOKTA                10.NOKTA 

Sağa (Y) ………….                    ………….              ………….                   ………….…               …………. 

Yukarı(X) …………                   . ………….              ………….                  ………….…               …………. 

8- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alanı:……………………………… 

9- İşletme yöntemi:…………………………………………………... 

10- İşletme faaliyet alanının arazi mülkiyet durumu: 

□ Hazine arazisi □ Orman arazisi □ Özel mülk □ Diğer 

11- İş yerinin GSM sınıfı: □ Birinci sınıf □ İkinci sınıf □ Üçüncü sınıf 

12- ÇED Yönetmeliği kapsamında alınmış karar: 

□ ÇED Olumlu Kararı □ ÇED Gerekli Değildir Kararı □ ÇED Kapsamı Dışında 

13- Sorumlu müdür sözleşmesi: Var □ Yok □ 

14- Gerekiyorsa çevre izni veya çevre izin velisansbelgesi Var □ Yok □ 

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatı 
verilmesini arz ederim. 

Adı ve Soyadı                                       İmza                               Kaşe                                      
Tarih 

Not: Bu forma ÇED olumlu kararı ve ÇED raporu veya ÇED gerekli değildir kararı ve 
proje tanıtım dosyası ya da ÇED kapsamı dışındadır belgesi eklenir. 

Sorumlu müdür sözleşmesi ile çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi işyeri açma 
ve çalışma ruhsatı verilmesini müteakip işletme faaliyete geçtikten sonra bir yıl içinde verilir. 

 
 

  



 

 

Örnek 8(Ek:23/5/2011-2011/1900 K.) 

T.C. 

……………İL ÖZEL İDARESİ 

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI 

1- İşyerinin adı veya unvanı:……………………………………….. 

2- İşyerinin adresi:………………………………………………….. 

3- Vergi dairesi ve numarası:……………………………………….. 

4- Madencilik faaliyetinin konusu:…………………………………. 

5- Maden ruhsat numarası:………………………………………….. 

6- 1/25.000 ölçekli pafta adı:………………………………………... 

7- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı koordinatları:…………………. 

1.NOKTA                          2.NOKTA                  3.NOKTA             4.NOKTA                    
5.NOKTA 

Sağa (Y) ………….                     ………….                   ………….                 ………….…                    
…………. 

Yukarı(X) ………….                    ………….                   ………….                 ………….…                   

………… 

6.NOKTA                                7.NOKTA                          8.NOKTA              9.NOKTA           
10.NOKTA 

Sağa (Y) ………….                     ………….                             ………….               ………….…            
…………. 

Yukarı(X) ………….                                                           ………….              …………. ………….… 

…………. 

8- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alanı:……………………………… 

9- İşletme yöntemi:…………………………………………………... 

10- İşyerinin GSMsınıfı:…………………………………………………… 

11- Veriliş tarihi:……………………………………………………… 

Adı Soyadı 

Unvanı 

Mühür ve imza 

 
 
 
 
 

  



 

 

EK-1 
SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER 

A- İŞYERLERİNDE ARANACAK ASGARÎ ORTAK ŞARTLAR 

1- İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlık olacaktır. 

2- İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak; ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya 
klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır. 

3- Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde her faaliyet dalı için 
ilgili bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır.  

4- On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme 
kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla işyerinin bulunduğu iş hanı, iş 
merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda lavabo ve tuvalet 
varsa, buralarda açılan işyerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz.  

5- İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler 
alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır.  

6- Yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı 
bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, paslanmaz çelik 
gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir; tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi, 
pislik birikmesini önleyecek; kapılar, kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir 
nitelikte olacaktır.  

Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri 
tahliye  edecek baca sistemi kurulacaktır.  

Bardak ve tabaklar cam veya porselen; kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır.  

7- İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde çalışanların ve müşterilerin güvenliğini 
sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır.  

8- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı diğer 
işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak, 
yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir. 

9- Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde şehir 
şebekesine bağlı su bulunacak, sigara içilen ve içilmeyen bölümler duvar veya camla ayrılacaktır. 

10- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve 
benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve mozaik gibi 
kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır. Tuvalet ile 
mutfak yan yana olmayacaktır. 

 

B- ET VE BALIK ÜRÜNLERİNİN SATILDIĞI YERLER 

Et ve balık ürünlerinin satıldığı yerlerde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: 

1- Şehir şebekesine bağlı soğuk ve sıcak su tesisatı, şebeke suyu olmayan yerlerde içilebilir 
nitelikte depo tertibatlı yeterli su bulunacaktır. 

2- Etlerin parçalandığı, işlendiği ve temas ettiği her türlü yüzey, malzeme ve makine kolay 
temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir olacaktır. 

3- Et ve balıkların satışa hazırlandığı kısımlar şeffaf ve müşteriler tarafından görülebilir şekilde 
düzenlenecektir. 

4- Et ve balıkların muhafazası amacıyla işyerinin kapasitesine uygun soğutma tertibatlı dolap 
ve tezgah ile soğuk hava deposu bulunacaktır. 

5- Sakatat ürünlerinin satıldığı işyerlerinde sakatat hazırlama bölmesi ve bol akan suyu olan 
bir havuz bulunacaktır.  

6- Satışa arz sırasında camekanlı teşhir dolapları kullanılacaktır.  

C- BAKKAL, MARKET, ŞARKÜTERİ, KURUYEMİŞÇİ, BÜFE, MANAV, KANTİN VE EKMEK 
BAYİLERİ 



 

 

Bakkal, market, şarküteri, kuruyemişçi, büfe, manav, kantin ve ekmek bayilerinde ortak 
hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: 

1- Birden fazla faaliyet konusunun bir arada bulunduğu 500 m2den büyük işyerlerinde danışma 
birimi bulunacaktır. 

2- Tüm tezgah ve raflar zeminden en az 15 cm yükseklikte olacaktır. 

3- Soğuk meze, et ve süt ürünleri, sakatat ve balık gibi farklı gıda maddeleri için ayrı ayrı veya 
bölümlere ayrılmış soğutma tertibatlı dolap veya tezgah bulunacaktır. 

4- Gıda maddeleri ile diğer maddeler farklı raf ve tezgahlarda satışa sunulacaktır. 

5- Ekmekler ve unlu mamuller kapalı dolaplarda ve vitrinli tezgahlarda satışa sunulacaktır. 

6- Kuruyemiş ve kuru kahve satılan işyerlerinde kavurma ve ısıtma işlemi yapılacak ise bunun 
için gereken donanım kurulacaktır. 

7- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Hipermarket, grosmarket ve megamarketlerde giriş ve 
çıkış olmak üzere iki kapı, çocuk emzirme yeri ile satış alanının en az yarısı kadar olmak üzere 
otopark ve yeteri kadar depo alanı bulunacaktır. 

8- Manavlarda, sebze ve meyveler için kolayca yıkanabilecek şekilde yapılmış masa ve raflar 
olacak, iki metre yüksekliğe kadar duvarlar su geçirmez malzeme ile kaplanacaktır. 

9- Mutfak uygun olduğu takdirde, kantinlerde tost ve ekmek arası yiyecek maddeleri 
satılabilir.  

 
D- LOKANTA, AYAKTA YEMEK YENİLEN YERLER,  KAFETERYA,  YEMEĞİ PAKETTE SATAN 

YERLER VE BENZERİ İŞYERLERİ 

Lokanta, ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler ve benzeri 
işyerlerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki hükümler aranır: 

a) Birinci sınıf lokantalar  

1- Ustalık belgesine sahip en az iki aşçı bulunacaktır. 

2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. 
Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır. 

3- Girişte yeterli büyüklükte bir antre bulunacaktır. 

4- Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya 
kaplanmış olacaktır. 

5- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 

6- Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya  mermer gibi kolay temizlenebilir ve 
dezenfekte edilebilir madde ile kaplanacaktır. 

7- İçki ve yemek servisi için yeterli sayıda tekerlekli servis masası bulunacaktır. 

8- Masalar üzerinde iyi cins örtü ve peçete bulunacaktır. 

9- Tabaklar tek tip ve iyi cins porselen veya camdan; çatal, kaşık, bıçak ise iyi cins paslanmaz 
çelikten olacaktır.  

Masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar olacaktır. 

10- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya 
peçeteli ayrı tuvaletler bulunacaktır. Ayrıca, çocuk temizliği yapılmak üzere çocuk odası ve çocuk 
tuvaleti bulunacaktır. 

11- Mutfağın dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır. 

12- Garsonlar ve çalışanlar lokantanın belirlediği özel kıyafeti giyecektir.  

13- Lokantanın müşteri kapasitesine uygun otoparkı bulunacaktır. 

14- Mutfak, müşterilerin doğrudan doğruya görebileceği şekilde dizayn edilecektir.  

15- Müşteri kapasitesine yeterli bankolu vestiyer bulunacaktır.  

b) İkinci sınıf lokantalar 

1- Ustalık belgesi bulunan en az bir aşçı bulunacaktır. 



 

 

2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. 
Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır. 

3- Mutfak, giriş ve salonun zemini seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir 
ve dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplı olacaktır. 

4- Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır. 

5- Masalar üzerinde örtü ve peçete bulunacaktır. 

6- Mutfak salondan ayrı bir yerde olacak ve mutfağın dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde 
sineklik telleri bulunacaktır. 

7- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 

c) Üçüncü sınıf lokantalar 

1- Ustalık belgesi bulunan en az bir aşçı bulunacaktır. 

2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. 

3- Zemin, seramik, mermer veya mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte 
edilebilir sert malzeme ile kaplı olacaktır. 

4- Havalandırma, en azından aspiratörle sağlanacaktır. 

5- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 

d) Ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler 

1- Yemek pişirme ve kapları temizleme yeri olmak üzere en az iki bölümden oluşacaktır. 

2- Havalandırma en azından aspiratörle sağlanacaktır. 

e) Gezici piliç ve köfte satış yerleri 

Gezici satıcılık işkolu altında faaliyette bulunan sıhhî müesseselerin, sattıkları ürünleri 
muhafaza etmek için merkez depoları ve satış yapmak için özel ızgara kasalı araçları bulunacaktır. 

Gezici satış aracı için aranacak şartlar şunlardır: 

1- Et veya tavuğun pişirilmesini sağlamak üzere özel ızgara kasası bulunacaktır.  

2- Kasa paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. 

3- Araçta, yeterli büyüklükte buzdolabı ve jeneratör bulunacaktır.  

4- Standartlara uygun 200 litreden fazla hacimli çift tanklı gaz tesisatı bulunacaktır. 

5- Sıcak ve soğuk su tertibatı bulunacaktır. 

6- Aracın yemek hazırlama ve satış yeri hijyenik olacaktır.  

f) (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Su ürünleri seyyar satış araçları  

Su ürünlerinin perakende satışını yapacak seyyar satış araçlarında aşağıdaki şartlar aranır: 

1- Araç kendinden hareket edebilir veya çekilebilir karavan tipi, kapalı kasalı olacaktır.  

2- Tezgahlar paslanmaz olacaktır. 

3- Camekanlı ve soğutuculu satış ve sergi dolabı bulunacaktır. 

4- Soğutuculu ürün ve buz muhafaza dolabı bulunacaktır. 

5- Kapasiteye uygun su deposu ve lavabo bulunacaktır. 

6- Sıcak ve soğuk su tertibatlı musluklar ile el dezenfeksiyon sistemi bulunacaktır. 

7- Kesim ve dilimleme ekipmanları paslanmaz olacaktır. 

8- Parazit kontrol lambası bulunacaktır.  

9- Elektrik ve aydınlatma sistemi için jeneratör bulunacaktır. 

10- Dışarıdan elektrik çekebilme donanımı bulunacaktır.  

11- Atık su toplama deposu bulunacaktır. 

  



 

 

E- KAHVEHANE, KIR KAHVESİ, OYUN SALONU, İNTERNET SALONU, ÇAY BAHÇESİ, ÇAY OCAĞI 
VE BENZERİ İŞYERLERİ 

Kahvehane, kır kahvesi, oyun salonu, internet salonu, çay bahçesi ve çay ocağı ve benzeri 
işyerlerinde ortak hükümlere ilave olarak, sınıflarına ve türlerine göre aşağıdaki şartlar aranır: 

a) Birinci sınıf kahvehaneler, çay bahçesi, kır kahvesi,  

1- Sandalye ve masalar iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır. 

2- İkisi bölgesel veya yerel olmak üzere en az beş farklı günlük gazete bulunacaktır. 

3- En az 100 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulacaktır. 

4- Masalar arasında, müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk 
bırakılacaktır.  

5- Girişte yeterli büyüklükte bir antre ve bankolu vestiyer bulunacaktır. Giriş ve salon dahil 
bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır. 

6- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 

7- Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik ve mermer gibi kolay temizlenebilir, 
yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplanacaktır. 

8- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya 
peçeteli yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 

9- Ocağın bulunduğu yer duvar veya cam ile salondan ayrı olacak, dışarıya açılan pencere ve 
kapılarında sineklik telleri bulunacaktır. 

10- Garsonlar ve çalışanlar, işyeri tarafından belirlenen özel kıyafeti giyecektir.  

b) İkinci sınıf kahvehaneler 

1- Sandalye ve masalar iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır. 

2- Biri bölgesel veya yerel olmak üzere en az üç farklı günlük gazete bulunacaktır. 

3- En az 50 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulacaktır. 

4- Masalar arasından müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk 
bırakılacaktır.  

5- Girişte yeterli büyüklükte bir antre bulunacaktır. Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı 
boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır. 

6- Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır. 

7- Giriş ve salonun zemini seramik ve mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve 
dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplı olacaktır. 

8- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu ve sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 

9- Ocağın bulunduğu yer duvar veya cam ile salondan ayrı olacak, dışarıya açılan pencere ve 
kapılarında sineklik telleri bulunacaktır.  

10- Garsonlar ve çalışanlar, işyeri tarafından belirlenen özel kıyafeti giyecektir.  

c) Üçüncü sınıf kahvehaneler 

1- İyi cins malzemeden yapılmış sandalye ve masa bulunacaktır. 

2- Biri bölgesel veya yerel olmak üzere en az iki adet günlük gazete bulunacaktır. 

3- En az 25 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulacaktır. 

4- Masalar arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk 
bırakılacaktır.  

5- İşyerinin zemini en az mozaik ve benzeri sert madde ile kaplı olacaktır. 

6- Aynalı ve sıvı sabunlu en az bir tuvalet bulunacaktır. 

7- Ocağın bulunduğu yer cam ile salondan ayrı olacaktır. 

d) Oyun yeri 

Bilgi ve maharet artırıcı, beden veya zeka geliştirici nitelikteki oyunların oynandığı işyerlerinde 
ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:  

1- Girişte yeterli büyüklükte bir antre ve vestiyer bulunacaktır. Giriş ve salon dahil bütün 
duvarlar yağlı  boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır. 



 

 

2- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 

3- Giriş ve salonun zemini kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir nitelikte olan mozaik, 
mermer, parke ve benzeri sert madde ile kaplı olacaktır.  

4- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya 
peçeteli yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 

5- Gürültü çıkaran oyunlar veya oyun aletleri ayrı bir bölümde bulundurulacaktır.  

6- Otomatik veya yarı otomatik, mekanik veya elektronik oyun aletleri arasında yeterli mesafe 
bırakılacaktır. 

7- Çocuklar ve ebeveynlerin oturabilmeleri için yeterli sayıda koltuk bulundurulacaktır. 

8- Gürültünün yayılmasını engellemek üzere ses izolasyonu yapılacaktır. 

e) Çay ocağı Çay ocaklarında, işyerlerinde aranacak ortak asgarî niteliklerden (2), (3), (6) ve (7) 
numaralı şartlar aranır. Bu işyerlerine masa ve sandalye konulamaz. Mekanı uygunsa tabure 
konulabilir. 

Çay ocaklarında mutfağın uygun olarak düzenlenmesi şartıyla tost ve sandviç verilebilir.  

f) İnternet salonu(1)
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1- Sandalye ve masalar iyi cins malzemeden yapılmış üzeri kumaş veya deri ile kaplı 
bulunacaktır. 

2- Masalar arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk 
bırakılacaktır.  

3- Girişte yeterli büyüklükte bir antre bulunacaktır. Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı 
boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır. 

4- Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır. 

5- Giriş ve salonun zemini mozaik, mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte 
edilebilir sert madde ile kaplı olacaktır. 

6- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu ve sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 

7- İşyerinde yiyecek ve içecek verilmesi halinde üçüncü sınıf lokantaların tabi olduğu şartlar 
aranır. 

8- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) İşyerinde mekanik ve elektronik oyun alet ve 
makineleri bulunamaz.  

9- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) İşyerlerinde sürekli güncellenen filtre programı 
kullanılması zorunludur. 

10- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) İnternet salonlarında her türlü televizyon yayını yasaktır. 

 
F- PASTANELER 
Pastanelerde ortak hükümlere ilave olarak, sınıflarına göre aşağıdaki şartlar aranır: 

a) Birinci sınıf pastaneler  

1- Ustalık belgesi bulunan en az iki personel bulunacaktır. 

2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. 
Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır.  

3- Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya 
kaplanmış olacaktır. 

4- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 

5- Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, 
yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olan sert madde ile kaplanacaktır. 

6- Masalar üzerinde iyi cins örtü ve peçete bulunacaktır. 

                                                           
161) 19/3/2007 tarihli ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin  12 nci maddesiyle (f) alt başlığı “İnternet kafe” 

iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 

 



 

 

7- Kullanılan masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar olacaktır. 

8- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya 
peçeteli ayrı tuvaletler bulunacak, çocuk temizliği yapılmak üzere çocuk odası ve çocuk tuvaleti 
bulunacaktır.  

9- Mutfağın dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır. 

10- Garsonlar ve çalışanlar işyerinin belirlediği özel kıyafeti giyecektir.   

11- Müşteri kapasitesine yeterli bankolu vestiyer bulunacaktır.  

b) İkinci sınıf pastaneler 

1- Ustalık belgesine sahip en az bir personel bulunacaktır. 

2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. 
Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır. 

3- Zemin, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir 
sert madde ile kaplı olacaktır 

4- Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır. 

5- Masalar üzerinde örtü ve peçete bulunacaktır. 

6- Mutfak salondan ayrı bir yerde olacak ve mutfağın dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde 
sineklik telleri bulunacaktır. 

7- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 

c) Üçüncü sınıf pastaneler 

1- Ustalık belgesi bulunan en az bir personel bulunacaktır. 

2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. 

3- Zemin seramik, mermer veya mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte 
edilebilir sert madde ile kaplı olacaktır. 

4- Havalandırma en azından aspiratörle sağlanacaktır. 

5- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 

 
G- GAZİNO, DANS SALONU, DİSKOTEK, PAVYON, TAVERNA, AÇIK HAVA GAZİNOSU, BAR, 

KOKTEYL SALONU VE BENZERİ EĞLENCE YERLERİ 

Gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl salonu ve 
benzeri eğlence yerlerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: 

a) Birinci sınıf gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl 
salonu  

1- Mutfak bulunan gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, 
kokteyl salonunda birinci sınıf lokanta mutfaklarında aranan şartlar aranır.  

2- Giriş ve salon dahil bütün duvarlar yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya 
kaplanmış olacaktır. 

3- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 

4- Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer  gibi kolay temizlenebilir, 
yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplanacaktır. 

5- Masalar üzerinde iyi cins örtü ve peçete bulunacaktır. 

6- Kullanılan masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar olacaktır. 

7- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya 
peçeteli ayrı tuvaletler bulunacaktır. 

8- Mutfağın dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır. 

9- Garsonlar ve çalışanlar işyerinin belirlediği özel kıyafeti giyecektir.  

10- Müşteri kapasitesine yeterli bankolu vestiyer bulunacaktır.  

11- Girişte boy aynası bulunacaktır. 

12- Sanatçıların hazırlık yapmaları için sahne ile irtibatlı sıcak su ve lavabolu soyunma odaları 
bulunacaktır. 



 

 

13- Uygun bir yerde amerikan bar bulunacaktır. 

14- Orkestra yeri ve dans pisti bulunacaktır. 

15- Gazinonun salondan ayrı bir yerinde hizmetliler için bir soyunma yeri bulunacaktır. 

b) İkinci sınıf gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl 
salonu 

1- Mutfak bulunan gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, 
kokteyl salonunda ikinci sınıf lokanta mutfaklarında aranan şartlar aranır.  

2- Zemin, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir 
sert madde ile kaplı olacaktır. 

3- Masalar üzerinde örtü ve peçete bulunacaktır. 

4- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 

5- Girişte salonun büyüklüğüyle orantılı bir antre bulunacaktır. 

6- Girişte vestiyer bulunacaktır. 

7- Havalandırma klima ile yapılacaktır. 

8- Sanatçıların soyunmaları, makyaj ve benzeri hazırlıkları için uygun bir yer bulunacaktır. 

9- Orkestra yeri ve dans pisti bulunacaktır. 

10- Gazinonun salondan ayrı bir yerinde hizmetliler için bir soyunma yeri bulunacaktır. 

 
H- TİYATRO, SİNEMA, DÜĞÜN SALONLARI, SİRK, LUNAPARKLAR VE GÖSTERİ MERKEZLERİ 

Tiyatro, sinema, düğün salonları, sirk, lunapark ve gösteri merkezlerinde ortak hükümlere 
ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: 

a) Birinci sınıf tiyatro, sinema ve gösteri merkezi 

1- İlk koltuk sırasının perdeye uzaklığı en az yedi metre, her bir koltuk genişliği en az 50 cm, 
koltukların arka arkaya olan mesafesi en az 90 cm, sahneye paralel olan yollar en az bir metre ve 
sahneye dik olan yollar en az 150 cm olacaktır. 

2- Salon ve balkon için ayrı ayrı her 400 koltuk için iki bay ve iki bayan olmak üzere en az dört 
tuvalet bulunacak, tuvalet sayısı kadar lavabo bulunacaktır. 

3- Bekleme salonunun ve balkonun tuvaletler ile doğrudan doğruya irtibatı yok ise, bu 
bölümde en az bir bayan ve bay tuvaleti bulunacaktır. 

 4- Salon, birinci, hususî ve balkon olarak üç bölüme ayrılacak ve bu bölümlerin her birinin en 
az 90 cm genişliğinde dışarıya doğru açılan en az iki giriş ve çıkış kapısı bulunacaktır. 

5- Çıkış ve acil çıkış kapıları kırmızı uyarma ışık tertibatı ile belirlenecektir. 

6- Şehir cereyanı kesildiğinde aydınlatma sağlamak üzere ve derhal devreye girebilecek yeter 
güçte jeneratör bulunacaktır. 

7- Isıtma ve havalandırma merkezi sistem kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 

8- Giriş holü; 

8.1- Zemini mozaik, üst tarafı dahil en az yağlı boya olacaktır. 

8.2- Giriş ve çıkış kapıları ayrı olacak ve sinemanın kapasitesine göre artırılacaktır.  

9- Bekleme salonunda yeteri kadar oturulacak yer bulunacaktır. 

10- Salonda bir büfe bulunacaktır. 

11- Salon ve balkon; 

11.1- Duvarlar ses geçirmez ve akustiği sağlayacak, giriş ve çıkışlar ise ses ve ışık geçirmeyecek 
şekilde olacaktır. 

11.2- Koltuklar ortopedik, deri veya kumaştan iyi cins malzeme ile kaplı olacak ve ayrıca kol 
dayama yerleri bulunacaktır. 

11.3- Loca mevcut ise bu kısımlar salon ve balkon niteliklerine uygun olacak ve ayrıca askılığı 
bulunacaktır. 



 

 

b) İkinci sınıf tiyatro, sinema ve gösteri merkezi 

1- Sahne, sinemaskop filmler gösterilmesine uygun şekilde ve büyüklükte yapılmış olacaktır. 

2- Makine dairesi; 

2.1- Projesine uygun tamamen kagir olacak, makinistin herhangi bir tehlike anında burayı terk 
etmesi için ikinci bir kapısı bulunacaktır. 

2.2- Herhangi bir yangın halinde alevlerin tehlikesini azaltmak için makine dairesinin kapı ve 
pencerelerinin dış tarafından 50 cm genişliğinde sağlı sollu saçtan bir markiz bulunacaktır. 

2.3- Makine dairesindeki baca ve pencereler bu bölümün havalandırmasına yeterli nitelikte 
olacaktır. 

3- Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, 
yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplanacaktır. 

4- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya 
peçeteli yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 

c) Açık hava sineması 

1- Etrafının duvarla ya da başka malzeme ile çevrilmesi halinde, buralarda göz estetiğini 
bozmayacak malzeme kullanılacaktır. 

2- Sahne, kapalı sinemalardaki esaslara uygun olacaktır. 

3- Sahne, bahçenin her tarafından gözükecek şekilde düzenlenecektir. 

4- Bay ve bayanlara ait ayrı ayrı, aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet 
bulunacaktır. 

5- Büfe ve çay ocağı bulunacaktır. 

6- Yedek jeneratör bulunacaktır. 

d) Düğün salonu 

1- Giriş ve çıkış kapıları ayrı ayrı olmak üzere en az ikişer adet olacaktır. 

2- Yangın çıkış kapısı dışa açılır ve çift kanatlı olacaktır. 

3- Salondan ayrı uygun bir yerde bay ve bayanlara ait ayrı ayrı, aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu 
yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 

4- Girişte bankolu vestiyer ve boy aynası olacaktır. 

5- Isıtma kalorifer veya klima sistemiyle olacaktır.  

6- Havalandırma klima ile yapılacaktır. 

7- Salonda orkestra yeri ile oyun pisti olacaktır. 

8- Çalışanlar, sanatçılar ve gelin ile damat için soyunup giyinmeye elverişli ayrı ayrı odalar 
bulunacaktır. 

9- Servis odası bulunacaktır. 

10- Salonun dışında işçilerin soyunma dolapları bulunacaktır. 

11- Zeminler kolay temizlenebilir özellikte olacaktır. 

12- Mutfak, salondan ayrı bir yerde olacak ve mutfağın dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde 
sineklik telleri bulunacaktır.  

e) Sirkler ve lunaparklar 

1- Sirk ve lunaparkta bulunan oyun ve eğlence makinelerinin kontrol ve bakımından sorumlu 
olmak üzere, teknik bilgi ve yeterliğe sahip en az bir mühendis ve bir teknisyen bulunacaktır.  

2- Hareket eden makine ve oyun araçlarında emniyet kemeri bulundurulacaktır.  

3- Can ve mal emniyeti için gerekli tedbirler alınacaktır. 

4- Elektrik kesilmesinde otomatik devreye girecek yeterli kapasiteye sahip jeneratör 
bulunacaktır.  

5- Bay ve bayanlar için ayrı, sıvı sabunlu, yeter sayıda tuvalet ve aynalı lavabo bulunacaktır.  

6- Zemin toz kaldırmayacak uygun malzeme ile kaplanacaktır. 



 

 

7- Bilgi ve zeka geliştirici, yetenek ve maharete dayanan oyunlar dışında kumar ve benzeri 
şans oyunları oynatılmayacaktır. 

8- Sirklerde oturma yerleri uygun nitelikte olacaktır. 

9- Sirk ve lunaparklarda bulunan işyeri niteliğindeki yerler benzer işyerlerinde aranan şartları 
taşıyacaktır. 

 
I- OTEL VE PANSİYONLAR 

Otel ve pansiyonlarda ortak hükümlere ilave olarak, sınıflarına göre aşağıdaki şartlar aranır: 

a) Birinci sınıf otel 

1- Isıtma, soğutma ve havalandırma, odalar dahil kalorifer veya klima ile yapılacaktır.  

2- Bütün odalarda sürekli sıcak su bulunacaktır. 

3- Zemin ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve 
dezenfekte edilebilir madde ile kaplanacaktır. 

4- Giriş ve salonlarda duvarlar alçı sıva, mermer veya lambri olacaktır. 

5- Işıklandırma abajur, kristal, avize, aplik veya gizli ışık tertibatı ile yapılacaktır. 

6- Bankolu bir müracaat yeri, telefon santrali ve vestiyer bulunacaktır. 

7- Vestiyer duvarları lambri veya benzeri malzeme ile kaplı olacaktır. 

8- Otel santraline bağlı olmayan kabinli bir telefon bulunacaktır. 

9- Bekleme salonlarındaki koltuk, sehpa ve benzeri eşya iyi cins malzemeden yapılmış 
olacaktır.  

10- Bekleme salonunda ve odalarda uydu yayını yapan televizyon sistemi bulunacaktır. 

11- Dinlenme salonları; 

11.1- Biri zemin katında olmak üzere en az iki salonu bulunacaktır. 

11.2- Işıklandırma kristal avize, aplik veya gizli ışık tertibatı ile sağlanacaktır. 

11.3- Mobilya iyi cins malzemeden olacaktır. 

11.4- Pencerelerde iyi cins kumaş ve tül perdeler olacaktır. 

11.5- Salonlardan birinde orkestra yeri televizyon ve bar bulunacaktır. 

11.6- Masa ve sehpalarda cam, porselen veya seramik tablalar olacaktır. 

12- Otel, zemin hariç üç kattan fazla ise asansör bulunacaktır. 

13- Katlarda servis odaları bulunacaktır. 

14- Katlarda her 20 odaya en az 1 adet olmak üzere, bay ve bayanlara ait aynalı, fayanslı, 
lavabolu, sıvı sabunlu ayrı alaturka tuvaletler bulunacaktır. 

15- Odalar; 

15.1- Banyolu ve tuvaletli olacaktır.  

15.2- Odaların % 20’si daire şeklinde olacaktır.  

15.3- Işıklandırma gözü yormayacak şekilde olacak, abajurlu okuma lambası, santral ile 
bağlantılı telefon bulunacaktır. 

15.4- Tercihen gömme gardırop, şifoniyer, bavul masası, tuvalet, boy aynası, koltuk ve 
sehpalar bulunacaktır. 

15.5- Yatak ortopedik, yatak takımları iyi cins keten veya benzeri, yorganlar yarım kuş tüyü, 
yastıklar biri kuş tüyü olmak üzere iki adet olacak ve iyi cins battaniyeler bulunacaktır 

15.6- Süit odalar; yatak, oturma odası, banyo olmak üzere en az üç kısım olacaktır. 

15.7- Oturma odasında yeteri kadar koltuk ve sehpalardan başka, bir çalışma masası, masa 
lambası, bir radyo ve televizyon bulunacaktır. 

16- Banyolar; 

16.1- Küvet gömme olacaktır. 

16.2- Alafranga tuvaletli, aynalı, fayanslı, lavabolu, havalandırma tesisatlı olacaktır. 

16.3- Duşlu odalarda havalandırma, merkezi sistem veya klima ile sağlanacaktır. 



 

 

17- Tuvaletlerin zemin ve duvarları kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir 
nitelikte olan birinci kalite mermer, seramik ve benzeri malzemeden olacaktır. 

18- Birinci sınıf lokanta niteliğinde lokantası ve mutfağı bulunacaktır. 

19- Birinci sınıf niteliğinde bay ve bayan berber salonu, manikürcü, sağlık ve fen koşullarına 
uygun çamaşırhanesi ve ütü yeri bulunacaktır. 

20- Malzemelerin girmesi için ayrı bir servis kapısı, otoparkı olacaktır. 

21- En az 150 cm genişliğinde yangın merdiveni bulunacaktır.  

b) İkinci sınıf otel 

1- Isıtma odalar dahil kalorifer veya klima ile yapılacaktır.  

2- Bütün odalarda sürekli sıcak su bulunacaktır. 

3- Zemin ahşap parke, seramik veya mermer gibi malzeme ile kaplanacaktır. 

4- Giriş ve salonlarda duvarlar alçı sıva veya lambri olacaktır. 

5- Bankolu bir müracaat yeri, telefon santralı ve vestiyer bulunacaktır. 

6- Vestiyer duvarları lambri veya benzeri malzeme ile kaplı olacaktır. 

7- Dinlenme salonu, 

7.1- En az bir dinlenme salonu bulunacaktır. 

7.2- Mobilya iyi cins malzemeden olacaktır. 

7.3- Pencerelerde iyi cins kumaş ve tül perdeler olacaktır. 

7.4- Salonda orkestra yeri ve uydu yayını alan televizyon bulunacaktır. 

7.5- Masa ve sehpalarda cam, porselen veya seramik tablalar olacaktır. 

7.6- Dinlenme salonlarındaki koltuk, sehpa ve benzeri eşya iyi cins malzemeden yapılmış 
olacaktır.  

7.7- Klimalı soğutma sistemi olacaktır.  

8- Odalar; 

8.1- En az yarısı banyolu ve tuvaletli olacaktır.  

8.2- En az % 10’u daire olacaktır.  

8.3- Işıklandırma gözü yormayacak şekilde olacak, santrale bağlı telefon olacaktır. 

8.4- Gardırop, şifoniyer, ayna, koltuk ve sehpalar bulunacaktır. 

8.5-Yatak ortopedik, yatak takımları iyi cins olacaktır. 

8.6- Oturma odasında yeteri kadar koltuk ve sehpalardan başka, bir çalışma masası, masa 
lambası, bir radyo ve televizyon olacaktır. 

8.7- Dairelerde, yatak odası, banyo ve tuvalet olacaktır. 

9- Katlarda yeteri kadar banyo ve tuvalet bulunacaktır.  

10- Tuvalet ve banyolar kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzeme ile 
kaplı olacaktır. 

11- Yemek verilmesi halinde, ikinci sınıf lokanta niteliğinde lokantası ve mutfağı bulunacaktır. 

12- Odalarda yatak sayısı her beş metrekareye bir olmak üzere en fazla iki adet olacaktır. 

13- Tuvaleti olmayan odalarda aynalı lavabo bulunacaktır.  

14- En az 150 cm genişliğinde yangın merdiveni bulunacaktır.  

c) Üçüncü sınıf otel ve pansiyon 

1- Isıtma odalar dahil kalorifer veya soba ile yapılacaktır.  

2- Zemin en az mozaik gibi malzeme ile kaplanacaktır. 

3- Giriş ve salonlarda duvarlar alçı sıva, plastik veya yağlı boya ile kaplı olacaktır.  

4- Müracaat yeri ve vestiyer bulunacaktır. 

5- Dinlenme salonunda yeterli sayıda masa, sandalye ve televizyon bulunacaktır.  

6- Dinlenme salonlarındaki koltuk, sehpa ve benzeri eşya iyi cins malzemeden yapılmış 
olacaktır.  

7- Odalarda;  

7.1- En az % 20’si banyolu ve tuvaletli olacaktır.  



 

 

7.2- Gardırop, ayna, sandalye ve sehpa bulunacaktır. 

7.3- Yatak ortopedik, yatak takımları iyi cins olacaktır. 

8- Katlarda her 10 yatağa bir banyo ve tuvalet bulunacaktır.  

9- Tuvalet ve banyolar kolay yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır. 

10- Yemek verilmesi halinde üçüncü sınıf lokanta niteliğinde lokantası ve mutfağı 
bulunacaktır. 

11- Odalarda yatak sayısı her beş metrekareye bir olmak üzere en fazla üç adet olacaktır. 

 
J- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) GÜZELLİK SALONLARI(1)

17 

Güzellik salonları için ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: 

1- Salonun  zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte 
döşenmiş olacaktır.  

Birim ve bölümler faaliyet alanlarının özelliğine göre beton, alçıpan, suntalam ve benzeri 
malzemelerle yapılmış bölmeler ile birbirinden ayrılacak, tüm birimlerde havalandırma ve 
aydınlatma yeterli olacak şekilde sağlanacaktır. 

2- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 

3- Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya 
kaplanmış olacaktır. 

4- İçerisinde işlemlerin gerçekleştirileceği cilt (yüz ve boyun) bakım birimi, 
epilasyon/depilasyon birimi, vücut bakım birimi, el ve ayak bakım birimi, bronzlaştırma birimi ile 
makyaj biriminden en az birinin bulunması zorunlu olmakla birlikte isteğe bağlı olarak kuaför birimi 
de bulundurulabilecektir. İçerisine yatak konulacak birim 6 m²’den küçük olmayacak ve birimlerin 
özelliğine göre mekanlar, müstakil ya da ortak mekan halinde düzenlenecektir. 

5- Kişilerin kullanımına uygun şekilde döşenmiş, kişinin karşılandığı ve yapılacak uygulama ve 
işlemlere kadar beklediği, içerisinde sekreterya bölümünün yer aldığı en az  15 m² büyüklüğünde bir 
bekleme salonu; kişilerin kullanım alanlarından izole edilmiş ve atıklar için kapalı bir konteynır veya 
kabinin bulunduğu bir atık toplama birimi; uygulanacak işlemlerde kullanılan malzemelerin 
sterilizasyonunu sağlamak için kimyasal dezenfektanlar veya ısılı sterilizatörler veya UV 
sterilizatörlerin bulunduğu bir sterilizasyon birimi bulunacaktır. 

6- Çalışan personelin ustalık veya kalfalık belgeleri, güzellik salonunun çalışma izniyle ilgili 
belgeler ve ilgili esnaf odasından onaylı ücret tarifesi bekleme salonunun görünür bir yerine 
asılacaktır. Ayrıca her birimin girişinde birimin adının yazılı olduğu bir tabela bulunacaktır. 

7- Devamlı akar şekilde sıcak su tertibatı ve ihtiyacı karşılayacak sayıda duş bulunacaktır. 

8- Bay ve bayanlar için sıcak suyu akan, aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya 
peçeteli ayrı tuvaletler bulunacaktır. 

9- Görevli personel, hizmetlerine uygun önlük veya üniforma giyecektir. 

10- Güzellik salonunda, faaliyet gösterilen süre boyunca, güzellik uzmanı olan bir sorumlu 
müdür bulunacaktır. Sorumlu müdür, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 
kapsamında ilgili alanda ustalık belgesine veya bu konuda ön lisans veya lisans diplomasına ya da 
yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye 
sahip kişi olacaktır. Sorumlu müdür, sadece bir salonda sorumlu müdürlük görevini üstlenebilecek 
ve sorumlu müdürlük yaptığı kuruluşta aynı zamanda mesleğini icra edebilecektir. Sorumlu müdür 
hem idari hem de uygulanan işlemlerden uygulayıcılarla birlikte sorumlu olacaktır. Sorumlu 
müdürün görev ve sorumlulukları şunlardır: 
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10.1- Açılış ve faaliyetler ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek. 

10.2- İşleyişte tanımlanmış alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunması ve 
sürdürülmesini sağlamak. 

10.3- Güzellik salonunun faaliyetlerinde, fiziki alt yapı, personel, cihaz ve malzemelerinde 
meydana gelen tüm değişiklikleri zamanında ruhsatlandırmaya yetkili makama bildirmek. 

10.4- Güzellik salonunda, çalışma saatleri içerisinde hizmetlerin düzenli ve sürekli olarak 
yürütülmesini sağlamak, bu amaçla gerekli iç denetimleri yapmak. 

10.5- Güzellik salonu adına ilgili belgeleri onaylamak. 

10.6- Güzellik salonunda yapılacak denetimler sırasında yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri 
vermek ve denetime yardımcı olmak. 

10.7- Uygulanan işlemler sırasında oluşan tıbbî atıkların usulüne uygun şekilde imha 
edilmesini sağlamak. 

10.8- Güzellik salonunda bulunan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunun yapılmasını 
sağlamak. 

10.9- Çalışan personelin bulaşıcı hastalıklar yönünden periyodik muayenelerini yaptırmak. 

11  –(Ek: 5/11/2012 – 2012/3986 K.)  Güzellik salonlarına alınan epilasyon ve depilasyon 
amaçlı cihazlar ile bu cihazların taşıdığı teknik özellikler yıllık olarak her yılın Aralık ayı sonu 
itibarıyla; yeni cihaz alınması durumunda ise on işgünü içinde, sorumlu müdür tarafından yetkili 
idareye ve valilik aracılığıyla il sağlık müdürlüğüne bildirilir. Güzellik salonlarında yetkili idarelerce 
yapılacak denetimlerde il sağlık müdürlüğü temsilcisi de yer alır.(1)18 

12- Güzellik uzmanları, yetkili oldukları uygulamalardan ve bu uygulamalar sonucu 
oluşabilecek komplikasyonlardan sorumlu müdür ile birlikte sorumludur.  

13- Güzellik uzmanının yapabileceği işlemler şunlardır: 

13.1- Cilt (yüz ve boyun) bakım biriminde: 

a. Kozmetik preparatlarla ve cihazlarla yapılan her türlü cilt temizliği uygulaması. 

b. Cildin her türlü bakımlarının yapılması. 

c. Cilde çeşitli ürünlerin yedirilmesi suretiyle yapılan iontoforez uygulamaları. 

d. Birimde gerçekleştirilen işlemlerin gerektirdiği masaj uygulamaları. 

e. Makyaj uygulamaları. 

f. Kozmetik amaçlı çizimle yapılan kaş şekillendirmeleri. 

g. Protez kirpik ile ilgili uygulamalar. 

h. Cilt tipine uygun ürün önerilmesi. 

ı. Myo lifting ve pasif jimnastik uygulaması. 

j. Vakum uygulamaları. 

k. Refleksofizyolojik uygulamalar. 

l. Sıcak ve soğuk uygulamalar. 

13.2- Epilasyon/depilasyon biriminde: 

a. (Değişik: 5/11/2012 – 2012/3986 K.)  Lazer epilasyon ve iğneli epilasyon dışındaki 
yöntemlerle epilasyon ve depilasyon işlemleri (Foto epilasyon işlemini gerçekleştirecek güzellik 
uzmanları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya bu Bakanlığın yetkilendirdiği okul veya kurslardan 
transkriptli foto epilasyon diploması veya kurs bitirme belgesine sahip olacaktır. Bu diploma ve 
belgelerin yurtdışından alınmış olması halinde bunların ilgili mevzuata göre denkliğinin kabul edilmiş 
olması şarttır.). 

b. Ağda uygulaması. 

13.3- El ve ayak bakım biriminde: 

                                                           
18(1) 5/11/2012 tarihli ve 2012/3986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Yönetmeliğin  (EK-1)’inde yer alan “SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN 

SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER” kısmının “J- GÜZELLİK SALONLARI” bölümüne (10) numaralıalt başlıktan 

sonra gelmek üzere aşağıdaki alt başlık eklenmiş, mevcut alt başlıklar buna göre teselsül ettirilmiştir. 

 



 

 

a. Kozmetik preparatlar ve cihazlarla el ve ayak cildinin her türlü bakımının yapılması. 

b. Manikür ve pedikür işlemleri. 

c. Protez tırnak uygulamaları. 

d. Tırnak süsleme. 

13.4- Vücut bakım biriminde: 

a. Vücutta çeşitli cihazlarla yapılan selülit giderici uygulamalar. 

b. El ve alet ile lenf drenaj uygulaması. 

c. Lifting uygulaması. 

d. Elektrik akım sistemleri ile bakım. 

e. Oksijen ve ozon ile bakım. 

f. Vakum ve basınçla bakım. 

g. Isı veren cihazlarla bakım. 

h. SPA bakımları. 

ı. Birimde gerçekleştirilen işlemlerin gerektirdiği masaj uygulamaları. 

13.5- Bronzlaştırma biriminde: Bronzlaştırıcı solaryum uygulamaları.  

13.6- Makyaj biriminde: 

a. Artistik ve plastik makyaj uygulaması. 

b. İleri makyaj uygulamaları. 

c. Kaş ve kirpik şekillendirme. 

d. Protez kirpik uygulaması. 

14- Birimlerde bulundurulması gerekli asgari araç, gereç ve ekipmanlar şunlardır: 

14.1- Cilt (yüz ve boyun) bakım biriminde: 

a. Cilt bakım cihazı (Frimatör veya yüksek frekans veya vakum sprey veya  iontoforez veya 
galvenik veya faradik akım ile kas stimülasyonu veya ultrason veya soft laser veya infraruj). 

b. Vapozon (buhar/ozon cihazı). 

c. Işıklı büyüteç. 

d. Güzellik uzmanının kullanacağı maske ve önlük. 

e. Uygulama yatağı/koltuğu ve uygulayıcı taburesi. 

f. Kozmetik uygulamalarda kullanılan ürünler. 

g. Ürün ve malzeme dolabı. 

h. Lifting cihazları (Galvanik veya faradik akım uygulayan cihazlar ve/veya soft laser, infraruj, 
ultrason ve/veya vibrasyon cihazları ve/veya vakum cihazları). 

ı. Cilt bakım uygulamalarına yönelik çeşitli el aparatları (Maske kabı, maske fırçası, tek 
kullanımlık spatula, el aynası, pamuk, sünger, cilt temizleme bezleri, saç için bant veya bone, havlu 
ve benzeri). 

14.2- Epilasyon/depilasyon biriminde: 

a. Epilasyon cihazı (Termoliz Sistem ve Elektroliz Sistemleri kapsayan Blend Sistem). 

b. Işıklı büyüteç. 

c. Uygulama yatağı/koltuğu ve uygulayıcı taburesi. 

d. Soyunma dolabı. 

e. Yüzeysel cilt dezenfektanları. 

f. Epilasyon ve depilasyon uygulamalarına yönelik sarf malzemeleri. 

g. Kozmetik ürünler. 

h. Depilasyon cihazları. 

ı. Epilasyon/depilasyon uygulamalarına yönelik çeşitli el aparatları (Cımbız, makas, eldiven, 
maske ve benzeri). 

14.3-  El ve ayak bakım biriminde: 

a. Uygulama yatağı/koltuğu ve uygulayıcı taburesi. 



 

 

b. Pamuk, sünger veya cilt temizleme bezleri. 

c. El ayak bakımı için kullanılan ürünler. 

d. Manikür ve pedikür uygulamalarına yönelik çeşitli el aparatları. 

14.4-  Vücut bakım biriminde: 

a. Elektro stimulasyon cihazı (Değişik akımlarla kas stimülasyonu yapan cihazlar ve pasif 
jimnastik cihazları). 

b. Pressoterapi cihazı. 

c. Derin ısı cihazı. 

d. Ultrason cihazı. 

e. Vakum cihazı. 

f. İnfraruj cihazı. 

g. Termostimulasyon cihazı. 

h. Masaj cihazı (Vibrasyonlu cihazlar veya elektrikle çalışan vuruş yapan cihazlar veya manuel 
kullanılan ekipmanlar ve cihazlar). 

ı. Lifting cihazı (Galvanik veya faradik akım uygulayan cihazlar veya soft laser, infraruj, 
ultrason veya vibrasyon cihazları veya vakum cihazları). 

j. Lifting ürünleri. 

k. Sauna çeşitleri veya buhar odaları veya basınçlı duşlar. 

l. Yüzeysel ısı veren cihaz ve ekipmanlar. 

m. Hidroterapi küveti ve ekipmanları. 

n. Buhar veya ozon veya aromaterapi yapan cihaz ve ekipmanlar. 

o. Vücut bakımı için kullanılan ürünler (Çeşitli yosunlar veya killer veya çamurlar veya parafin 
ve türevleri veya vücut bakım maskeleri veya bitkisel bakım ürünleri veya aromaterapi veya 
gemoterapi ürünleri). 

p. Uygulama yatağı/koltuğu ve uygulayıcı taburesi. 

r. Soyunma dolabı. 

s. Uzunluk ve çevre ölçer. 

t. Tartı aleti. 

u. Duş kabini. 

14.5. Bronzlaştırma biriminde: 

a. Solaryum cihazları. 

b. Kişisel koruyucu gözlükler. 

c. Cihazların temizliği için dezenfektanlar. 

d. Soyunma dolabı. 

14.6- Makyaj birimi: 

a. Renkli kozmetikler. 

b. Aplikatörler. 

c. Takma kirpik. 

d. Çizim kalemi. 

e. Sterilizasyon için sıvı malzeme. 

f. Makyaj uygulamalarına yönelik çeşitli el aparatları (Ayna, fırça, makas, cımbız, eldiven, 
maske ve benzeri). 

15- Güzellik salonlarında yapılacak işlemlerde güzellik uzmanının sorumluluğu altında 
çalışacak personel  sayılı Kanun kapsamında ilgili alanda kalfalık belgesine veya Milli Eğitim 
Bakanlığının ilgili mevzuatına göre açılmış okullar, kurumlar ya da kurslardan alınmış diploma veya 
kurs bitirme belgesine yahut meslek odalarından dalında alınan kalfalık belgesine veyahut 
yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye 
sahip olacaktır.  

16- Güzellik salonlarında yasak olan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir. 



 

 

16.1- Güzellik salonlarının tanıtıcı reklam,  tabela ve basılı belgelerinde güzellik merkezini 
çağrıştıracak ifadeler kullanılamaz ve açıkça “güzellik salonu” ifadesi kullanılır. 

16.2- Güzellik salonlarında, kullanılan makine veya ürün ile ilgili kanıtlanmış etkilerinin dışında 
etki vadeden, tüketiciyi yanıltıcı reklâm faaliyetinde bulunulamaz. 

16.3- Güzellik salonlarının reklam ve diğer tür tanıtım faaliyetlerinde lazer epilasyon, lazer 
veya IPL ile akne, cilt yenileme, vasküler damar tedavisi, pigmentli lezyon tedavisi yapılır biçiminde 
tanımlar kullanılamaz. 

16.4- Güzellik salonunda tıp fakültesi mezunu olan biri çalışsa bile mezoterapi, akupunktur, 
lipoelektro gibi her türlü invazif girişimler ile tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler yapılamaz. Beşeri 
tıbbi ürün tavsiye edilemez ve hastalıkların tedavisine ilişkin tavsiyelerde bulunamaz. 

16.5- Güzellik salonlarında deriye veya deri altına enjeksiyonla müdahalede bulunmayı 
gerektiren işlemler yapılamaz. 

16.6- Solaryum biriminde, bronzlaştırıcı solaryum uygulamaları dışındaki işlemler 
uygulanamaz. 

16.7- Güzellik salonlarında, cilt bakım birimi ile vücut bakım biriminde gerçekleştirilen 
işlemlerin gerektirdiği masaj uygulamaları hariç masaj yapılamaz. 

16.8- Güzellik salonlarında cildin bakımı ve desteklenmesine yönelik yüzeysel olarak % 30’luk 
oranın üzerinde alfa hidroksi asitler ve türevlerinin kullanımı suretiyle kimyasal ve bitkisel peeling 
uygulamaları ile cildin bakımı ve desteklenmesine yönelik mekanik peeling  uygulamaları yapılamaz. 

16.9- Güzellik salonlarında yetkili kurumlar tarafından üretim izni verilen veya bu 
kurumlardan alınan izinle ithal edilmiş olan ürünler dışında ürün bulundurulamaz, kullanılamaz veya 
satılamaz. 

 

K- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) MASAJ SALONLARI(1)
19 

Masaj salonları için ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: 

1- Salonun  zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte 
döşenmiş olacaktır. Birim ve bölümler faaliyet alanlarının özelliğine göre beton, alçıpan, suntalam 
ve benzeri malzemelerle yapılmış bölmeler ile birbirinden ayrılacak, tüm birimlerde yeterli 
havalandırma ve aydınlatma sağlanacaktır. 

2- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 

3- Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya 
kaplanmış olacaktır. 

4- Kişilerin kullanımına uygun şekilde döşenmiş, kişinin karşılandığı ve yapılacak uygulama ve 
işlemlere kadar beklediği, içinde sekreterya bölümünün yer aldığı en az 15 m² büyüklüğünde bir 
bekleme salonu; içinde masaj yapılacak 6 m2 den küçük olmamak üzere hazırlanmış masaj masası 
bulunan uygulama odası; kıyafetlerin değiştirilebileceği soyunma odası; masajdan sonra dinlenmek 
için kullanılmak üzere dinlenme odası; sadece personelin kullanımı ve ihtiyaçlarının karşılanması için 
ayrılmış personel odası; kişilerin kullanım alanlarından izole edilmiş ve atıklar için kapalı bir 
konteynır veya kabinin bulunduğu  bir atık toplama birimi; uygulanacak işlemlerde kullanılan 
malzemelerin sterilizasyonunu sağlamak için bir sterilizasyon birimi bulunacaktır. 

5- Masaj salonunda; uygulanacak masaj tekniğine uygun masaj masası, destek minderleri, 
tabure, masaj uygulamalarında kullanılacak tekstil ürünleri, terlik, masaj kremi, masaj yağı, pudra, 
losyon gibi diğer tür ürünler bulunacaktır. 

                                                           
19(1) 29/6/2010 tarihli ve 2010/671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle (I) bölümünden sonra gelmek 

üzere (J) ve (K) bölümleri eklenmiş, mevcut (J), (K) ve (L) bölümleri (L), (M) ve (N) bölümleri olarak teselsül ettirilmiştir. 
  



 

 

6- Çalışan personelin ustalık veya kalfalık belgeleri, masaj salonunun çalışma izniyle ilgili 
belgeler ve ilgili esnaf odasından onaylı ücret tarifesi bekleme salonunun görünür bir yerine 
asılacaktır. Ayrıca her birimin girişinde birimin adının yazılı olduğu bir tabela bulunacaktır. 

7- Uygulama odalarının her birinde devamlı akar şekilde sıcak su tertibatı, duş kabini, tuvalet 
ve saç kurutma makinesi bulunacaktır.  

8- Bay ve bayanlar için sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu ve peçeteli ayrı tuvaletler 
bulunacaktır. 

9- Görevli personel, hizmetlerine uygun beyaz önlük veya üniforma giyecektir. 

10- Masaj salonunda bir sorumlu müdür bulunacaktır. Sorumlu müdür; Milli Eğitim 
Bakanlığının ilgili mevzuatına göre açılmış okullar, kurumlar veya kurslardan 520 saatlik genel masaj 
eğitimi sonunda alınmış diploma ile birlikte sayılı Kanun kapsamında ilgili alanda ustalık belgesine 
veya bu konuda ön lisans veya lisans diplomasına ya da yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış 
ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye sahip olacaktır. Sorumlu müdür, sadece  

bir salonda sorumlu müdürlük görevini üstlenebilecek ve sorumlu müdürlük yaptığı kuruluşta 
aynı zamanda mesleğini de icra edebilecektir. Sorumlu müdür hem idari hem de uygulanan 
işlemlerden uygulayıcılarla birlikte sorumlu olacaktır. Sorumlu müdürün görev ve sorumlulukları 
şunlardır: 

10.1- Açılış ve faaliyetler ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek. 

10.2- İşleyişte tanımlanmış alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunması ve 
sürdürülmesini sağlamak. 

10.3- Masaj salonunun faaliyetlerinde, fiziki alt yapı, personel, cihaz ve malzemelerde 
meydana gelen tüm değişiklikleri zamanında, ruhsatlandırmaya yetkili makama bildirmek. 

10.4- Masaj salonunda, çalışma saatleri içerisinde hizmetlerin düzenli ve sürekli olarak 
yürütülmesini sağlamak, bu amaçla gerekli iç denetimleri yapmak. 

10.5- Masaj salonu adına ilgili belgeleri onaylamak. 

10.6- Masaj salonunda yapılacak denetimler sırasında yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri 
vermek ve denetime yardımcı olmak. 

10.7- Uygulanan işlemler sırasında oluşan tıbbî atıkların usulüne uygun şekilde imha 
edilmesini sağlamak. 

10.8- Masaj salonunda bulunan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunun yapılmasını 
sağlamak. 

10.9- Çalışan personelin bulaşıcı hastalıklar yönünden periyodik muayenelerini yaptırmak.  

11- Sorumlu müdür, salonda gerçekleştirilen uygulamalar sonucu oluşabilecek 
komplikasyonlardan sorumludur.  

12- Masaj salonlarında, tedavi amaçlı  masaj teknikleri uygulanamayacaktır. Sorumlu 
müdürün sorumluluğunda masaj tekniklerini uygulayacak personel ilgili alanda 3308 sayılı Kanunun 
16 ncı maddesine göre alınmış kalfalık belgesine veya Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatına göre 
açılmış okullar, kurumlar veya kurslardan 520 saatlik genel masaj eğitimi sonunda alınmış diploma 
veya kurs bitirme belgesine yahut yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre 
denkliği kabul edilmiş belgeye sahip olacaktır. 

13- Masaj salonlarında yasak olan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir. 

13.1- Kullanılan makine veya ürün ile ilgili kanıtlanmış etkilerinin dışında etki vaad eden, 
tüketiciyi yanıltıcı reklam faaliyetinde bulunulamaz.  

13.2- Yetkili kurumlar tarafından üretim izni verilen veya bu kurumlardan alınan izinle ithal 
edilmiş olan ürünler dışında ürün bulundurulamaz, kullanılamaz veya satılamaz. 

13.3- Tıp fakültesi mezunu olan biri çalışsa bile mezoterapi, akupunktur, lipoelektro gibi her 
türlü invazif girişimler ile tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler yapılamaz. Beşeri tıbbi ürün tavsiye 
edilemez ve hastalıkların tedavisine ilişkin tavsiyelerde bulunamaz. 



 

 

13.4- Deriye veya deri altına enjeksiyonla müdahalede bulunmayı gerektiren işlemler 
yapılamaz. 

13.5- Onsekiz yaş altındakiler çalıştırılamaz ve bu yaşın altında bulunan kişilere hizmet 
verilemez. 

 
L- HAMAM, SAUNA VE BENZERİ YERLER(1)20 

Hamam ve saunalar için ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:  

a) Hamamlar 

1- Hamam soyunma, yıkanma ve dinlenme yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır.  

2- Çalışanların saç, sakal ve tırnakları kesilmiş ve temizlenmiş olacak, hastalıklarının 
bulunmadığına ilişkin sağlık raporu bulunacaktır. Bu raporlar altı ayda bir yenilenecektir. 

3- Müşteriler için kullanılan havlu ve benzeri takımlar ayrı olacak ve her kullanımdan sonra 
yıkanacak ve dezenfekte edilecektir. 

4- Kese, lif, sünger gibi müşteri temizliğinde kullanılacak malzemeler sıhhî şartları haiz olacak 
ve her kullanımdan sonra usulünce temizlenecektir. 

b) Saunalar  

1- En az beş adet soyunma kabini bulunacaktır. Yıkanma yerlerinden başka en az iki adet 
soğuk ve sıcak duş yeri bulunacaktır.  

2- Sauna odası  en az 9 m3 olacaktır. Sauna odasının etrafı fırınlanmış gürgen ağacı ile kaplı 
olacak ve kademeli oturma yerleri bulunacaktır.  

3- Sağlık ve hijyen yönünden saunaya girmesinde sakınca bulunan kişilere yönelik uyarıcı 
levhalar konulacaktır. 

4- İç sıcaklığı gösteren termometreler bulundurulacaktır. 

Hamam ve saunalar yetkili idareler tarafından özelliklerine ve sunduğu hizmet durumuna 
göre birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf olarak sınıflandırılabilir.  

 
M- BERBER ve KUAFÖRLER(1)21 

Berber ve kuaförlerde ortak hükümlere ilave olarak, sınıflarına göre aşağıdaki şartlar aranır: 

a) Birinci sınıf berber ve kuaför salonu 

1- Çalışanlar ustalık ve kalfalık belgesine veya çıraklık sözleşmesine sahip olacaktır.  

2- Çalışma masaları tek tip, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir mermer veya camdan 
olacaktır. 

3- İşyeri, bekleme salonu ile çalışma bölümlerinden oluşacak, vestiyer ve yeteri kadar misafir 
koltuğu bulunacaktır. 

4- Salonun zemini seramik, mermer veya ahşap parke gibi kolay temizlenebilir ve dezenfekte 
edilebilir madde ile kaplı olacaktır. 

5- Isıtma, soğutma ve havalandırma klima veya kaloriferle olacaktır.  

6- Zemin ve duvarları seramik, mermer ve benzeri maddelerle kaplı en az bir adet lavabolu 
tuvalet bulunacaktır. 

7- Çalışanlar işyerince belirlenen elbiseyi giyecektir.  

8- Kullanılan tıraş malzemelerinden metal ve plastik olanlarının temizleneceği sterilizatör ve 
otoklav bulunacaktır.  

9- Her bir müşteri için ayrı ayrı, yıkanmış havlu ve örtü kullanılacaktır. 

                                                           
20(1) 29/6/2010 tarihli ve 2010/671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle (I) bölümünden sonra gelmek 
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10- Şehir şebekesine bağlı sıcak ve soğuk su bulunacaktır. 

11- Müşterilerin randevuyla kabul edilebileceği sistem kurulacaktır. 

12- Pencereler dışarıdan içerinin görünmesini engelleyecek şekilde dizayn edilecektir.  

b) İkinci sınıf kuaför ve berber salonu 

1- Çalışanlar ustalık ve kalfalık belgesine veya çıraklık sözleşmesine sahip olacaktır. 

2- Çalışma masaları tek tip, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir mermer veya camdan 
olacaktır. 

3- Çalışma masalarının bulunduğu duvar kısmı 1,5 metre yüksekliğe kadar fayans veya 
mermer kaplı olacaktır. 

4- Salonun zemini seramik, mermer veya mozaik gibi temizlenebilir, yıkanabilir madde ile 
kaplı olacaktır. 

5- Havalandırma aspiratörle yapılacaktır. Isıtma yeterli seviyede olacaktır.  

6- Çalışanlar işyerince belirlenen elbiseyi giyecektir.  

7- Her bir müşteri için ayrı ayrı yıkanmış havlu ve örtü kullanılacaktır. 

8- Şehir şebekesine bağlı sıcak ve soğuk su bulunacaktır. 

9- Pencereler dışarıdan içerinin görünmesini engelleyecek şekilde dizayn edilecektir.  

c) Üçüncü sınıf kuaför ve berber salonu 

1- Çalışanlar ustalık ve kalfalık belgesine veya çıraklık sözleşmesine sahip olacaktır.  

2- Çalışanlar işyerince belirlenen elbiseyi giyecektir.  

3- Şehir şebekesine bağlı akar sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacak veya musluklu yeterli 
deposu bulunacaktır. 

4- Pencereler dışarıdan içerinin görünmesini engelleyecek şekilde dizayn edilecektir.  

5- Zemini su geçirmez madde ile kaplı olacak ve ızgaralı sifon bulunacaktır. 

6- Duvarlar su geçmez madde veya yağlı boya olacaktır. 

7- Çalışma masaları mermer veya su geçirmez bir madde ile kaplı olacaktır 

8- Isıtma yeterli seviyede olacaktır. 

9- Askılık bulunacaktır. 

 
N- TAKSİ DURAĞI VE YAZIHANESİ, KAPALI VE AÇIK OTOPARKLAR VE OTO GALERİLERİ(1)22 

Taksi durağı ve yazıhanesi, kapalı ve açık otoparklar ve oto galerilerinde ortak hükümlere 
ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: 

a) Taksi durağı 

1- En az sekiz araba park edebilecek alana sahip olacaktır. 

2- İşletme yazıhanesinde bir ecza dolabı bulunacaktır. 

3- Park alanın tabanı beton, asfalt gibi etrafın kirlenmesine neden olmayacak bir madde ile 
kaplanacak ve birikinti sular toplama rögarlarına verilecektir. 

4- Yollar üzerinde bulunan duraklar trafiğe mani olmayacak şekilde tespit edilecektir.  

5- Telefon ve telsiz sistemi bulunacaktır.  

6- Taksi duraklarında şoförlerin isimleri ve fotoğrafları görünür şekilde asılacaktır.  

7- Taksilerde şoförle ilgili kimlik bilgileri müşterinin görebileceği şekilde asılacaktır.  

8- Çalışanlar, işyerinin belirlediği kıyafeti giyecektir.  

b) Kapalı otoparklar 

1- Kullanış amacına uygun yapı kullanma izni belgesi olacaktır. 

2- Araç giriş ve çıkışları trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenecektir. 
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3- Otoparkta park eden araçların her türlü hasara karşı zorunlu sigortaları yaptırılmış 
olacaktır.  

4- Yıkama yağlama dışında başka bir faaliyet gösterilmeyecektir. 

5- Su ve diğer atıklar kanallara veya fosseptik çukurlarına akıtılacaktır. 

6- Araçların park edeceği alanlar eni en az dört metre olacak şekilde işaretlerle ayrılacaktır.  

7- Park için giren araç sahiplerine aracın plakası, cinsi ve park saatini gösteren belge 
verilecektir. 

8- Park yerinin zemini beton veya mozaik olacaktır. 

9- Park yerinin havalandırılması ve aydınlatılması için gerekli tesisat kurulacaktır. 

10- Sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıkıştırılmış doğalgaz kullanan araçların kapalı otoparka kabul 
edilmesi yasaktır.  

c) Açık otoparklar 

1- Açık otopark olarak kullanılan yerin mülkiyet sahibinden tapu tescil belgesine göre 
muvafakat alınacaktır. 

2- Açık otoparkta yapılacak kontrol kulübesi prefabrike veya kolay taşınabilir bir malzemeden 
yapılacak olup, en az 9 m3 hacme sahip olacaktır. 

3- İşyeri kapı numarası alınmış olacaktır. 

4- Araç giriş ve çıkışları trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenecek, trafik açısından uygun 
olacaktır. 

5- Açık otoparkın park alanlarının zemini beton veya asfalt olacaktır. 

6- Otoparkta park eden araçların her türlü hasara karşı zorunlu sigortaları yaptırılmış 
olacaktır.  

7- Kat irtifakı veya kat mülkiyetini haiz ya da inşaata başlama izni alınan yerlerde açık otopark 
açılamaz. 

8- Plan değişikliği veya mülkiyet değişikliği nedeniyle oluşacak durumlarda yeni malikin veya 
maliklerin muvafakati olmadan işletmeye devam edilemez. 

d) Oto galerileri 

1- Oto galerilerinin kapalı kısmında sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıkıştırılmış doğalgaz kullanan 
araç bulundurulamaz. 

2- Oto galerileri malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.  

 

 

EK-2 

GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER LİSTESİ 

 

A) BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER 

1- ENERJİ SANAYİİ 

1.1- Toplam ısıl gücü 20 megavat (MW) ve üzeri kapasitede olan yakma tesisleri ile termik 
enerji santralleri, 

1.2- Nükleer enerji santralleri. 

2- METALURJİ VE MAKİNE SANAYİİ: 

2.1- Sıcak haddeleme tesisleri, her türlü demir çelik fabrikaları, metal boru üretim tesisleri, 
metal kaplama tesisleri,  

2.2- 50 ton/yıl ve üzerinde kapasiteye sahip her türlü demir ve demir dışı dökümhaneler ile 
soğuk haddeleme tesisleri, 

2.3- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) 500 HP ve üzeri motor gücü kullanan her nevi 
elektromekanik, elektromanyetik madeni eşya imal, işleme, montaj, tamir, emayeleme, plastik ve 
benzeri maddelerle kaplama yerleri, tarım ilaçlama makine imalatı yapan işyerleri, 



 

 

2.4- Gemi söküm yerleri ile 20 metre ve daha uzun boylarda gemi iskeleti ve gemi bölümleri 
imal ve tamir yerleri, 

2.5- Kara, hava, demiryolu araçları, içten yanmalı motor ile iş makineleri üretim fabrikaları. 

3- MADEN SANAYİİ (Değişik: 23/5/2011-2011/1900 K.) 

3.1- Çimento fabrikaları veya klinker üretim tesisleri ile 5 ton/saat ve üzeri kapasitede olan 
çimento öğütme, paketleme ve karıştırma tesisleri,  

3.2-Seramik ve porselen fabrikaları, 

3.3- Alçı, kireç ve benzeri fabrikaları, 

3.4- Kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan ateşe dayanıklı tuğla, seramik borular, yapı 
tuğlası, kiremit ve benzeri kaba seramik ürünlerinin üretildiği ve pişirildiği tesisler, 

3.5-Asbest madeni üretimi ve üretime yönelik tesisler ile asbest katkılı ürünleri işleme ve 
biçimlendirme tesisleri, 

3.6-Kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan prefabrik konut malzemeleri, gaz beton ve metal 
yapı elemanları üretim tesisleri, 

3.7- 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık işletmeler, 

3.8- 150 hektarı aşan (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) çalışma alanında açık işletme 
yöntemi ile kömür çıkarma ve cevher hazırlama tesisleri, 

3.9-Biyolojik, kimyasal, elektrolitik ya da ısıl işlem yöntemleri uygulanan cevher 
zenginleştirme tesisleri, 

3.10-Maden Kanununun 2 nci maddesinde yer alan I. ve II. Grup madenlerin her türlü 
işlemden geçirilmesi (kırma, eleme, öğütme, yıkama ve benzeri) projelerinden 100.000 m3 /yıl ve 
üzeri kapasitede olanlar. 

4- KİMYA SANAYİİ 

4.1-Temel organik kimyasalların üretildiği kimya tesisleri  

4.1.1-  (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Alkoller, aldehitler, ketonlar, karboksilli asitler, 
esterler, asetatlar, eterler, peroksitler, yapay reçineler gibi oksijen içeren hidrokarbonlar, ayçiçeğini 
kabuğundan ayırıp iç üretim yapacak biyoyakıt üreten işyerleri, 

4.1.2- Sülfürlü, fosforlu, halojenli hidrokarbonlar üretim tesisleri, 

4.1.3- Temel plastik hammaddeleri ile kimyasal elyaf (polimeriler, sentetik lif veya selüloz 
tabanlı lifler) üretim tesisleri, 

4.1.4- Sentetik kauçuklar üretim tesisleri,  

4.1.5- Sentetik, selülozik veya su bazlı boyalar ve pigmentler üretim tesisleri, 

4.1.6- Madeni ve nebati, yüzey koruyucu ve kimyasalları (vernik, cila gibi) üretim tesisleri, 

4.1.7- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) 75 ton/gün üzeri hazır sıva ve ıslak sıva üretim 
tesisleri,(1) 

4.1.8- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Yapışkan ambalaj, yara bandı, medikal bantlar ile 
endüstriyel bantlar üretim tesisleri,(1) 

4.1.9- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.)  Diğer organik kimyasalların ve karışımlarının 
üretim yerleri, sanayi tipi yapıştırıcı imal eden tesisler (polimerizasyon işlemi gerçekleştirilen 
tesisler.)(1)23 

4.2-Temel inorganik kimyasalların üretildiği tesisler  

4.2.1- Amonyum klorür, potasyum klorat, potasyum karbonat, sodyum karbonat, perborat ve 
gümüş nitrat gibi  
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kimyasalların üretildiği tesisler, 

4.2.2- Amonyak, hidrojen, oksijen, azot, flor gibi gazlar ve bunların bileşiklerin üretim ve 
dolum tesisleri ile sülfür bileşikleri, karbon oksitler gibi oksitleyici bileşiklerin üretildiği tesisler, 

4.2.3- Kromik asit, hidroklorik asit, fosforik asit, nitrik asit, sülfürik asit, oleum ve sülfürlü asit 
üretim ve depolanma tesisleri, 

4.2.4- Amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit gibi bazik madde üretim 
tesisleri, 

4.2.5- Diğer inorganik kimyasalların ve karışımlarının üretim yerleri,  

4.3- Fosfor, azot veya potasyum tabanlı basit veya bileşik haldeki gübre üretim tesisleri, 

4.4-Temel bitkisel sağlık ürünleri, tıbbî müstahzarat ürünleri ile biositlerin fabrikasyon olarak 
üretildiği tesisler, 

4.5- Kimyasal veya biyolojik yöntemlerle ilaç hammaddelerinin üretildiği tesisler, 

4.6- Patlayıcı madde üretim tesisleri ve depoları,  

4.7- 1 ton/gün ve üzeri kapasiteli sabun üretim tesisleri ile sulfonlama yapılan deterjan 
fabrikaları, 

4.8- (Değişik: 29/6/2010  – 2010/671 K.)  Cam ve cam eşya üretim fabrikaları, ısıcam, temperli 
cam, baskılı cam imalat, kesme ve işleme tesisleri, 

4.9- Pleksiglas, poliester imalathaneleri, 

4.10- Zirai mücadele ve halk sağlığı mücadele ilaçları üretim tesisleri, 

4.11- Deri yakma eksraktları (zırnık) üretim tesisleri, 

4.12- Pil, batarya ve akü imal tesisleri, 

4.13- Her türlü film ve film banyosunda kullanılan kimyasal maddelerin üretildiği tesisler, 

4.14- 50 HP ve üzeri motor gücü kullanan kauçuk ve lastik üretim ve kaplama ve lastik eşya 
üretim tesisleri, lastik fabrikaları ve kablo fabrikaları, 

4.15- İlaç ve ilaç hammaddelerinin bir arada üretildiği tesisler,  

4.16- Parlayıcı madde üretim tesisleri,  

4.17- 100 HP ve üzeri motor gücü kapasitedeki plastik, plaksiglas, polyester gibi maddelerden 
eşya, oyuncak, reklam levhaları, izolasyon malzemeleri vb. yapan yerler, 

4.18- Selüloz ve selüloit fabrikaları, 

4.19- Asfalt ve zift üretme, işleme tesisleri,  

4.20- Karpit, asetilen, sentetik benzin üretim ve dolum tesisleri,  

4.21- Plastik hammaddesi üretim tesisleri,  

4.22- Çocuk bezi ve kadın bağı üretim tesisleri.  

5-PETROKİMYA SANAYİİ 

5.1- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Madeni yağ üretim tesisleri, petrol rafinerileri, 
petrokimya tesisleri, döküm çamuru ve madeni yağ konusunda faaliyet gösteren işletmeler, 

5.2- Havagazı ve kok fabrikaları ile doğal gaz ve kömür gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri, 

5.3- Petrol, doğal gaz ve kimyasalları 10 kilometreden uzun ve 600 mm ve üzeri çaplı 
borularla taşıma tesisleri, 

5.4- Sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz dolum tesisleri 
ile 30 ton ve üzeri kapasitede olan sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış 
doğal gaz ikmal istasyonları ve tüp depolama tesisleri, 

5.5- Toplam depolama kapasitesi 500 m3 ve üzeri olan doğalgaz, petrokimya ve kimyasal ürün 
depolama tesisleri,  

5.6- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) İçerisinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki 
sıvıların depolanması amacıyla kullanılan 150 m3 ve üzeri depolama hacmine sahip depolama tesis ve 
düzenekleri, 

5.7- (Ek: 19/3/2007-2007/11882 K.)  Biyodizel üretim yerleri. 
  



 

 

6-GIDA MADDELERİ, İÇKİLER, YEMLER VE TARIMSAL ÜRÜNLER SANAYİİ 

6.1- Şeker fabrikaları, 

6.2- Bitkisel ham yağ veya rafine yağ elde edilen fabrikalar,  

6.3- 10 ton/gün ve üzeri kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri, 

6.4- Kırmızı et kombina ve 1 inci ve 2 nci sınıf mezbahalar ile kanatlı et kombina ve 
kesimhaneler, 

6.5- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Su ürünleri, salyangoz, kurbağa ve benzeri ürün 
işleme yerleri ile gemileri, 

6.6- 500 ton/gün ve üzeri yem ve un fabrikaları, 

6.7- Maya üretim tesisleri, 

6.8- Fermantasyon ile alkollü içki üreten fabrikalar, malt tesisleri, 

6.9- Kökeni hayvansal olan maddelerden balık unu, balık yağı, yem, yemlik, preparat vb. 
üretim tesisleri, 

6.10- Endüstriyel nişasta üretim tesisleri, 

6.11- Genetik olarak modifiye edilmiş organizmalar ile işlem yapılan yerler. 

6.12- (Ek: 19/3/2007-2007/11882 K.) Üzüm çekirdeği, keten tohumu işleme ve paketleme 
tesisi. 

7-ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ORTADAN KALDIRILMASI İLE İLGİLİ SANAYİ 

7.1- Atık yağ ve benzeri geri kazanım tesisleri,  

7.2- Rendering tesisleri, 

7.3- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Tehlikeli ve tıbbi atık yakma tesisleri ve tıbbi atık 
sterilizasyon tesisleri, 

7.4-  Katı atık depolama tesisleri, 

7.5- Evsel ve endüstriyel katı atıklardan ham ve mamul madde üretim tesisleri, 

7.6- Nükleer yakıtların yeniden işlenmesi veya çeşitli metotlarla bertaraf edilmesi ile ilgili 
tesisler. 

8-TEKSTİL SANAYİİ 

8.1- Boyama, apreleme, kasarlama ve benzeri işlem yapan dokuma fabrikaları ile 500 HP üzeri 
motor gücü kullanan konfeksiyon fabrikaları, 

8.2- Sentetik elyaf iplik ve halı fabrikaları, 

8.3- 100 HP üzeri motor gücü kullanan suni deri kürk ve muşamba imal yerleri, 

8.4- 500 HP üzeri motor gücü kullanan işlenmiş deriden eşya imal yerleri. 

9-DİĞERLERİ 

9.1- Ham deri işleme tesisleri, 

9.2- Ağacın kimyasal prosese tabi tutulduğu (kontrplak, ağaç kaplama vb) ve suni tahta üretim 
tesisleri, 

9.3- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Her çeşit karton, mukavva ve mukavva entegre 
üretim fabrikaları, selülozik yumurta ve meyve viyolleri üretim tesisleri, 

9.4- Bir üretim periyodunda 60.000 adet ve üzeri tavuk, 85.000 adet ve üzeri piliç veya eş 
değeri diğer kanatlılar, 30 kg ve üzeri 3.000 baş ve üzeri domuz besi çiftlikleri ve 900 baş ve üzeri 
dişi domuz üretim çiftlikleri,  

 
B) İKİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER 

1-ENERJİ SANAYİİ 

1.1- Toplam ısıl gücü 20 MW altında kapasitede olan yakma tesisleri ile termik enerji 
santralleri, 

1.2- Torba yakıt üretim tesisleri, 

1.3- Odun kömürü imal yerleri, 

1.4- Rüzgar enerji santralleri, 



 

 

1.5- Jeotermal enerji santralleri ile bu enerjiden 5 MW ve üzerinde kullanan tesisler. 

1.6- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)Hidroelektrik santralleri (HES). 

2- METALURJİ VE MAKİNE SANAYİİ 

2.1- Kurşun kalay ve benzeri maddelerden tüp, klişe ve harf gibi malzemelerin imal edildiği 
tesisler, 

2.2- 50 Ton/yıl dan düşük kapasiteye sahip her türlü demir ve demir dışı dökümhaneler ile 
soğuk haddeleme tesisleri, 

2.3- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) 50-500 HP arası motor  gücü kullanan her nevi 
elektro mekanik, elektromanyetik madeni eşya imal, işleme, montaj, tamir, emayeleme, plastik ve 
diğer maddelerle çeşitli metotlarla kaplama yerleri, tarım ilaçlama makine imalatı yapan işyerleri, 

2.4- 20 HP den fazla motor gücü kullanan matbaalar ile baskı tesisleri, 

2.5- 50-500 HP arası motor gücü kullanan her nevi fırça, tarak imal yerleri, 

2.6- Balata imal yerleri, 

2.7- Zımpara fabrikaları, 

2.8- 20 metreden daha kısa boylarda gemi iskeleti ve gemi bölümleri imal ve tamir yerleri. 

2.9- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) LPG oto dönüşüm tesisleri. 

3- MADEN SANAYİİ (Değişik: 23/5/2011-2011/1900 K.)   

3.1- Her türlü tuz fabrikaları, 

3.2- Alçı, kireç, tebeşir, kuvars taşı ve benzeri değirmenleri, 

3.3-Kapasitesi 75 ton/günün altında olan ateşe dayanıklı tuğla, seramik borular, yapı tuğlası, 
kiremit ve benzeri kaba seramik ürünlerinin üretildiği ve pişirildiği tesisler, 

3.4-Değirmen taşı ve bileği atölyeleri, 

3.5-Volkanik taş işleyerek elde edilen hafif malzeme üretim tesisleri ile kapasitesi 75 
ton/günden küçük olan prefabrike konut malzemeleri, gaz beton ve metal yapı elemanları üretim 
tesisleri, 

3.6-Çimento, çakıl kum, cüruf ve benzeri maddelerden motor gücü kullanarak yapı yalıtım 
döşeme ve sair malzemeleri imal tesisleri, 

3.7- Mozaik imal yerleri, 

3.8- Maden cevheri depolama yerleri, 

3.9- Kum ocakları, kum yıkama ve eleme tesisleri, 

3.10- Hazır beton tesisleri, 

3.11- 5 ton/saatten düşük kapasitedeki çimento öğütme ve paketleme tesisleri,  

3.12- Kükürt eleme, öğütme ve paketleme tesisleri,  

3.13- Her türlü madenin çıkarılması (birinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler 
kapsamında yer almayanlar)3.14-5.000 m3/yıl ve üzeri kapasiteli blok ve parça mermer, dekoratif 
amaçlı taşların çıkartılması, işlenmesi ve yıllık 250.000m2 ve üzeri kapasiteli mermer kesme, işleme 
ve sayalama tesisleri, 

3.15-Karbondioksit ve diğer gazların çıkartıldığı, depolandığı veya işlendiği 10.000 ton/yıl ve 
üzeri kapasiteli tesisler,3.16-1.000.000 m3 /yıl ve üzerinde metan gazının çıkarılması ve depolanması, 

3.17-Maden Kanununun 2 nci maddesinde yer alan ve birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler 
kapsamında olmayan I. ve II. Grup madenlerin her türlü işleme sokulması (kırma, eleme, öğütme, 
yıkama ve benzeri),  

3.18-50.000 ton/yıl ve üzeri tuzun çıkarılması ile bu madenlerin her türlü işleme tesisleri, 

3.19-Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler kapsamında yer almayan cevher hazırlama veya 
zenginleştirme tesisleri, 

3.20- Yeraltı maden ocakları.  

4- KİMYA SANAYİİ 

4.1- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Tutkal, zamk ve yapıştırıcı madde üretim tesisleri, 
sanayi tipi yapıştırıcı imal eden tesisler, 



 

 

4.2- Her çeşit kozmetik ürünleri üretim tesisleri,  

4.3- Mürekkep üretme tesisleri, 

4.4- 100 HP’den düşük motor gücü kapasitedeki plastik, pleksiglas, polyester gibi 
maddelerden eşya, oyuncak, reklam levhaları, izolasyon malzemeleri ve benzerlerini yapan yerler, 

4.5- Sunî inci, boncuk ve benzerleri üretim yerleri, 

4.6- Melamin eşya üretim yerleri, 

4.7- Tuz ruhu, çamaşır suyu ve benzeri malzemeyi mamul maddelerden sulandırarak ve 
ambalajlayarak satışa sunan yerler, 

4.8- Çamaşır sodası ve çivit imal yerleri, 

4.9- 50 HP’den az motor gücü bulunan lastik kaplama ve lastik eşya üretim tesisleri, kablo 
fabrikaları, 

4.10- Amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit gibi bazik madde depolama 
tesisleri, 

4.11- Madeni ve nebati boya, cila, vernik atölyeleri ile dolum ve paketleme yerleri, 

4.12- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.)  Zirai mücadele ve halk sağlığı mücadele ilaçları 
depoları ile paketleme ve toptan satış yerleri, haşerelere karşı insektisit, rodentisit ve mollusisit 
kullanarak mücadele yapmak isteyen işyeri (Özel ambalajlı ilaç miktarı 100 kg veya litre üzeri ise) 

4.13- Sulfonlama yapılmayan deterjan fabrikaları ile 1 ton/günden düşük kapasiteli sabun 
üretim tesisleri,  

4.14- Farmasotik teknolojilerin gerektirdiği fiziksel yöntemlerle mamul ilaç üreten tıbbi 
müstahzarat laboratuarları,  

4.15- 50 HP’den düşük motor gücü bulunan kauçuk ve lastik üretim tesisleri, lastik imalat ve 
kaplama tesisleri ile kablo fabrikaları, 

4.16- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)Zirkon silikat, seramik sır ve seramik boyası üretim 
tesisleri, 

4.17- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)Varil ve IBC depo yıkama, boyama geri dönüşüm tesisleri, 

4.18- (Ek: 29/6/2010  – 2010/671 K.)Havuzsuyu kimyasalları, yüzey dezenfektanları ve içme 
suyu dezenfektanları üretim tesisleri,4.19- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)75 ton/gün altında hazır 
sıva ve ıslak sıva üretim tesisleri, 

4.20- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)Zehirsiz fare yapıştırıcısı dolum tesisleri. 

5- PETROKİMYA SANAYİİ  

5.1- 30 ton altında sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz 
ikmal istasyonları ve tüp depolama tesisleri, 

5.2- Toplam depolama kapasitesi 500 m3’ ten az doğalgaz, petrokimya ve kimyasal ürün 
depolama tesisleri, 

 5.3- (Değişik: 29/6/2010  – 2010/671 K.)  Marina, akaryakıt ve/veya otogaz istasyonları ile 
içerisinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan en az 8 
m3 ’ten 150 m3 ’e kadar depolama hacmine sahip depolama tesis ve düzenekleri, 

5.4- Petrol, doğal gaz ve kimyasalları 10 kilometreden uzun ve 600 mm’den küçük çaplı 
borularla taşıma tesisleri,  

5.5- 250 kg-500 kg arasında kapasitedeki perakende sıvılaştırılmış petrol gazı tüp satış yerleri.  

6- GIDA MADDELERİ, İÇKİLER, YEMLER VE TARIMSAL ÜRÜNLER SANAYİİ 

6.1- 1 ton/gün -10 ton/gün arasında kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri,  

6.2- 500 ton/gün’den az olan yem ve un fabrikaları, 

6.3- Kültür mantarı üretim tesisleri, 

6.4- Makarna, irmik, gofret, bisküvi fabrikaları, 

6.5- Çiğit fabrikaları, 

6.6- Çay fabrikaları ve 500 kg/gün ve üzerindeki kapasitedeki çay paketleme tesisleri,  



 

 

6.7- Mekanik olarak ve sızdırma yolu ile yağ imal yerleri hariç atölye mahiyetindeki yağ imal 
yerleri ile 25 ton/yıl kapasiteden büyük bitkisel ve hayvansal yağ depolama ve dolum yerleri,  

6.8- Glikoz, nişasta (endüstriyel nişasta hariç), dekstrin (kola) ve emsali maddeler üretim 
tesisleri, 

6.9- Meşrubat üretim tesisleri, 

6.10- Fruko, eskimo ve dondurmayı fabrikasyon halinde üreten tesisler, 

6.11- Günlük olarak 1.000 kg/gün ve üzeri şeker veya şeker şerbetinden şekerli maddeler 
üreten tesisler,  

6.12- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.)  Meyve, sebze işleme yerleri ile konserve ve çeltik 
fabrikaları, ayçiçeğini kabuğundan ayıran iç üretim tesisleri, 

6.13- Meyan kökü, şerbetçiotu vb. bitkilerin işlendiği tesisler, 

6.14- Çiklet fabrikaları, 

6.15- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Günlük üretimi 1.000 kg/gün ve üzeri ekmek, sade 
pide ve ekmek çeşitleri üreten, asgari yüksekliği 3,5 metre ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde 
en az 400 m2; büyükşehir belediyesi olmayan illerde en az 300 m2; köy, belde ve ilçe belediye 
sınırları içinde en az 250 m2 ve üzeri genişlikteki yerler,6.16- Dışarıya servis yaparak günde 500 
adet/kişi ve üzerinde yemek üretimi yapan tesisler, 

6.17- Hayvansal yağların eritildiği tesisler, 
6.18- Buz üretim tesisleri, 
6.19- Fabrikasyon olarak çerez üretim tesisleri, 
6.20- İçme amaçlı doğal bitkilerin işlendiği ve paketlendiği tesisler, 
6.21- 500 kg / günden büyük kapasitedeki bal dolum ve paketleme tesisleri,  

6.22- Meyve, sebze, bakliyat ve hububatı olgunlaştırma kurutma, mumlama ve ambalajlama 
tesisleri, 

6.23- Hazır gıdaların ambalajlandığı tesisler, 

6.24- Gıda katkı maddesi üreten tesisler, 

6.25- Mayonez, ketçap ve salata sosu üretim tesisleri, 

6.26 -Her türlü meyve suyu üretme ve paketleme tesisleri,4764 

6.27- 500 kg/gün ve üzerinde fermente gıda (turşu, şalgam, sirke vb.) ürünleri üreten tesisler, 

6.28- Yumurtanın konserve edildiği tesisler, 

6.29- Fermantasyon ile alkolü içki üreten atölye mahiyetindeki tesisler, 

6.30- Dondurulmuş gıda üretim tesisleri, 

6.31- Çocuk mamaları ve ek besin üretim tesisleri, 

6.32- İçecek tozu üretim tesisleri, 

6.33- Toz şekerden küp şeker ve pudra şekeri üretim tesisleri, 

6.34- Tahin, helva, pekmez ve çikolata üretim tesisleri, 

6.35- (Değişik: 29/6/2010  – 2010/671 K.)  Fındık, fıstık, badem, ceviz kırma ve kavurma 
tesisleri, 500 kg/gün ve üzeri fındık, ballı fındık, fıstık, badem, ceviz ezmesi dolum ve paketleme 
tesisleri, 

6.36- Sakatat işleme tesisleri,  

6.37- 75 kg / saat ve büyük kapasitede kavurma kapasitesine sahip kahve ve kuruyemiş 
hazırlama tesisleri,  

6.38- 10 HP ve üzeri motor gücü kullanan balık temizleme (kılçık ayıklama) tesisleri ve soğuk 
hava depoları,  

6.39- 500 kg/gün ve üzerindeki kapasitedeki haşhaş öğütme ve ezme tesisleri, 

6.40- Gıda ışınlama yerleri,  

6.41- 3 üncü sınıf kırmızı et mezbahaları. 

6.42- (Ek: 29/6/2010  – 2010/671 K.)Hammaddeden başlayarak preform ve polietilen 
tereftelat (pet) imalat ünitesi bulunan içme suyu şişeleme tesisleri. 



 

 

7- ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ORTADAN KALDIRILMASI İLE İLGİLİ SANAYİ 

7.1- Kumaş atıkları ve eski kumaşlardan yün imal tesisleri, 

7.2- Kullanılmayan et ve hayvan cesetleri yakma tesisleri, 

7.3- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Katı atık ara transfer istasyonları, katı atık aktarma 
istasyonları, 

7.4- Kompostlama tesisleri, 

7.5- Nüfusu 50.000 ve üzeri olan yerleşim yerlerine ait atık su arıtma tesisleri,  

8- TEKSTİL SANAYİİ  

8.1- 50-500 HP arasında motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon tesisleri, 

8.2- Çırçır fabrikaları, 

8.3- Isıtıcı minder üretim tesisleri, 

8.4- Yün, kıl, tiftik, kuş tüyü vb. yıkama ve işleme tesisleri, 

8.5- 50-500 HP arasında motor gücü kullanan işlenmiş deriden eşya imal tesisleri,  

8.6- 100 HP’den düşük motor gücü kullanan suni deri kürk ve muşamba imal tesisleri.  
 

9-DİĞERLERİ 

9.1- Yangın söndürme tüplerine dolum yapılan yerler, 

9.2-Mum ve balmumu üretim tesisleri, 

9.3- Camdan süs eşyası, ayna vb. madde üreten tesisler, 

9.4- Halı ve kilim dokuma ve boyama atölyeleri, 

9.5- Linteks, hidrofil pamuk üretim tesisleri, 

9.6- 50 HP’den fazla motor gücü kullanan ağaç eşya işleme ve tamir yerleri,4765 

9.7- Tomruk ve kereste depoları, 

9.8- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Her nevi hurda depoları, katı atık depolama tesisleri 
ile evsel ve endüstriyel katı atıklardan ham ve mamul madde üretimi konusunda faaliyet gösteren 
işletmeler (metal, kağıt, karton, pet, plastik, cam hurda ve atıkları kaynağından karışık toplayarak 
biriktiren, depolandığı yerden alınarak cinslerine göre ayrıştıran ve nakliye edilebilmesi için 
preslenen, preslenmiş hurdaların ayrı ayrı depolanarak sonra geri kazanım firmalarına gönderen 
tesis), 

9.9- Steril katgüt üretim tesisleri, 

9.10- Herhangi bir işlem yapılmayan ham deri depoları, 

9.11- Bağırsak temizleme işleme yerleri ile işlenmiş bağırsaktan eşya üretim tesisleri, 

9.12- Bitkisel yemler ve hazır preparatlardan karma yem üretim tesisleri,  

9.13- Nakliyat, ticaret, komisyon, ithalat ve ihracat işleri ile ilgili depolar, 

9.14- Bir üretim periyodunda 20.000-60.000 adet arası tavuk, 30.000-85.000 adet arası piliç 
veya eş değeri diğer kanatlı kapasitedeki tavuk veya piliç yetiştirme tesisleri, 30 kg ve üzeri, 1.000-
3.000 baş arası domuz besi çiftlikleri ve 300-900 baş arası  dişi domuz üretim çiftlikleri, 500 adet ve 
üzeri büyükbaş ve 1.000 adet ve üzeri kapasitedeki küçükbaş kapasiteli büyükbaş ve küçükbaş besi 
tesisleri, 

9.15- Bitkisel liflerden sicim, halat, hasır vb. üretim tesisleri, 

9.16- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.)  Oto bakım ve servis istasyonları; kaporta, boya, 
motor bakımı, elektrik, oto egzozcuları, 

9.17- Düğme, fermuar, şemsiye vb. üretim tesisleri, 

9.18- Kibrit fabrikaları, 

9.19- Gaz maskesi üretim tesisleri, 

9.20- Kurşunkalem fabrikaları, 

9.21- Tütün işleme ve sigara fabrikaları, 



 

 

9.22- Nüfusu 50.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerine ait atık su arıtma tesisleri ile 
istihdam kapasitesi 20.000 ve üzerinde olan ihtisas ve karma organize sanayi bölgelerine ait atık su 
arıtma tesisleri. 

9.23- (Ek: 19/3/2007-2007/11882 K.)  Organik gübre üreten işyerleri, 

9.24- (Ek: 19/3/2007-2007/11882 K.)  Hurda kağıt balyalama tesisleri, 

9.25- (Ek: 19/3/2007-2007/11882 K.)  Motorlu araç boyalarının kumlama yoluyla temizlendiği 
işyerleri, 

9.26- (Ek: 19/3/2007-2007/11882 K.)  Tuvalet kağıdı, peçete, kağıt havlu üretimi yapan 
tesisler. 

9.27- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)Oluklu mukavva üretim tesisleri, 
9.28- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)Alüminyum ve çeşitli folyolardan gıda, tarım ve ilaç 

ambalaj maddeleri üretim tesisleri. 

 

C) ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER 

1- ENERJİ SANAYİİ 

Akü tamir yerleri, 

2- METALURJİ VE MAKİNE SANAYİİ 

2.1- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.)  50 HP'den az motor gücü kullanan veya motor 
kullanmaksızın iptidai usullerle çalışan her nevi elektromekanik, elektromanyetik yöntemle madeni 
eşya imal, işleme, montaj ve tamir atölyeleri, tarım ilaçlama makine imalatı yapan işyerleri, 

2.2- Harf dökümü yapmayan ve 20 HP'den az motor gücü kullanan matbaalar ve baskı yerleri. 

3- MADEN SANAYİİ (Değişik: 23/5/2011 – 2011/1900 K.)  

3.1- İnşaat malzemeleri depo ve satış yerleri,  

3.2- Sırlı, sırsız, çanak, çömlek, küp ve benzeri toprak mamulleri üretim yerleri, 

3.3- Çini atölyeleri, 

3.4- Çakıl, kum, cüruf, çimento ve benzeri maddelerden motor gücü kullanmaksızın yapı, 
yalıtım, döşeme ve benzeri malzeme imal yerleri, 

3.5- Maden Kanununun 2 nci maddesinde yer alan V. Grup sertifikalı ve yüzeyden toplama 
usulüyle yapılan madencilik faaliyetleri ile buna dayalı geçicitesisler, 

3.6- İkinci sınıf gayrisıhhî müesseseler kapsamında yer alan faaliyet limitlerinin altında kalan 
madencilik faaliyetleri.  

4- KİMYA SANAYİİ 

4.1- Saf su ve asitli su üretim yerleri, 

4.2- Fotoğraf filmi renklendirme ve boyama yerleri, 

4.3- Kolonya ve benzeri tuvalet malzemeleri üretim yerleri, 

4.4- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.)  Zirai mücadele ilaçları, insektisit, rodentisit, 
mollusisit ve benzeri maddelerin perakende satış yerleri, haşerelere karşı insektisit, rodentisit ve 
mollusisit kullanarak mücadele yapmak isteyen işyeri (Özel ambalajlı ilaç miktarı 100 kg veya 
litreden az ise), 

4.5- Kuru temizleme yerleri, 

4.6- Halk sağlığını koruma amaçlı haşere ile mücadele için kurulan ticari işyerleri.  

5-PETROKİMYA SANAYİİ 

5.1- (Değişik: 29/6/2010  – 2010/671 K.)  Köy pompası ile içerisinde yanıcı ve parlayıcı madde 
kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan 8 m3 ’e kadar depolama hacmine sahip 
depolama tesis ve düzenekleri, 

5.2- Film halindeki plastikten naylon torba ve benzeri eşya yapan yerler, 

5.3- 250 kg’dan düşük kapasitedeki perakende sıvılaştırılmış petrol gazı tüp satış yerleri.  

6- GIDA MADDELERİ, İÇKİLER, YEMLER VE TARIMSAL ÜRÜNLER SANAYİİ 

6.1- Un ve bulgur değirmenleri, 



 

 

6.2- Tarhana vb. imal yerleri , 

6.3- Boza üretim yerleri, 

6.4- 1 ton / günden düşük kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri, 

6.5- Tuz öğütme yerleri, 

6.6- Günlük olarak 1.000 kg’dan az şeker veya şeker şerbetinden şekerli maddeler vs. üreten 
yerler, 

6.7- Tahıl, baharat, bakliyat ve gıda vb. ambalajlama yerleri, 

6.8- 75 kg / saat den düşük kapasitede kavurma kapasitesine sahip kahve ve kuruyemiş 
hazırlama yerleri, 

6.9- Karbonat ve kabartma tozu üretim ve ambalajlama yerleri, 

6.10- Hamur, yufka, bazlama, simit, poğaça, kadayıf, mantı, pasta, börek ve benzeri unlu 
mamullerin üretim yerleri, 

6.11- Kapasitesi 1 ton / günden az olan dondurma imal yerleri, 

6.12- Dondurma külahı üretim yerleri 

6.13- 10 HP’den az motor gücü kullanan balık temizleme (kılçık ayıklama) tesisleri ve soğuk 
hava depoları,  

6.14- Süt depolama ve soğutma yerleri, 

6.15- Hazır preparatlardan karıştırılarak içecek yapılan yerler, 

6.16- Gıda katkı maddesi paketleme yerleri, 

6.17- Dışarıya servis yaparak günde 500 adet/kişi den az yemek üretimi yapan yerler,  

6.18- (Değişik: 29/6/2010  – 2010/671 K.) Sanayi bölgeleri ile mesken amacıyla kullanılmayan 
müstakil binalarda kurulan süpermarket, hipermarket, grossmarket ve megamarketlerin 
bünyesinde, kendi müşterilerine satış yapan ve işyerinin bütünlüğünden duvar, bölme, bölüm ve 
benzeri şekilde ayrılmış bir şekilde üretim yapılan, elektrik enerjisi veya doğalgaz kullanılarak ekmek 
ve ekmek çeşitleri üreten işyerleri, 

6.19- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.)  Günlük üretimi 1000 kg/günden az olan ekmek, 
sade pide ve ekmek çeşitleri üreten büyükşehir belediyesi sınırları içinde en az 250 m2, büyükşehir 
belediyesi olmayan illerde en az 200 m2, köy, belde ve ilçe belediye sınırları içinde en az 100 m2 
olması zorunlu yerler, 

6.20- Mekanik olarak ve sızdırma yolu ile yağ imal yerleri ile 25 ton/yıl kapasiteden az bitkisel 
ve hayvansal yağ depolama ve dolum yerleri, 

6.21- Mısır çerezi üretim tesisleri,  

6.22- 500 kg/gün ve altında kapasitedeki bal dolum ve paketleme tesisleri, 

6.23-Yumurta paketleme yerleri, 

6.24- 500 kg/gün altında kapasitedeki haşhaş öğütme ve ezme tesisi, 

6.25- 500 kg/gün altında kapasitedeki fermente gıda (turşu, şalgam, sirke vb.) ürünleri üreten 
tesisler, 

6.26- 500 kg/gün altında kapasitedeki çay paketleme tesisi, 

6.27- Et parçalama ve mamul madde üretim tesisi. 

6.28- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) 500 kg/gün altındaki fındık, ballı fındık, fıstık, badem, 
ceviz ezmesi dolum ve paketleme tesisleri, 

6.29- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Çemen üretim tesisleri. 

7-TEKSTİL SANAYİİ 

7.1- Şapka ve keçe imal yerleri, 

7.2- 50 HP'den az motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon atölyeler ile işlenmiş deriden 
eşya imal eden yerler, 

7.3- Bez ve benzeri dokumaya baskı yapılan yerler, 

7.4- İşlenmiş veya kurutulmuş deri depoları, 

7.5- Mamul süngerden eşya imal yeri. 



 

 

8-DİĞERLERİ 

8.1- Kağıttan çeşitli kırtasiye malzemesinin yapıldığı yerler, 

8.2- 25 tondan az odun ve kömür bulunduran veya 5 HP gücünden az muharrik kuvvet 
kullanan odun ve kömür depoları,  

8.3- Halı, elbise ve çamaşır yıkama ve temizleme yerleri,  

8.4- 50 HP gücünden az motor gücü kullanan veya motor kullanmaksızın iptidai usullerle 
çalışılan her nevi ağaç eşya imal, işleme ve tamir yerleri 

8.5- Tiftik, hububat, pamuk, yapağı vb. depolar, 

8.6- Kuru kemik, boynuz, fildişi gibi hayvani malzemenin mekanik usul ve vasıtalarla işlendiği 
yerler, 

8.7- Peruk ve suni çiçek yapım yeri, 

8.8 -Termal su kullanan hamamlar, 

8.9- Otomobil yıkama tesisleri, 

8.10-Oto lastik tamir atölyeleri, 

8.11- Mobilya ve oto döşeme atölyeleri, 

8.12- 50 HP'den az motor gücü kullanan ve işlenmiş deriden eşya imal eden yerler,  

8.13- Bir üretim  periyodunda 500-20.000 adet arası tavuk, 500-30.000 adet arası piliç veya eş 
değeri diğer kanatlı kapasitedeki tavuk veya piliç yetiştirme tesisleri, 30 kg ve üzeri, 10-1.000 adet 
arası domuz besi çiftlikleri ve 5-300 baş arası dişi domuz üretim çiftlikleri, 20 - 500 adet arası 
büyükbaş ve 100-1.000 adet arası kapasitedeki küçükbaş ve büyükbaş besi tesisleri, 
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İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE HİZMETLERİNE GÖNÜLLÜ KATILIM YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde1—Bu Yönetmeliğin amacı; il özel idaresi ve belediye hizmetlerinin yürütülmesinde 
hemşerilerin gönüllü katılımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2 —Bu Yönetmelik; sağlık, eğitim, spor, çevre, park, trafik, itfaiye, kütüphane, kültür, 
turizm ve sosyal hizmetlerle; yaşlılara, kadınlara, gençlere, çocuklara, özürlülere, yoksul ve 
düşkünlere yönelik hizmetlere gönüllü katılıma ilişkin hususları kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3 —Bu Yönetmelik;22/2/2005tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 65 inci ve 
3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 77 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen; 

Gönüllü: Bilgi, beceri ve yeteneğini, her türlü ortak çalışma, imkan ve zamanını ortaya koyarak 
çalışma alanı konusunda maddi bir kazanç beklemeksizin yerel yönetim hizmetlerine katılan gerçek 
ve tüzel kişiler ile bünyesindeki gönüllüleri bu hizmetlerde görevlendirecek kamu kuruluşlarını, 

İlgili birim: İl özel idaresinde veya belediyede gönüllülerin çalışma konusunu, alanını, sayısını, 
kayıtlarını ve benzeri hizmetleri yürüten birimi 

İfade eder. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Çalışma Alanları, Usûl ve Esasları 

 

Çalışma alanları 

Madde 5 —İl özel idaresi veya belediye görev ve sorumluluklarına bağlı olarak yetki 
alanlarında; 

a) Özürlülere, çocuklara, kadınlara, gençlere, yaşlılara, yoksullara, kimsesizlere ve düşkünlere 
yönelik eğitim, kültür, sağlık ve sosyal hizmetleri, 

b) Kütüphane, tiyatro, sinema gibi kültür hizmetleri, 

c) Bilişim, meslek edindirme kursları, kreş gibi eğitim hizmetleri, 

d) Park, bahçe, kent estetiği, çevre düzenlemeleri ile katı atık gibi çevre kirlenmesinin 
önlenmesine yönelik hizmetleri, 

e) Başıboş ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetleri, 

f) Trafik, itfaiye, arama-kurtarma gibi denetim ve acil yardım hizmetleri, 

g) Tüm yaş gruplarını içine alan her türlü spor hizmetleri, 

h) Tarihi, kültürel mirasın ve tabiat varlıklarının yaşatılarak korunması hizmetleri 

yapmak üzere gönüllü çalıştırabilir. 

 

Çalışma usul ve esasları 

Madde 6 —Çalışma alanlarına ilişkin detayları ilgili il özel idaresi veya belediyece tespit 
edilmek şartı ile; 



 

 

a) Gönüllüler çalışacakları alanları belirtmek sureti ile ilgili il özel idaresi ve belediyeye 
müracaat ederler. Müracaatları uygun bulunanlar, ilgili birimin gözetim ve bilgisi dahilinde 
sorumluluk alanlarında taraflarca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde çalışırlar. 

b) Gönüllülerin, çalışma süreleri içinde çalışma alanlarına gidiş ve gelişleri ilgili il özel idaresi 
ve belediyece sağlanabilir. 

c) Belirlenen usul ve esaslara aykırı davranışlarda bulunulması halinde gönüllülük ilişkisi sona 
erer, verilen kimlik kartları geri alınır. 

d) İl özel idaresi ve belediye, gönüllülere faaliyet alanına göre, gerekli kıyafet, araç, gereç, 
mekan sağlayabilir ve eleman tahsis edebilir. 

e) Gönüllünün çalışacağı alan kent konseyinin oluşturduğu çalışma alanları içinde ise, bu 
çalışma kent konseyi çalışmaları ile birlikte değerlendirilir. 

f) Faaliyetlerin bitiminde gönüllülere teşekkür belgesi verilebilir. 

 
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Gönüllülerde Aranacak Özellikler, Ortak Çalışma ve Kimlik Kartları 

 
Gönüllülerde aranacak özellikler 

Madde 7 —Gönüllülerde aşağıdaki özellikler aranır. 

a) Reşit olması veya  reşit olmayanlardan en az on iki yaşını bitiren küçükler yasal temsilcisinin 
iznini almış olması, 

b) Tüzel kişiler için yetkili organlarından karar alınmış olması, 

c) Sivil toplum kuruluşları için ilgili konuda faaliyette bulunuyor olması, 

d) Çalışma alanlarına bağlı olarak, gerektiğinde yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık 
raporunun bulunması, 

e) Yabancı uyruklu gönüllüler için ayrıca, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma 
İzinleri Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ile bu Yönetmelik 
hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla mahallin en büyük mülki amirine bildirilmiş olması, 

gerekir. 

 

Ortak çalışma ve işbirliği 

Madde 8 —İl özel idaresi veya belediyeler, kendi özel kanunlarına uygun olarak aralarında 
yapacakları protokol çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ve diğer yerel yönetim birimleri ile ortak çalışma ve 
işbirliği yapabilir. 

Çalışma alanları ve esasları ile ilgili hususlar, 5 ve 6ncı maddeler çerçevesinde il özel idaresinin 
veya belediyenin ilgili birimleri ile ortak çalışma ve işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar arasında 
belirlenir. 

 

Kimlik kartları 

Madde 9 —Gönüllülere, EK 1’de şekil ve şartları belirlenmiş ve ilgili yerel yönetim 
birimlerince onaylanmış resimli Gönüllü Kimlik Kartları verilir. 

Kimlik kartlarında gönüllünün adı, soyadı, çalışma alanı, kan grubu, T.C. Kimlik Numarası ve 
görev yaptığı yerel yönetimin ismi gibi bilgiler yer alır. 

Kimlik kartlarını vali, belediye başkanı veya yetki verilmesi halinde ilgili birim amiri imzalar. 

Bilgilerde değişiklik oldukça keyfiyet, kimlik kartlarına işlenir. Gönüllüler çalışma sürelerince 
kimlik kartlarını üzerlerinde bulundururlar. Gönüllü katkısı sona erenlerin kimlik kartları veren 
makamca geri alınır. 

 



 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Sorumluluk 

Madde 10 —Gönüllülerin katılımı ile yapılan hizmetlerden doğan sorumluluk, ilgili il özel 
idaresi ve belediye aittir. Bu sorumluluğun kapsamı ile ilgili detaylar il özel idaresi ve belediye ile 
gönüllüler arasında yapılacak protokol çerçevesinde düzenlenir. 

Protokol kapsamındaki çalışma alanları ile ilgili gerekli tedbirler, ilgili il özel idaresi ve belediye 
tarafından alınır. 

 

Gönüllülerin uyumu ve eğitimi 

Madde 11 —Gönüllüler gerekli görülen alanlarda detayları il özel idaresince veya belediyece 
belirlenecek uyum veya yeterlik eğitimine tabi tutulurlar. 

 

Sekreterya hizmetleri 

Madde 12 —Gönüllüler tarafından yapılacak hizmetleri planlayıp sonuçlarını takip etmek, 
eğitimlerini yürütmek ve gerekli kayıtları tutmak üzere bir birim oluşturulur veya ilgili birimlerden 
birine görev verilir. 

 

Yönerge 

Madde 13 —İl özel idaresi ve belediye bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla uygulama 
yönergesi çıkarabilir. 

 

Yürürlük 

Madde 14 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 15 —Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. 
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ 
 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; büyükşehir belediyesi ve mücavir alanları içerisinde 
yaşayan özürlülerin, toplum hayatına katılımını kolaylaştıracak ve toplumsal fırsatlardan özürlü 
olmayan diğer bireyler gibi eşit faydalanmalarını sağlamak üzere; büyükşehir belediyelerinde 
özürlülerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, bakım, sosyal ve mesleki 
rehabilitasyon hizmetleri verecek olan özürlü hizmet birimlerinin kuruluş, işleyiş ve görevleri ile bu 
birimde çalışan personelin, yetki, sorumluluk ve görevlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, büyükşehir belediyelerinde oluşturulan özürlü hizmet 
birimlerini kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanununun Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte yer alan: 

a) Bakım: Durumları gereği toplum içerisinde bağımsız yaşama becerilerini kazanamayan veya 
kaybeden, rehabilitasyondan yararlandığı halde özel ilgi destek ve korunmaya gereksinim duyan 
bireylere verilen hizmetleri, 

b) Birim: Büyükşehir belediyelerinde özürlülerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, 
yönlendirme, danışmanlık, bakım, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetlerini vermek amacıyla 
oluşturulmuş özürlü hizmet birimini, 

c) Bilgilendirme: Özürlülerle ilgili mevcut programları ve hizmetleri içeren bilgilerin; 
özürlülere, ailelere ve bu konuda çalışan kişilere sağlanmasını, 

ç) Bilinçlendirme: Özürlülerin diğer insanlarla aynı haklara ve yükümlülüklere sahip 
olduklarını, toplumsal hayata tam katılımlarına yönelik engelleri ortadan kaldırmak amacıyla yapılan 
çalışmaları, 

d) Danışmanlık: Birimden yararlanan özürlü bireylerin ve ailelerin özürlülükten kaynaklanan 
bireysel, ailevi, sosyal, hukuksal sorunları ve hakları konusundaki hizmetleri ile özürlülerin ve 
ailelerinin problemlerine gerçekçi çözümler üretilmesi için yapılan çalışmaları, 

e) Mesleki rehabilitasyon: Fiziksel, zihinsel ve duygusal yetersizlik sonucu emniyetli ve uygun 
bir işe ihtiyacı olan özürlü bireylerin yaşanılan bölgenin işgücü talebi dikkate alınarak iş ve meslek 
sahibi olmasını, uygun çalışma becerileri kazanmasını, yerleştirildiği iş yerinde izlenmesi ve uyumu 
çalışmalarını, 

f) Özürlü: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve 
sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve 
günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık 
ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi, 

g) Sosyal rehabilitasyon: Özürlü bireyin ve ailesinin sosyal hayatta karşılaştığı her türlü 
sorunlarının tanımlanmasına ve çözümlenmesine yönelik çalışmalarla, özürlü ve ailesinin sosyal 
hayata katılımlarını amaçlayan çalışmaları, 



 

 

ğ) Sosyal yardım: Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını 
en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken özürlülere ve ailelerine yapılan ayni ve nakdi 
yardımları, 

h) Toplum temelli rehabilitasyon: Özürlülerin rehabilitasyonunda halkın sorumluluk alması, 
hizmet dağılımının geliştirilmesi, eşit fırsatlar sağlanması ve özürlü haklarının iyileştirilmesi ve 
korunmasını hedefleyen çalışmaları, 

ı) Yönlendirme: Özürlü bireylerin toplum içinde rehabilitasyonu, sosyal uyumu ve fırsatların 
eşitlenmesini sağlamaya yönelik, özürlü ailelerin kendi kendilerine yardım grupları geliştirmelerine 
ve özürlü olmayan bireylerin özürlüler hakkındaki olumsuz tutumlarının değiştirilmesine yönelik 
yapılan çalışmaları 

ifade eder. 
 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Özürlü Hizmet Birimi 

 

Birimin kurulması 

MADDE 5 –(1) Birim, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21 inci maddesi gereğince, 
büyükşehir belediyelerinde belediye meclisi kararı ile norm kadro ilke ve esaslarına uygun olarak 
kurulur. Birim, meclis kararında gösterilmek kaydıyla büyükşehir belediyesinin nüfus, ihtiyaç ve 
bütçe imkanlarına göre bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, eğitim, danışmanlık, bakım, 
sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri ile özürlülerin yaşamlarını kolaylaştırıcı hiyerarşik 
kademelerden meydana gelir. 

 

Birimin temel çalışma ilkeleri 

MADDE 6 –(1) Özürlülerin çağdaş hizmet anlayışı ile kentsel imkanlardan yararlanarak, 
yaşamlarını güven, sağlık ve mutluluk içinde sürdürmelerini gerçekleştirmede; 

a) Temel insan haklarına saygılı ve insan onuruna yakışır olmasını, 

b) Toplumsal bütünleşmeyi sağlayıcı olmasını, 

c) Katılımcı ve paylaşımcılığın esas alınmasını, 

ç) Fırsat eşitliğine dayalı olmasını, 

d) Hizmetlerin etkin, verimli, kaliteli, sürdürülebilir, ulaşılabilir, erişilebilir, ücretsiz veya 
indirimli olmasını 

sağlamak birimin temel çalışma ilkeleridir. 

 

Birimin işleyişi 

MADDE 7 –(1) Birim, büyükşehir belediye başkanı veya genel sekreterin belirleyeceği esaslar 
çerçevesinde kuruluş şemasında gösterilen genel sekreter yardımcısı veya ilgili diğer amire bağlı 
olarak çalışır. 

(2) Birim, çalışma alanları ile ilgili olarak büyükşehir belediyesinin yetkili organlarında 
görüşülecek konular hakkında ön bilgi hazırlayarak ilgililere sunar. 

(3) Birim ilgili kurum ve kuruluşlarla, üniversitelerle, meslek odalarıyla veya sivil toplum 
kuruluşlarıyla özürlülere yönelik yapılacak bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, eğitim, 
danışmanlık, bakım, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri ile özürlülerin yaşamlarını 
kolaylaştırıcı çalışmaları koordine eder. 

 

Birimin görevleri 

MADDE 8– (1) Birimin görevleri şunlardır: 

a) Özürlü bireylerle ilgili veri tabanı oluşturmak. 



 

 

b) Özürlülerin toplum hayatı ile bütünleşmelerini sağlayıcı ve kolaylaştırıcı çalışmaları 
yürütmek, sportif, sosyal ve kültürel aktiviteler yapmak, teşvik etmek ve yaygınlaştırmak. 

c) Üniversiteler, özel kuruluşlar, özürlülere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve 
bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak özürlülere yönelik toplum temelli rehabilitasyon 
programlarını uygulamak. 

ç) Birime başvuran özürlü ve ailelerine psiko-sosyal danışmanlık ve rehberlik hizmetleri 
vermek, özürlülükle ilgili konularda eğitilmelerini, bilgilendirilmelerini ve bilinçlenmelerini sağlayıcı, 
konferans, seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek. 

d) Özürlülüğü önlemeye yönelik kitap, dergi, broşür gibi basılı, sesli ve görsel yayınları 
hazırlamak, yayımlamak ve dağıtmak. 

e) Özürlü ve aileleri için bilgilendirme, bilinçlendirme hizmetleri vermek, bu hizmetleri 
verecek personelin teknik bilgi ve beceriye sahip olması için gerekli eğitimi almasını sağlamak. 

f) Özürlüleri nitelikli işgücü haline getirerek, çalışma yaşamına katılmalarını sağlamak üzere 
mesleki rehabilitasyon ve eğitim programları için başvuran özürlüleri değerlendirerek uygun mesleki 
rehabilitasyon ve mesleki eğitimleri vermek. 

g) Ekonomik durumu yetersiz özürlülere ayni ve nakdi yardım yapmak. 

ğ) İhtiyaç halinde özürlülerin durumlarına uygun araçlarla bulundukları mekanlardan hastane, 
okul ve rehabilitasyon merkezi gibi yerlere ulaşımlarını sağlamak. 

h) Bakıma muhtaç özürlülere ve yaşlılara bakım hizmeti sunmak veya bu hizmeti ilgili mevzuat 
gereğince satın almak. 

 

Birim personeli 

MADDE 9 –(1) Birimde; norm kadro ilke ve esasları çerçevesinde sosyal çalışmacı, psikolog 
veya psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı, eğitimci, teknik öğretmen görevlendirilmesi asıldır. 
Bunun dışında birimde ihtiyaca göre diğer teknik, idari ve yardımcı hizmetler alanında personel 
görevlendirilebilir. 

 

Birim personelinin nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 10 –(1) Birim personelinin nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları ile personelde 
aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Birim amiri, özürlüler alanında en az beş yıl çalışmış ve yüksek okul mezunu olup, aşağıdaki 
görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir: 

1)Mevzuat çerçevesinde verilen bütün görevleri noksansız olarak yapmak ve yaptırmak. 

2) Özürlülere ve ailelerine verilen bütün hizmetlerin en iyi ve birimin amacına uygun bir 
şekilde yapılmasını sağlamak. 

3) Özürlülerin fiziksel ve ruhsal sağlıkları, kazalardan korunmaları, yeterli ilgi ve yardımı 
görmeleri hususunda gerekli tedbirleri almak. 

4) Birim ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli tedbirleri almak, araç ve gereçler ile demirbaşların 
bakımlı, temiz her an hizmete hazır şekilde bulundurulmasını, kayıtlarının ilgili mevzuat hükümlerine 
göre yapılmasını sağlamak. 

5) Birim personel ihtiyaçlarını zamanında tespit etmek, ilgili bölüme bildirmek, 

6) Personelin hizmetine ilişkin eğitim imkanlarının geliştirilmesini ve hizmet içi eğitimin 
uygulanmasını sağlamak. 

7) Birimin işleyişi, ihtiyaçları ve karşılaşılan sorunları kapsayan aylık ve yıllık periyodik faaliyet 
raporu hazırlamak. 

8) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak. 

b) Sosyal çalışmacı; sosyal hizmet alanında yüksek öğrenim görmüş olup, aşağıdaki görev, 
yetki ve sorumlulukları yerine getirir: 

1) Birime başvuruları kabul edilen özürlülerin sosyal incelemesini yapmak. 



 

 

2) Özürlülerin ihtiyacını tespit etmek, ilgili yerlere yönlendirmek. 

3) Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler ile işbirliği yapılmasını 
sağlamak. 

4)Özürlülerin, toplum tarafından kabullenilmesi için gerekli mesleki çalışmaları yapmak. 

5) Bölgenin sosyal gelişim planlamalarını ilgili meslek elemanlarıyla işbirliğinde yapmak. 

6) Mesleki inceleme ve araştırmalar yapmak, hizmetlerin geliştirilmesini düzenleyerek 
izlemek. 

c) Psikolog veya psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı; alanında yüksek öğrenim görmüş 
olup, aşağıdaki görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir: 

1) Özürlülük nedeniyle aile ve çevre ilişkilerinde ortaya çıkan psikolojik sorunları çözmek için 
özürlü ve aileleri ile gerekli çalışmaları yapmak. 

2) Özürlü ve ailelerini bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetleri yapmak. 

3) Özürlülerin ihtiyacını tespit etmek, ilgili yerlere yönlendirmek. 

4) Birime başvuran özürlülerin yetenek ve ilgilerine göre çeşitli işlerle meşgul olmalarını 
sağlayacak etkinlikleri programlamak ve uygulamak. 

5) Özürlülerin ve ailelerinin zihinsel, duygusal ve sosyal yönden üst düzeyde gelişmesine 
yardımcı olmak, kazandıkları bu bilgi birikimini, mesleki, sosyal ve özel yaşamlarında etkin bir şekilde 
kullanmalarını sağlamak. 

6) Mesleki inceleme ve araştırmalar yapmak, hizmetlerin geliştirilmesini düzenleyerek 
izlemek. 

ç) Eğitimci; özel eğitim alanında yüksek öğrenim görmüş olup, aşağıdaki görev, yetki ve 
sorumlulukları yerine getirir: 

1) Özürlülerin günlük aktivitelerini bağımsız olarak yapabilmeleri için uygun programlar 
hazırlamak, geliştirmek ve uygulamak. 

2) Özürlülerin iş, beceri ve uğraşıları ile ilgili programları hazırlamak. 

3) Ailelere özel eğitim teknik, yöntem ve materyali ile bunların amaca uygun olarak evde 
kullanılması konusunda rehberlik etmek. 

4) Mesleki inceleme ve araştırmalar yapmak, hizmetlerin geliştirilmesini düzenleyerek 
izlemek. 

d) Teknik öğretmen; alanında yüksek öğrenim görmüş olup, aşağıdaki görev, yetki ve 
sorumlulukları yerine getirir: 

1) Özürlüye belli iş dallarında temel bilgi ve beceri kazandırıp, bir iş edinebilmelerini 
sağlamak. 

2) Mesleki rehabilitasyon ve eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak. 

3) Özürlülerin performansları düzeyinde mesleki eğitim çalışmalarını yürütmek. 

4) Mesleki inceleme ve araştırmalar yapmak, hizmetlerin geliştirilmesini düzenleyerek 
izlemek. 

 

 

  



 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hizmetlerden yararlanmak için istenecek belgeler 

MADDE 11 –(Değişik:RG-22/12/2011-28150) 

(1)Birime hizmet almak için başvuranlardan aşağıdaki belgeler istenir. 

a) T.C. kimlik numarasının da yer aldığı talep veya kayıt formu. 

b) Sağlık kurulu raporu veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilmiş özürlü 
kimlik kartı. 

(2) Özür oranı nüfus cüzdanına işlenmiş olanlardan birinci fıkranın (b) bendindeki belgeler 
istenmez. Nüfus cüzdanının aslının gösterilmesi yeterlidir. 

 

Yardım esasları 

MADDE 12 –(1) Birimin sosyal yardımlarından yararlanacak olan özürlü ve ailelerine yapılacak 
yardımlarda; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardım alanlarda aranan ölçütlerin 
aranması asıldır. 

 

Özürlülere yönelik gönüllü hizmetler 

MADDE 13 –(1) Birim özürlülere yönelik olarak; üniversiteler, özel kuruluşlar, özürlülere 
hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları; 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işbirliği halinde, 9/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği 
hükümlerine göre gönüllülük esasına dayanan hizmetlerin yapılmasını temin eder. 

 

Düzenleme yapma yetkisi 

MADDE 14 –(1) Büyükşehir belediyeleri, bu Yönetmelikle ilgili hususlarda, bu  Yönetmeliğe 
aykırı olmamak kaydıyla belediye meclisinin kararı ile düzenleme yapabilir. 

 

Yürürlük 

MADDE 15 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 16 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. 

 

 Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin 

Tarihi Sayısı 

16/8/2006 26261 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî 
Gazete’lerin 

Tarihi Sayısı 

 22/12/2011 28150 

 



 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ  

KOORDİNASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ 

 

 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; büyükşehir belediyesi bünyesinde kurulan Alt Yapı 
Koordinasyon Merkezi ile Ulaşım Koordinasyon Merkezinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; büyükşehir belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi ile Ulaşım 
Koordinasyon Merkezinin kuruluş, görev ve yetkileri ile bu merkezlerin çalışma usul ve esaslarını, alt 
yapı yatırım hesabının oluşumunu ve gelirini kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanununun 8 inci ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

a) Alt yapı: İçme suyu ve kanalizasyon projeleri, elektrik, doğalgaz, telefon, kablolu televizyon 
bağlantı hatları gibi telekomünikasyon projeleri, hafif raylı toplu taşıma ve metro projeleri, termal 
ısınma ve enerji besleme projeleri ve benzerleri gibi raylı toplu taşıma sistemleri ile yollar ve 
kaplamaları, 

b) Deniz ulaşım sistemi: Nehir, göl ve deniz gibi suyolu ile toplu taşıma hizmeti veren körfez 
ve sahil vapurları ile hovercraft, deniz yolu motorları ve deniz otobüsleri ve benzeri sistemleri, 

c) Raylı sistem: Ray üzerinde hareket eden banliyö treni, otoray, hafif raylı sistem, metro ve 
cadde tramvayı, tünel yeraltı treni, monoray,füniküler ve havaray gibi toplu taşıma ve ulaşım 
sistemlerini, 

ç) Taşıma: Genel olarak belli bir ücret tarifesine göre kişilerin seyahat ihtiyacını temin etmek 
üzere kullanılan taksi dâhil ulaşım araçları ile bu maksatla kurulan, kara, deniz ulaşım sistemlerini, 

d)Tranşe: Alt yapı tesislerinin içine yerleştirildiği ve üstünün usulüne göre kapatılarak eski 
haline getirilmesi gereken her türlü hendek ve çukur kazısını, 

e) Yol: İmar planlarında bir parselden karşı parsele kadar olan açıklık, tretuvar, trafik şeridleri 
ve refüjleri, 

f) AYKOME: Alt Yapı Koordinasyon Merkezini, 

g) UKOME: Ulaşım Koordinasyon Merkezini, 

ifade eder. 

  



 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bağlılık ve Bağlayıcılık 

 

Bağlılık 

MADDE 5 –(1) Büyükşehir belediyesi alt yapı koordinasyon merkezi ile ulaşım  
koordinasyon merkezi büyükşehir belediye başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya 
görevlendireceği kişi eliyle yürütür. 

 

Bağlayıcılık 

MADDE 6 –(1) Alt yapı koordinasyon merkezi ile ulaşım koordinasyon merkezi tarafından 
alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar; büyükşehir belediyesi, büyükşehir dâhilindeki 
diğer belediyeler ve büyükşehir sınırları içindeki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel 
kişileri bağlar. 

 

 

İKİNCİ KISIM 

Alt Yapı Koordinasyon Merkezi 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, Görev ve Yetkileri 

 

Kuruluş 

MADDE 7 –(1) AYKOME, büyükşehir belediye başkanı veya görevlendireceği kişinin 
başkanlığında; 

a) Büyükşehir belediyesi fen işleri daire başkanı ile büyükşehir belediye başkanının belediye 
ve işletmeleri ile bağlı kuruluşlarından en az şube müdürü seviyesinde görevlendireceği en fazla on 
kişinin, 

b) Milli Savunma Bakanlığı temsilcisinin, 

c) Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcisinin, 

ç) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü temsilcisinin, 

d) Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü temsilcisinin, 

e) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü temsilcisinin, 

f) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. temsilcisinin, 

g) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. temsilcisinin, 

ğ) Şehir İçi Elektrik Dağıtım A.Ş. temsilcisinin, 

h) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. temsilcisinin, 

ı) Belediyelerini ilgilendiren konuların görüşüldüğü toplantılara büyükşehir ilçe ve ilk kademe 
belediye başkanları veya görevlendirecekleri bir üyenin, 

i) Belediye altyapı hizmetlerini etkileyecek derecede yatırım yapan ve belediye tarafından 
belirlenen özel kuruluş temsilcisinin, 

katılımından oluşur. 

(2) AYKOME toplantılarına ayrıca, gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının veya oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun temsilcileri oy hakkı 
olmaksızın görüşleri alınmak üzere davet edilir. 

(3) Büyükşehir belediyesinin öteki birim başkanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, 
üniversiteler, ilgili vakıf ve dernek temsilcileri görev alanlarına giren konularda, oy hakkı olmaksızın 
görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilirler. 
  



 

 

Görev ve yetkileri 

MADDE 8 –(1) AYKOME, büyükşehir dâhilindeki alt yapı hizmetlerini etkili ve koordinasyon 
içinde yürütmek amacıyla; 

a) Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir dâhilinde 
yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plan ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak 
programları birleştirerek kesin program haline getirir. 

b) Alt yapı programlarının hazırlanmasında, taslaklarının birleştirilip kesinleştirilmesinde üst 
yapı program ve çalışmaları ile koordinasyonu sağlar. Kesin programlarda birden fazla kurum ve 
kuruluşlar tarafından aynı anda yapılması gerekenleri ortak programa alır. 

c) Ortak programa alınan alt yapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için 
"Alt Yapı Yatırım Hesabı" adı altında bir hesap oluşturur. 

ç) Ortak programa alınmayan yatırımların her Bakanlık ile ilgili Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe 
belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi bütçelerinden yapacakları harcamalarla 
yerine getirilmesini sağlamak üzere bir program tespit eder ve bu programın uygulanıp 
uygulanmadığını kontrol eder. 

d) İlgili kuruluşlarca imar planı olmayan alanlarda önceden yapılmış tesislerin, yeni imar 
durumuna uygun yol yapım çalışmaları bitmeden, mevcut tesislerin uygun hale getirilmesini sağlar. 

e) Kazı yapılacak tarihleri tespit eder, kazı yapmanın yasak olduğu tarihlerde acil durumlar için 
büyükşehir belediye başkanına veya AYKOME birimi yöneticisine yetki verir. 

f) Alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı verir ve buna ilişkin 
bedeli belirler. 

g)AYKOME’ye katılan tüm kuruluşların kent içinde kullanacakları malzemelerle ilgili 
standartları belirler. 

ğ) Gerekli görülen konularda UKOME ile işbirliği yapar. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Toplantı ve Toplantı Usulü 

 

Toplantı 

MADDE 9 –(1) AYKOME büyükşehir belediye başkanın veya görevlendireceği kişinin 
başkanlığında, 7nci maddede belirtilen üyelerle önceden kararlaştırılan tarih ve yerde toplanır. 

(2) Başkanın gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin yazılı teklifi ve başkanın daveti üzerine 
belli konuların görüşülüp karara bağlanmasını ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere en geç 
bir hafta içerisinde toplanır. 

(3) Toplantılarda belirlenen gündem dışında üyelerin teklif ettiği konular, kurul tarafından 
kabul edilmek şartıyla görüşülebilir. 

 

Toplantı usulü 

MADDE 10 –(1) AYKOME toplantıları; 

a) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile başkan 
tarafından açılır. 

b) Mazereti olan üyenin yerine kurumları tarafından görevlendirilecek bir yetkili toplantıya 
katılır. 

c) Oylamalar açık oylama şeklinde yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile 
alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sayılır. Kararlarda çekimser 
kalınamaz. 

 
  



 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Alt Yapı Koordinasyon Birimi 

 

Birim 

MADDE 11 –(1)AYKOME’nin sekreterya hizmetleri, büyükşehir belediye başkanlığı 
bünyesinde bu amaçla oluşturulacak alt yapı koordinasyon birimi tarafından yürütülür. 

 

Görevleri 

MADDE 12 –(1) Alt yapı koordinasyon birimi; 

a) Başkanlığın talimatı doğrultusunda gündemi hazırlar, görüşme tutanaklarını ve kararları 
düzenler, alınan kararları ilgili makamlara gönderir. 

b)AYKOME’ye üye gönderen kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişimi sağlar. 

c) Alt yapı yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşlarına ait taslak programları birleştirerek 
kesin program taslağını hazırlar ve AYKOME’nin onayına sunar. 

ç) Birden fazla kurumca aynı yer ve aynı anda yapılması gereken alt yapı yatırımlarını ortak 
program taslağına alır ve AYKOME’nin onayına sunar. Kamu kurum ve kuruluşlarının ortak programa 
alınmayan alt yapı yatırımları için hazırlanan programlara uygun olarak ruhsat verilmesini teklif 
eder. Ruhsatsız kazı yapılmasını önler. Ruhsatsız kazı yapıldığının tespiti durumunda, kazı yapanlar 
hakkında gerekli işlemin yapılmasını sağlar. 

d) Ortak programa alınan alt yapı yatırımları için tranşe, galeri ve tünel gibi inşaat tipini 
belirler, projesini ve ihale dosyasını hazırlar, alt yapı yatırımları ihale edildiği takdirde ihale 
komisyonunun sekreterya görevini yürütür. 

e) Ortak programa girmediği için kurumların kendilerince yapılan alt yapı yatırımlarının 
AYKOME programına ve kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını izler. 

f) Doğal afet, güvenlik, sağlık gibi önceden belirlenemeyen zorunlu hallerde kazı izni verir. 

 

Çalışma esas ve usulleri 

MADDE 13 –(1)AYKOME’nin görev konuları ile ilgili olarak; 

a) Alt yapı yatırımı yapan kurumlar ile ilçe ve ilk kademe belediyeleri müteakip yılın taslak 
programlarını Eylül ayı sonuna kadar alt yapı koordinasyon birimine iletirler. Alt yapı koordinasyon 
birimi, taslak programların öngörülen başlama ve bitirme tarihlerini, tranşelerin uzunluğunu, işin 
önem ve gereğini, ana yol veya tali yol durumlarını, yolun kaplama tipini ve diğer faktörleri göz önüne 
alarak kesin program taslağı haline dönüştürür veAYKOME’nin onayına sunar. 

b) Birden fazla kurumun aynı yerde alt yapı yatırımı yapacağı anlaşılırsa, ortak programa 
alınan alt yapı yatırımları, teknik bir engel yoksa tranşeiçine yerleştirilmesi ve ortak tranşe ile ilgili 
bütün iş ve işlemler, bu doğrultuda ilk keşif ihale dosyası hazırlanması, kurumların hisselerine düşen 
gider miktarının belirlenmesi, ortak ruhsatın verilmesi hususlarını tespit ederek AYKOME’nin 
onayına sunar. Alt yapı koordinasyon biriminin hazırladığı ve ortak yatırıma girmeyen alt yapı 
tranşelerini AYKOME’nin onayladığı programa ve verilen ruhsata uygun olarak kurumlar kendileri 
yaparlar. 

c) Alt yapı programlarının hazırlanmasında, taslakların birleştirilip kesinleştirilmesinde gerekli 
koordinasyonu sağlar. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Alt Yapı Yatırım Hesabı 

Hesabın oluşumu ve geliri 

MADDE 14 –(1) Alt yapı yatırım hesabı, ortak programa alınan altyapı hizmetlerinin amaca 
uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine 
konulan ödeneklerden bu hesaba yapılacak aktarım ile kazılardan elde edilen gelirlerden oluşur. 



 

 

(2) Alt yapı koordinasyon merkezinin bütçesi büyükşehir belediye bütçesi içinde yer alır. 
Ayrıca, belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden, 
alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturularak alt yapı yatırım hesabına aktarılacak 
tutarlar da gelir bütçesinin ilgili bölümünde gösterilir ve bu gelirler amacının dışında harcanamaz. 

(3) Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri cadde, bulvar, meydan ve sokaklarında 
yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler büyükşehir belediyesi bünyesinde açılacak alt yapı 
yatırım hesabında toplanır. Sokakların kazısından elde edilen gelirler ilgili belediyeye aktarılır. Bu 
paralar büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyeleri tarafından sadece cadde, bulvar, meydan ve 
sokakların asfalt ve kaldırımların yapımında kullanılır. Bu gelirler amacı dışında kullanılamaz. 

 

Harcama usulü 

MADDE 15 –(1) Alt yapı yatırım hesabının kullanımı büyükşehir belediyesinin tabi olduğu 
harcama usul ve esaslarına tabidir. 

 

Harcama yetkilisi 

MADDE 16 –(1) Alt yapı yatırım hesabının harcama yetkilisi alt yapı koordinasyon biriminin en 
üst yöneticisidir. 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Ulaşım Koordinasyon Merkezi 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, Görev ve Yetkileri 

 

Kuruluş 

MADDE 17 –(1) UKOME, büyükşehir belediye başkanı veya görevlendireceği kişinin 
başkanlığında; 

a) Büyükşehir belediye başkanınca, belediyenin ulaşım ve yatırımlarla ilgili daire ve 
işletmeleriyle bağlı kuruluşlarından en az şube müdürü seviyesinde görevlendireceği en fazla on 
kişinin, 

b) Milli Savunma Bakanlığı temsilcisinin, 

c) Jandarma Genel Komutanlığı temsilcisinin, 

ç) Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcisinin, 

d) Sınırları içersinde deniz bulunan büyükşehirlerde, Sahil Güvenlik Komutanlığı  
temsilcisinin, 

e) Sınırları içersinde deniz bulunan büyükşehirlerde, Denizcilik Müsteşarlığı temsilcisinin, 

f) Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcisinin, 

g) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü temsilcisinin, 

ğ) Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü temsilcisinin, 

h)Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü temsilcisinin, 

ı) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü temsilcisinin, 

i) Kendi belediyelerini ilgilendiren ve belediyelerinin yetki alanı içerisinde oluşan ve o 
belediyenin sınırları içerisinde başlayıp biten ulaşım konularında ilçe ve ilk kademe belediye 
başkanları veya görevlendirecekleri bir üyenin, 

katılımından oluşur. 



 

 

(2) UKOME toplantılarına ayrıca, gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının veya oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun temsilcileri oy hakkı 
olmaksızın görüşleri alınmak üzere davet edilir. 

(3) Büyükşehir belediyesinin öteki birim başkanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, 
üniversiteler, ilgili vakıf ve dernek temsilcileri görev alanlarına giren konularda, oy hakkı olmaksızın 
görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilirler. 

 

Görev ve yetkileri 

MADDE 18 –(1) UKOME, büyükşehir içindeki kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu 
üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak üzere; 
ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında üst düzeyde yönlendirici karar alma, uygulama, 
uygulatma ve ilgili mevzuattaki usulüne göre gereken tesisleri kurma, kurdurma ve işletme hak ve 
yetkilerine haizdir.Bu amaçla; 

a) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, mevzuatla yetkili kılındığı durumlarda mahalli 
ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almakla, 

b) Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde nazım plan çerçevesinde, arazi kullanım 
ve ulaşım planlama çalışmalarıyla büyükşehir ulaşım planını yapmak, yaptırmak, uygulamak ve 
uygulatmak için gereken karar ve tedbirleri almakla, 

c) Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili 
tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, trafikle ilgili olarak ülkeyi ilgilendiren veya 
mevzuat değişikliği gerektiren hususları İçişleri Bakanlığına iletmekle, 

ç) Kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma 
araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; otobüs, 
taksi, dolmuş ve servis durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler 
üzerinde araç park yerlerini tespit etmek, gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve 
kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan 
etmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü şahıslara işletilmesi için izin vermek, izin verilen 
otoparklar ile karayolu üzerindeki diğer park yerlerinde özürlüler için işaretlerle belirlenmiş 
bölümler ayrılmasını sağlamakla, 

d) Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği 
yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz 
taşıtların çalışma şekil ve şartları ile bu taşıtların teknik özelliklerini tespit etmek, çalıştırılabileceği 
yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, bunlara izin ve çalışma ruhsatı 
vermekle, 

e) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, ulaşım, toplu taşıma ve trafik mevzuatının 
büyükşehir belediyesine verdiği yetki doğrultusunda uygulamaya yönelik yönlendirici karar almak ve 
görüş oluşturmakla, 

f) İlçe ve ilk kademe belediyelerce düzenlenen yol ve kavşaklar ile büyükşehir belediyesince 
yapılan sinyalizasyon sistemlerinde aksaklık tespit edildiği takdirde uyarıda bulunmak ve 
düzeltilmesini sağlamakla, 

g) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde kalan karayollarının bir kısmının veya tamamının 
yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına kapatılmasına, park edilecek yerler ile zaman ve 
süresinin ve araçların geliş ve gidiş yollarının ve yollara konulacak trafik işaretlerinin yerlerinin 
belirlenmesine karar vermekle, 

ğ) Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde,13/10/1983tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanunun belirlediği sınırlar içinde araçların kullanacağı şeritleri ve yol kullanım esaslarını tespit 
etmek ve gerekli yasakları koymak, gerekli hal ve yerlerde en çok ve en az hız limitlerini 
belirlemekle,görevli ve yetkilidir. 

 

 



 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Toplantı ve Toplantı Usulü 

 

Toplantı 

MADDE 19 –(1) UKOME büyükşehir belediye başkanının veya görevlendireceği kişinin 
başkanlığında, 17nci maddede belirtilen üyelerle önceden kararlaştırılan tarih ve yerde toplanır. 

(2) Başkanın gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin yazılı teklifi ve başkanın daveti üzerine 
belli konuların görüşülüp karara bağlanmasını ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere en geç 
bir hafta içerisinde toplanır. 

(3) Toplantılarda belirlenen gündem dışında üyelerin teklif ettiği konular, kurul tarafından 
kabul edilmek şartıyla görüşülebilir. 

 

Toplantı usulü 

MADDE 20 –(1) UKOME toplantıları; 

a) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde sayılan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile başkan 
tarafından açılır. 

b) Mazereti olan üyenin yerine kurumları tarafından görevlendirilecek bir üst düzey yetkili 
toplantıya katılır. 

c) Oylamalar açık oylama şeklinde yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile 
alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Kararlarda 
çekimser kalınamaz. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ulaşım Koordinasyon Birimi 

 

Birim 

MADDE 21 –(1)UKOME’nin sekreterya hizmetleri, büyükşehir belediye başkanlığı bünyesinde 
bu amaçla oluşturulacak ulaşım koordinasyon birimi tarafından yürütülür. 

 

Görevleri 

MADDE 22 –(1) Ulaşım koordinasyon birimi; 

a) Başkanın emir ve talimatları doğrultusunda gündemi hazırlar ve üyelere duyurur. 

b) Görüşme tutanaklarını düzenler. 

c) Alınan kararları yazar, üyelerin imzalarını tamamlatır ve ilgili mercilere gönderir. 

ç) UKOME toplantılarına üye gönderen kurum ve kuruluşlarla irtibatı sağlar. 

d) Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde nazım plana uygun arazi kullanım ve 
ulaşım planlama çalışmaları doğrultusunda büyükşehir ulaşım planının yapılması için gereken ön 
çalışmaları yaparak kurula sunar.  



 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

 

Komisyonlar 

MADDE 23 –(1) AYKOME ve UKOME görevleri ile ilgili konuların incelenmesi için kendi üyeleri 
arasından komisyon kurulabilir. Komisyonun çalışma süresi, komisyonun kurulmasına ilişkin kararda 
belirtilir ve komisyon raporunu kararda belirlenen süre içinde vermek zorundadır. 

 

Koordinasyon 

MADDE 24 –(1) AYKOME ve UKOME’nin görev ve yetkileri ile ilgili hizmet ve faaliyetlerinde, 
ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon büyükşehir belediye başkanı tarafından 
sağlanır. 

 

Personel görevlendirilmesi 

MADDE 25 –(1) AYKOME ve UKOME’nin işlerini yürütmek üzere oluşturulan birimlerde, 
büyükşehir belediye personeli dışında da kamu kurum ve kuruluşlarından program hazırlama, etüt 
proje yapma ve kontrollük gibi hizmetlerde çalıştırılmak üzere konusunda uzman olan personel 
geçici olarak görevlendirilebilir. Görevlendirme ve özlük haklarına ilişkin hususlarda yürürlükteki 
mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

Harcamalar 

MADDE 26 –(1) AYKOME ve UKOME’nin idari iş ve işlemlerinin gerektirdiği her türlü 
harcamalar büyükşehir belediyesi bütçesinden karşılanır. 

 

Düzenleme yapma yetkisi 

MADDE 27 –(1) Büyükşehir belediyeleri; alt yapı yatırımları ile ulaşım ve toplu taşıma hizmet 
ve faaliyetlerinin amaca uygun, etkili ve verimli yürütülmesini sağlamak üzere bu Yönetmelikte yer 
almayan hususlarda; 

a) Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özelliklerini dikkate alarak, birinden diğerine çeşitlilik 
ve farklılık arz eden, nicelik ve niteliklerini, 

b)4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu 
İhale Sözleşmeleri Kanunu ile ilgili mevzuatına ve bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla hizmet ve 
yatırımlarla ilgili her türlü inşaat ve kazı yapılmasında, bağımsız ve ortak tranşe açılmasında ve 
benzeri konularda uyulması gereken zaman ve yer şartları ile mahalli imkan ve benzeri durumlarını, 

göz önünde bulundurarak büyükşehir belediye meclisinin kararı ile düzenleme yapabilirler. 

 

Ulaşım hizmetlerine ilişkin işlemler 

MADDE 28 –(1) Nüfus artışı ve şehrin ulaşım planı dikkate alınmak suretiyle büyükşehir 
sınırları dâhilinde taşıma ihtiyacı, UKOME tarafından düzenlenecek bir raporla İçişleri Bakanlığına 
bildirilir. 

(2) Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçları ile toplu taşım araçlarının tahsis süreleri, 
ticari plaka sayıları ile bu plakaların verilmesine ilişkin usul, esas ve devir ücretleri UKOME’ce tespit 
edilir. 

  



 

 

Kazanılmış haklar 

MADDE 29 –(1) Büyükşehir belediyeleri dâhilinde daha önce il trafik komisyonları veya 
valiliklerce alınan karar veya izinlerle elde edilmiş haklar saklıdır. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Geçici ve Son Hükümler 

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 30 –(1)15/4/1985 tarihli ve 18726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Büyük Şehir 
Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri ve Fon Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Büyükşehir belediyeleri koordinasyon merkezlerinin kararları gereği başvuru sahiplerinden 
istenecek belgelere ilişkin uyulacak usul ve esaslar 

EK MADDE 1 – (Ek:RG-14/1/2012-28173) 

AYKOME ve UKOME, görev alanlarında yer alan hizmetlere ilişkin olarak başvuru 
sahiplerinden istenilen bilgi ve belgelere ilişkin kararlarında aşağıdaki ölçütleri esas alır: 

a) AYKOME ve UKOME hizmetlerine ilişkin olarak başvuru sahiplerinden istenecek belgeleri 
beyan esas alınacak şekilde belirler. Zorunlu olmadıkça işlemin tekemmülü aşamasına kadar belge 
talep edilmez. 

b) Büyükşehir belediyelerinin görevleri gereği kendilerinde bulunan bilgi ve belgeler ile daha 
önce başvuru sahibinden alınarak kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği başvuru sahibi 
tarafından beyan edilen belgeler yeniden istenmez. 

c) İstenen belgenin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol 
edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir. 

ç) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik ortamda paylaşıma açtığı bilgi ve belgeler, 
başvuru sahibinden istenmez. Ancak, bu bilgi ve belgelere kolayca erişim için gerekli bilgiler 
istenebilir. Bu bağlamda başvuru sahiplerinin kimlik ve adres bilgilerine ihtiyaç duyulması halinde 
başvuru sahiplerinden nüfus cüzdanı sureti veya ikametgâh belgesi istenmez, bu bilgiler Kimlik 
Paylaşım sistemi üzerinden alınır. Başvuru sahibinin vergi levhası bilgilerine ihtiyaç duyulması 
başvuru sahibinin vergi kimlik numarası ve bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı istenerek, Gelir 
idaresinin kurumsal internet sayfası üzerinden e-vergi levhası sorgulaması yapılır. Başvuru 
sahibinden ayrıca vergi levhası sureti istenmez. 

d) Başvuru sahibinin adli sicil bilgilerine ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden adli sicil 
kaydı istenmez, bunun yerine yazılı olarak beyan istenir. Başvurunun form kullanılarak yapıldığı 
hallerde, formda adli sicil beyanı bölümü ayrılır. İdare, beyanın doğruluğunu adli sicil bilgilerini 
verebilecek mercilerden teyit eder. İlgili merciler, gerekli bilgileri, teknik altyapısı hazır olan 
kurumlara elektronik ortamda derhal, diğer hallerde en geç üç iş günü içinde verir. 

e) Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri yapılmaz, 
işlem veya sözleşmeleri yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili 
hükümleri uygulanır. Başvurunun form kullanılarak yapıldığı hallerde, gerçeğe aykırı belge verdikleri 
veya beyanda bulundukları tespit edilen başvuru sahipleri hakkında yapılacak işlemler başvuru 
formlarında yazılı olarak belirtilir. 

f) Başvuruda istenen belgeler, idarece sayma suretiyle belirtilir. İstenen belgeler arasında, 
idare tarafından istenecek diğer belgeler veya benzeri belgeler gibi muğlak ibarelere yer verilmez. 

g) Başvuru sırasında istenen formlar idarenin internet sayfasında da yayımlanır. 

  



 

 

GEÇİCİ MADDE 1 –(1) Bu Yönetmelikle öngörülen birimler, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde oluşturulur. 

 

GEÇİCİ MADDE 2 –(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içerisinde 
büyükşehir belediyelerinin bulunduğu il valilikleri, il trafik komisyonlarında UKOME’lerin görevli 
oldukları konularla ilgili almış oldukları karar, bilgi ve belgeleri UKOME birimlerine devrederler. 

 

Yürürlük 

MADDE 31 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 32 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. 
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BELEDİYELERİN ARSA, KONUT VE İŞYERİ ÜRETİMİ,  
TAHSİSİ, KİRALAMASI VE SATIŞINA DAİR GENEL YÖNETMELİK 

 

Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel 
Yönetmelik 

İçişleri Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: 

 

Resmi Gazete Tarihi: 29/09/2005 

Resmi Gazete Sayısı :25951 
 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı, belediyeler tarafından arsa, konut ve işyerleri üretilmesi, 

tahsisi, kiralanması ve satışına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2 -Bu Yönetmelik belediyeler tarafından üretilen arsa, konut ve işyerlerinin tahsisi, 

kiralanması ve satışına ilişkin düzenlemeleri kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3 -Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 69 uncu 

maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4 -Bu Yönetmelikte geçen; 

Dar gelirli: Aylık toplam geliri asgari ücretin, büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde iki katını, 

diğer belediyelerde bir buçuk katını geçmeyen aileyi, 

Sosyal konutlar: Brüt kullanım alanı 100 m2'yi geçmeyen ve düşük maliyetli olarak üretilen 

konutları, 

Konut: Sosyal konutlar dışında kalan diğer konutları, 

Tahsis: Belediye tarafından üretilen arsa ve sosyal konutların, bu Yönetmelikte belirtilen 

şartları taşıyanlara, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli karşılığında ihalesiz olarak 

verilmesini, 

Kıymet takdir komisyonu: Bu Yönetmeliğe göre üretilecek arsa, konut ve işyerlerinin maliyet 

bedelini belirlemek üzere, biri inşaat mühendisi olmak üzere 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre belediye bünyesinde oluşturulacak en az üç kişilik 

komisyonu, 

ifade eder. 

 

  



 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi 

 

Arsa, konut ve işyeri üretimi 

Madde 5 -Düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını 

karşılamak amacıyla belediyeler tarafından imarlı ve alt yapılı arsalar üretilebilir. Belediyeler 

tarafından öncelikle dar gelirliler için farklı büyüklüklerde sosyal konutlar üretilir. Sosyal konutlar 

dışında, belediyelerce konut üretilip satılabilir. Bu satışlardan elde edilecek gelirden sosyal 

konutların finansmanına katkı sağlanabilir. 

Arsa temininde, konut ve işyeri yapımında kredi kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve 

diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler yapılabilir. 

Ayrıca, ihtiyaç olması halinde değişik büyüklüklerde ve özelliklerde işyerleri üretilebilir. 

 

Arsa temini ve imar planı 

Madde 6 -Arsa, konut ve işyerlerinin üretiminde ihtiyaç duyulacak arsa ve araziler 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre temin edilir. Temin edilen arsa ve arazilerin satış ve 

tahsisinde önce imar planları tamamlanır. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Arsa ve Konut Tahsisi 

 

Arsa ve konut tahsis şartları 

Madde 7 -Konut yapılmak amacıyla arsa tahsis edilecekler ile sosyal konut tahsis 

edileceklerde aşağıdaki şartlar aranır: 

a) Dar gelirli olmak, 

b) Kendisinin, eşinin veya onsekiz yaşından küçük çocuklarının o belediye sınırı içinde konutu 

veya konut yapmaya müsait arsası bulunmamak, 

c) En az bir yıldan beri o belediye sınırları içinde ikâmet ediyor olmak, 

d) Afete maruz kalmış olmak, 

e) Sanayi bölgelerinden nakledileceklerden olmak, 

f) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uygulamaları kapsamında hak sahibi 

olup, gecekondu ıslahı ve tasfiyesi sebebiyle açıkta kalacak olmak, 

Tahsisten yararlanacakların bu maddede aranan şartlardan (a), (b) ve (c) bentlerindeki 

şartların üçüne birlikte, ya da (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartlardan herhangi birine (c) 

bendinde belirtilen şartla birlikte sahip olmaları gerekir. 

Tahsis edilecek arsa miktarından fazla müracaat olması halinde uygulanacak puanlama 

kriterleri belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Aile nüfusu, dul, engelli, evde 

yatalak hasta bulunması, çocukların gelir getirici bir işte çalışıp çalışmaması, aile bireylerinin sahip 

olduğu araç ve diğer varlıklar, gazi, şehit eş ve çocukları ile diğer hususlar puanlama kriterleri olarak 

dikkate alınır. 

 

  



 

 

Arsa tahsisi 

Madde 8 -Arsa tahsis bedeli kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenecek değerden aşağı 

olamaz. 

Peşinat olarak alınacak tutar arsa bedelinin %20'sinden az olamaz. Peşinat alındıktan sonra 

kalan borcun aylık taksitler halinde ödenmesi esas olmakla birlikte değişik ödeme planları da 

uygulanabilir. Ancak toplam ödeme süresi 10 yıldan fazla olamaz. 

Tapu devri peşinat alındıktan sonra yapılır. 

Arsa bedelinin peşin ödenmesi halinde %25'e kadar indirim yapılabilir 

 

Kooperatiflere arsa tahsisi 

Madde 9 -Üyelerinin tamamı 7 nci maddede belirtilen şartları taşıyanlardan oluşan 

kooperatiflere arsa tahsis edilebilir. Bu kooperatiflerden tahsisten önce, üyelerinin tamamının bu 

şartları taşıdıklarına dair belgeler istenir. 

Arsa bedeli tamamen ödeninceye kadar kooperatif üyeliklerinin devri ancak belediye 

encümeninin izni ile olur. 

 

Konut yapılmaması 

Madde 10 -Konut yapılmak amacı ile tahsis edilen arsalar bu amaç dışında kullanılamaz ve 

üzerine konut yapılıp 5 yıl kullanılmadan başkalarına satılamaz ve devredilemez. 

Konutlar için inşaata başlama ve yapım süreleri belediye meclisi tarafından belirlenir. İnşaata 

başlama süresi üç yıl, inşaatı tamamlama süresi üç yıl olmak üzere, verilecek süre toplam altı yılı 

geçemez. Ancak, toplam altı yılı geçmemek kaydıyla konut yapımına başlama ve bitirme süreleri 

belediye encümen kararı ile uzatılabilir. 

Verilen süre içinde konut yapımına başlanılmaması veya süresinde konutun bitirilememesi 

halinde tahsis iptal edilerek arsa geri alınır. 

 

Konut tahsisi 

Madde 11 -Konutların tahsis bedeli, kıymet takdir komisyonunca her türlü giderler dahil 

edilerek tespit edilecek maliyet bedelinden aşağı olmamak üzere belirlenir. 

Peşinat olarak alınacak tutar, konut bedelinin %10'undan az olmamak üzere, konut 

büyüklüklerine göre belirlenebilir. Ancak toplam ödeme süresi 20 yılı geçemez. 

Konut tahsis edilen kişi konutu 5 yıl süreyle başkasına satamaz ve devredemez. Bu husus tapu 

siciline şerh edilir. 

 

Ödemenin geciktirilmesi ve tahsisin iptali 

Madde 12 -Arsa ve sosyal konut bedeline ilişkin taksit ödemelerinin eksik yapılması veya hiç 

yapılmaması durumunda 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun gereğince belirlenen oranı geçmemek üzere gecikme faizi alınır. 

Taksit ödemesinin toplam 3 ay süre ile yapılmaması durumunda, borcun gecikme faizleriyle 

birlikte 30 gün içinde ödenmesi, ödenmemesi halinde tahsisin iptal edileceği ilgiliye yazılı olarak 

bildirilir. Bildirime rağmen borcun ödenmemesi halinde tahsis iptal edilir. 

  



 

 

Kiralama 

Madde 13 -Sosyal konutlar, 7 nci maddede belirtilen kişilere belediye encümeni tarafından 

belirlenen bedel üzerinden kiralık olarak tahsis edilebilir. 

Kira artışları mahallin şartlarına göre belediye meclisince belirlenir. Kira süresi, zorunlu 

hallerde belediye meclisince belirlenecek kira artışları uygulanmak şartıyla belediye encümen kararı 

ile uzatılabilir. 

Kira süresi dolduğu halde konutu boşaltmayanlar ile kira sözleşmesine aykırı davrananlar 

8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümlerine göre tahliye 

edilir. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Arsa, Konut ve İşyerlerinin Satışı 

 

Arsa satışı 

Madde 14 -Düzenli kentleşmeyi sağlamak üzere belediye tarafından üretilen arsaların 7 nci 

madde kapsamı dışında kalanlara satışı 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

hükümlerine göre yapılır. 

 

Konut ve işyeri satışı 

Madde 15 -Sosyal konutlar dışındaki konutlar ile işyerlerinin satışı aşağıda belirtilen esaslara 

göre yapılır: 

a) Bedelin tespiti: Satış bedeli, arsa payları dahil olmak üzere kıymet takdir komisyonunca 

belirlenecek maliyet bedeline en az %5 ilave yapılmak suretiyle belediye encümeni tarafından tespit 

edilir. 

b) İlan: Konut ve işyerlerinin satış şartları, yerleri, büyüklükleri, sayıları, özellikleri, fiyatları, 

müracaat şekli, son müracaat tarihi ile diğer hususların ilanı 22 nci madde hükümlerine göre yapılır. 

c) Teminat: Konut ve işyeri satışlarında teminat alınıp alınmayacağı, alınacaksa miktar veya 

oranı ilanda belirtilir. 

d) Satış: Konut ve işyerleri açık artırma usulüyle satılır. Konut ve işyerleri, encümen tarafından 

önceden belirlenen fiyat üzerinden satışa sunulur ve ihale en yüksek teklifi veren istekli üzerinde 

bırakılır. Satışa sunulan konut ve işyerine alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın 

belirlenmiş olan fiyat üzerinden satış yapmaya belediye encümeni yetkilidir. Satışa sunulup da 

satılmayan konut ve işyerlerinin fiyatları, her yıl günün şartlarına göre yeniden belirlenir. 

e) İndirim: Satışa çıkarıldığı halde alıcısı çıkmayan konutlara en az 30 kişiden oluşan grupların 

talip olması halinde indirim yapılabilir. Belli faaliyetler için tahsis edilecek işyerlerinde söz konusu 

meslek mensuplarına öncelik tanınabileceği gibi satış bedeli üzerinden indirim de uygulanabilir. 

İndirim oranı %25'i geçemeyeceği gibi satış bedeli hiçbir şekilde konut ve işyerleri maliyetinin 

altında belirlenemez. Bu bent uyarınca kendisine konut satışı yapılan kişi konutu 5 yıl süreyle 

başkasına satamaz ve devredemez. Bu husus tapu siciline şerh edilir. 

f) Ödeme planı: Konut ve işyeri satışlarında alınacak peşinat tutarı, satış bedelinin %50'sinden 

az olmamak üzere belirlenir. Kalan miktar en çok 2 yıl içerisinde ve belirlenecek plana göre ödenir. 

Bu şekildeki taksitli satışlar için belediye meclisince belirlenecek vade farkı uygulanır. Borcun 

zamanında ödenmemesi halinde sözleşme hükümlerine göre hareket edilir. Konut ve işyerlerinin 

satışında banka kredisi ve diğer finansman araçlarından yararlanılabilir. 



 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Belediye meclisinin yetkisi 

Madde 16 -Belediye meclisi, dar gelirli tanımına ilişkin miktarı %25'e kadar artırmaya veya 

düşürmeye; tahsis ve satışlarda alınacak peşinat miktarlarını ve peşin ödemelere uygulanacak 

indirim oranını, tahsis ve satışlarda uygulanacak taksit süreleri ile vade farkını, yıllık kira artış 

oranını, satışlarda uygulanacak grup veya meslek indirim oranını belirlemeye; 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun gereğince belirlenen oranı geçmemek üzere gecikme 

faizini tespit etmeye yetkilidir. 

 

Tahsis ve satış yetkisi 

Madde 17 -Arsa, konut ve işyeri tahsisi, kiralama ve satışları belediye encümeni kararı ile 

yapılır. Belediye encümeni kişilerin dar gelirli kapsamına girip girmediğini belirlemeye, tahsis, 

kiralama ve satışın yapılıp yapılmamasına, satışlarda teklif edilen fiyatın yeterli olup olmadığına ve 

ihaleyi sonuçlandırıp sonuçlandırmamaya yetkilidir. 

Aile nüfusu, dul, engelli, evde yatalak hasta bulunması, çocukların gelir getirici bir işte çalışıp 

çalışmaması, aile bireylerinin sahip olduğu araç ve diğer varlıklar, gazi, şehit eş ve çocukları ile 

benzer özel durumları olanlara belediye encümeni tarafından kıymet takdir komisyonu tarafından 

belirlenen miktar üzerinden başkaca şart aranmaksızın arsa ve konut tahsis edilebilir. 

 

Kısıtlama 

Madde 18 -Bir kişiye birden fazla arsa ve konut tahsis edilemez, kiraya verilemez. Tahsis 

şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların tahsisi iptal edilir. Bu şekilde tahsisi iptal edilenler ile 

taksitli ödeme şartlarına uymadıkları için tahsisi iptal edilenlere bir daha tahsis yapılmaz. 

Yanıltıcı beyanda bulunmak suretiyle arsa ve konut tahsisinden yararlandığı tespit edilenler 

hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Taksitle arsa, konut ve işyeri tahsis edilmesi veya satılması halinde, tapu üzerine ipotek 

konulur ve borcun tamamı ödenmeden ipotek kaldırılmaz. 

 

Sözleşme düzenlenmesi 

Madde 19 -Arsa, konut ve işyeri tahsis ve satışları ile konut kiralanmasında ilgili kişiler veya 

kooperatif arasında, tahsis veya satış şartları, arsa, konut ve işyerlerinin kullanım şartları, tahsis ve 

satışın taksitle yapılması halinde taksitlerin ödeme süresi ve vade farkı, zamanında ödenmeyen 

taksitlere uygulanacak gecikme faizi ile tahsis veya satışın iptal edilmesi ve diğer hükümler bir 

sözleşme ile düzenlenir. 

 

Geri ödeme 

Madde 20 -Tahsis ve satışın iptali durumunda, o güne kadar tahsil edilen arsa bedeli ile 
başlanıp da bitirilmeyen konut ve işyerlerinin kıymet takdir komisyonunca belirlenen değeri üç yıl 
içinde ilgililere ödenir. Ancak bu şekilde geri ödemelerde faiz, zam ve benzeri ilave yapılmaz. 

  



 

 

Yeniden değerleme 

Madde 21 -Arsa ve konutların tahsis, kiralama ve satışlarında peşinat alındıktan sonra kalan 
borç miktarı her yıl bir önceki yılın tüketici fiyat endeksi ile çarpılarak yeniden değerlemeye tabi 
tutulur. 

 

İlan 

Madde 22 -Uygulamada açıklık ve rekabetin sağlanması için, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununa tabi olmayan tahsis, kiralama ve satışlarda arsa, konut ve işyerlerinin yeri, büyüklüğü, 
tahsis ve satış şartları, müracaat yeri ve süresi, bedeli, ödeme planı, vade farkı ve gecikme faizi, 
kullanım koşulları, tahsisin iptal şartları ve diğer hususlar son müracaat gününden en az on beş gün 
önceden belediyenin internet sitesinde, ilan panolarında ve uygun görülecek diğer vasıtalarla ilân 
edilir. 

 

Büyükşehirlerde uygulama 

Madde 23 -Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde arsa, konut ve işyeri üretilmesi, tahsisi, 
kiralanması ve satışına ilişkin görev ve yetkiler 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmünce büyükşehir belediyeleri tarafından 
yerine getirilir. 

 

Yönetmelik 

Madde 24 -Belediyeler, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak 
çıkarılan yönetmelikler ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla arsa, konut ve işyeri 
üretimi, tahsisi, satışı ve kiralanmasına ilişkin diğer hususları belediye meclisi kararı ile çıkaracakları 
yönetmelikle düzenlerler. 

 

Yürürlük 

Madde 25 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 26 -Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 

 



 

 

KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik 
bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye 
duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, 
yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseylerinin çalışma usul 
ve esaslarını düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; kent konseylerinin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, 
görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik;3/7/2005.tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76ncı 
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

a) Belediye: Kent konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan belediyeyi, 

b) Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; 
kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının ,vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde 
belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik 
yapılar ile yönetişim mekanizmalarını, 

c) Meclisler ve çalışma gurupları: Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent 
konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli 
toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin 
yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları, 

ç) Yerel gündem 21 programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul 
edilen ve 21 inci yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28 inci bölümü 
uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi 
sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 
yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını, 

d) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik 
gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını, 

e)YG21: Yerel Gündem 21’i, 

ifade eder. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Kent Konseyinin Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri 

 
Kent Konseyinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri 

MADDE 5 –(Başlığı ile değişik:R.G.6/6/2009-27250)(1) Kent Konseyleri belediye teşkilatı olan 
yerlerde, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde, 8 inci maddede belirtilen 
üyelerden oluşur. 



 

 

(2) Kent konseyi genel kurulu ilk toplantısını yapmak üzere belediye başkanının çağrısı ile 
toplanır. Belediye başkanının başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı idare etmek üzere 
üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer. 

(3) Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, kent konseyi yürütme kurulu ve kent konseyi 
başkanı seçilir. 

 

Kent konseyinin görevleri 

MADDE 6 –(1) Kent konseyinin görevleri; 

a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam 
bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak, 

b)(Değişik:R.G.6/6/2009-27250)Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya 
çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, 

c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme 
süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak, 

ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek, 

d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve 
geliştirmek, 

e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak, 

f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı 
ve yoksulluğu giderici programları desteklemek, 

g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak, 

ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak 
ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak, 

h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin 
uygulanmasına katkıda bulunmak, 

ı) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye 
gönderilmesini sağlamaktır. 

 

Çalışma ilkeleri 

MADDE 7 –(1) Kent konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür. 

a)YG21  süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin 
bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak, 

b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile 
diğer uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek, 

c) Kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun 
korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, 
saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak, 

ç) Kent konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla 
görüş ve önerilerini oluşturmak, 

d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak, 

e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir. 

 
 

  



 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kent Konseyi Üyeliği ve Organları (Değişik Başlık:R.G.6/6/2009-27250) 

 

Kent konseyi üyeliği 

MADDE 8 –(Başlığı ile değişik:R.G.6/6/2009-27250) 

(1) Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve 
kuruluş temsilcilerinden oluşur: 

a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi, 

b) Belediye başkanı veya temsilcisi, 

c) Sayısı 10’u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek 
kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, 

ç) Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer 
belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar 
sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri 
temsilcileri, 

d) Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri, 

e) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden 
fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci, 

f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili 
dernekler ile vakıfların temsilcileri, 

g) Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi.   

 

Organları 

MADDE 9 –(1) Kent konseyi aşağıdaki organlardan oluşur: 

a) Genel Kurul 

b) Yürütme Kurulu 

c) Meclisler ve çalışma grupları 

ç)(Ek:R.G.6/6/2009-27250)Kent konseyi başkanı 

 

Genel kurul 

MADDE 10 –(Değişik:R.G.6/6/2009-27250) 

1) Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup 8 inci maddede sayılan üyelerden 
oluşur. Genel kurul, her yıl ocak ve eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, 
üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. 

(2) Genel kurula kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde 
yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder. 

(3) Genel kurul; yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma 
esaslarını, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler. 

 

Yürütme kurulu 

MADDE 11 –(1)(Değişik:R.G.6/6/2009-27250)Yürütme kurulu, genel kurul tarafından birinci 
dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen, kadın ve gençlik meclis 
başkanlarının da yer aldığı en az yedi kişiden oluşur. Yürütme kuruluna kent konseyi başkanı, 
bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder. 

(2)Yürütme kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul tarafından oluşturulan 
görüşleri ilgili belediyeye sunar ve uygulamayı izler. 

  



 

 

Kent konseyi başkanı 

MADDE 11/A –(Ek:R.G.6/6/2009-27250) 

(1) Kent konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev süresi, 
yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç 
yıldır. 

(2) Kent konseyi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci 
oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu 
oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan 
aday, başkan seçilmiş olur. 

(3) Kent konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşimde 
tamamlanır. 

(4) Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı 
hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekalet eder. 

 

Meclisler ve çalışma grupları 

MADDE 12 –(1) Kent konseyleri, görev alanına giren konularda meclis ve çalışma gurupları 
oluşturabilir. 

(2) Meclislerin ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları genel kurulca belirlenir. 

(3) Meclislerde ve çalışma guruplarında oluşturulan görüşler, kent konseyi genel kurulunda 
görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur. 

 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Toplantı ve görüşme usulü 

MADDE 13 –(1) Kent konseyi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda 
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar 
alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 

(2) Genel kurul, yürütme kurulu başkanı tarafından doğrudan veya 8 inci maddede öngörülen 
katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağırılabilir. 

 

Görüşlerin ilanı 

MADDE 14 –(1) Kent konseyi genel kurulunca oluşturulan görüşler, belediye meclisinin ilk 
toplantısında değerlendirildikten sonra belediye tarafından kent konseyine bildirilir ve uygun 
araçlarla kamuoyuna duyurulur. 

 

Genel sekreterlik 

MADDE 14/A –(Ek:R.G.6/6/2009-27250) 

(1) Kent konseyi genel sekreteri, belediye başkanı tarafından önerilen üç aday arasından 
yürütme kurulu tarafından seçilir. 

(2) Kent konseyi genel sekreteri, 6 ncı maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini 
koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve 
koordinasyonu sağlar. 

(3) Genel sekreter, kent konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur 

 

Sekreterya hizmetleri 

MADDE 15 –(1) Kent konseyinin sekreterya hizmetleri, ilgili belediye tarafından önerilecek ve 
yürütme kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir. 



 

 

(2)(Değişik:R.G.6/6/2009-27250)Sekreterya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında 
genel sekretere karşı sorumludur. 

 

Yönerge çıkarma 

MADDE 16 –(1) Kent konseyi genel kurulu bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla uygulama 
yönergeleri çıkarabilir. 

 

Kent konseyinin mali yapısı 

MADDE 16/A –(Ek:R.G.6/6/2009-27250) 

(1) Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım 
yapar ve destek sağlar. 

 

GEÇİCİ MADDE – (1) YG21 Programının uygulandığı yerlerde, kent konseyi veya benzeri 
adlarla oluşturulmuş yapılanmalar bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir. Kent konseyi 
bulunmayan belediyelerde ilk toplantı, belediye başkanının çağırısı ile yapılır. 

(2) Kent konseyi ve benzeri adlarla oluşturulmuş mevcut yapılanmalara ve ilk toplantıya ilişkin 
işlemler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde tamamlanır. 

(3) Kent konseyi ilk toplantısını, belediye başkanının çağrı yazısında bildirilen gündemle, ilan 
edilen yer ve tarihte yapar. Bu toplantıda yürütme kurulu oluşturulur. 

 

Yürürlük 

MADDE 17 –(1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 18 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. 

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin 

Tarihi Sayısı 

8/10/2006 26313 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî 
Gazete’nin 

Tarihi Sayısı 

1 6/6/2009 27250 
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EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1)24 

 

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 7.11.1985, No: 18921 

Yayımlandığı Düsturun Tertibi: 5, Cildi : 25,S. 1039 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1– Bu Yönetmelik, evlendirme işlemlerini yürütecek görevlilerin tesbitine ve bunların 
yetkilerine,  

evlendirmeye esas olacak dosyaların düzenlenmesine evlenmeye itiraza, evlenme akdinin 
yapılmasına, tören yerlerine,  

evlendirme daire ve memurlarının denetlenmesine dair esas ve usuller çerçevesinde 
evlendirme işlemlerinin nüfus  

hizmetlerinin bütünlüğü içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. 

 

Tanımlar 

Madde 2 – (Değişik: 16/11/2006-2006/11269 K.)  

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

a) Aile cüzdanı: Uluslararası aile cüzdanını, 

b) Altsoy: Bir kimsenin çocuklarını ve torunlarını, 

c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını, 

ç) Beyanname: Bu Yönetmelik hükümlerine göre doldurulan ve aksi ispat edilinceye kadar 
doğruluğu kabul edilen  

evlenmek isteğine dair müracaat belgesini, 

d) Dış temsilcilik: Diplomatik temsilciliklerle konsoloslukları, 

e) Ergin: On sekiz yaşını tamamlamış kişiyi, 

f) Evlenme: Bir kadın ve bir erkeğin usulüne göre yetki verilmiş bir memur önünde bir aile 
kurmak amacı ile yapmış  

oldukları resmi akdi,  

g) Evlenme engeli: Mevcut olduğu takdirde evlenmenin yapılmasını önleyen hukuki engeli,  

ğ) Genel Müdür: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürünü, 

h) İtiraz: Evlenmeye hukuken karşı çıkmayı, 

ı) Kanuni bekleme süresi: Kan karışımını önlemek amacı ile evliliği son bulan kadının yeniden 
evlenmesi için  

gereken üç yüz günlük bekleme süresini, 

(1)3/12/2001 tarihli ve 4722 sayılı “Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli 
Hakkında Kanun”un 22 nci maddesi ile; 4721  

sayılı Türk Medeni Kanununda öngörülen tüzük ve yönetmeliklerin 1/1/2001 tarihinden 
itibaren bir yıl içinde çıkarılacağı ya da  

                                                           
24(1)3/12/2001 tarihli ve 4722 sayılı “Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun”un 22 nci maddesi ile; 4721  sayılı Türk Medeni Kanununda öngörülen 

tüzük ve yönetmeliklerin 1/1/2001 tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkarılacağı ya da  yürürlükteki tüzük ve yönetmeliklerde gerekli değişiklikler yapılacağı, bu düzenlemeler yapılıncaya 

kadar yürürlükteki tüzük ve  yönetmeliklerin Türk Medeni Kanununa aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edileceği hükme bağlanmıştır. 

  



 

 

yürürlükteki tüzük ve yönetmeliklerde gerekli değişiklikler yapılacağı, bu düzenlemeler 
yapılıncaya kadar yürürlükteki tüzük ve  

yönetmeliklerin Türk Medeni Kanununa aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam 
edileceği hükme bağlanmıştır. 

i) Kayın hısımlığı: Karı kocadan her biri ile diğerinin kan hısımları arasında evlenme sebebiyle 
meydana gelen  

hısımlığı, 

j) Konsolosluk: Başkonsolosluk, konsolosluk, muavin konsolosluk, konsolosluk ajanlığı ve 
büyükelçilik konsolosluk  

şubelerini, 

k) Mülki idare amiri: Vali ve kaymakamı, 

l) Üstsoy: Bir kimsenin ana, baba, dede ve ninelerini, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Temel İlkeler 

Genel Müdürlüğün Görev ve Yetkileri  

Madde 3 – Evlendirme işlemleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğünce düzenlenir.  

Genel Müdürlük, evlendirme işlemlerinin Medeni Kanun'la getirilen temel  kurallara ve bu 
Yönetmelik esaslarına  

uygun olarak yürütülmesini sağlar, iş ve işlemleri düzenler, takip eder, denetler ve 
denetlettirir. 

Bu amaçla Genel Müdürlük, Bakan onayı ile gerekli tedbirleri alır ve uygulamasını sağlar. 

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

Madde 4- İl nüfus ve vatandaşlık müdürleri, evlendirme işlemlerinin il seviyesinde eksiksiz 
olarak ve mevzuata  

uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar, bu amaçla gereken her türlü tedbiri alır, takip eder ve 
denetler. 

Nüfus ve vatandaşlık müdürleri bu görevlerin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinden 
dolayı valiye karşı  

sorumludurlar. 

 

İlçe Nüfus Müdürlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 5– İlçe nüfus müdürleri, evlendirme işlemlerinin ilçe seviyesinde eksiksiz olarak ve 
mevzuata uygun bir  

şekilde yürütülmesini sağlar, takip eder ve denetler.  

İlçe nüfus müdürleri bu görevlerin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinden dolayı 
kaymakama karşı sorumludurlar.  

Evlendirme Memurluğunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 6 – Kendilerine ilgili makamlarca evlendirme yetki ve görevi verilen evlendirme 
memurluğunun, birbirleri ile evlenmek isteyen  kadın ve erkeğin evlenmeye dair müracaatlarını 
kabul etmek, mevzuatın öngördüğü şekilde evlenme dosyasını hazırlamak, evlenme akdini yapmak, 
aile cüzdanı düzenleyip vermek, evlenmenin nüfus kütüklerine tescilini sağlamak, evlenme kütüğü 
ve dosyalarını iyi  bir şekilde muhafaza etmek, denetim yapmak isteyen yetkililere gerekli kolaylığı 
göstererek ve bu yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgeleri denetime hazır halde bulundurmakla 
görevlidirler. 



 

 

Evlendirme memurları bu görevlerinden dolayı nüfus müdürlerine karşı sorumludurlar. 
Belediye personeli arasından görevlendirilen evlendirme memurlarının belediye başkanına karşı 
olan sorumlulukları saklıdır. 

 

Evlendirme Memurları 

Madde 7 – (Değişik: 16/11/2006-2006/11269 K.)  

Evlendirme memuru, belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle 
görevlendireceği memur, köylerde muhtardır. Bakanlık il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine, 
nüfus müdürlüklerine ve ilgili dış temsilciliklere evlendirme memurluğu görev ve yetkisi verebilir. 
Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye il ve ilçe belediye evlendirme memurlukları ile 
nüfus müdürleri yetkilidir. 

 

Evlendirme Memurluğu Görev ve Yetkisinin Verilmesinde Usul 

Madde 8 – (Değişik: 16/11/2006-2006/11269 K.) 

Nüfus idarelerine evlendirme memurluğu yetki ve görevi verilmesi halinde, il nüfus ve 
vatandaşlık müdürü, ilçe için ilgili kaymakamlığın da görüşünü alarak evlendirme memurluğu yetkisi 
verilecek personeli ismen tespit edip valinin onayına sunar ve ilgili nüfus idaresine bildirir. İl nüfus 
ve vatandaşlık müdürleri ile ilçe nüfus müdürleri bu halde başkaca bir onaya lüzum kalmaksızın 
evlenme akdi yapmaya yetkilidirler. 

Evlendirme memurluğu yetki ve görevi, tebliği tarihinden itibaren yeni görevliye geçer. 

Evlendirme memurluğu görev ve yetkisi belediye başkanınca bizzat kullanılabileceği gibi 
görevlendireceği üst düzey personel tarafından da kullanılabilir. 

Bakanlık gerektiğinde bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen yetkilerini kısmen veya 
tamamen il valiliğine de devredebilir. 

 

Yetki Sınırı 

Madde 9– (Değişik birinci fıkra: 16/11/2006-2006/11269 K.)  Bu Yönetmelik hükümlerine 
göre kendilerine evlendirme memurluğu yetkisi verilen görevlilerin bu yetkileri; büyükşehir belediye 
başkanları ile büyükşehir içindeki belediye evlendirme memurlukları için büyükşehir belediye 
hudutları, diğer belediye başkanları veya görevlendirecekleri memurlar için yetki alanında bulunan 
il, ilçe ve belde belediye hudutları, muhtarlar için o köy hudutları ile sınırlıdır. 

Nüfus memurlarına birden fazla köy veya kasabada yada bütün ilçede evlendirme memurluğu 
görev ve yetkisi verilebilir. 

 

Yurtdışında Evlendirme Memurluğu Görev ve Yetkisi  

Madde 10 – (Değişik birinci fıkra: 16/11/2006-2006/11269 K.) Yurt dışında mahalli mevzuatın 
kabul etmiş olması şartı ile evlendirme memurluğu yetki ve görevi; yurt dışında, bu yetkinin mahalli 
mevzuat ile tanınması ve eşlerden ikisinin de Türk vatandaşı olması şartı ile; misyon şefi olan 
büyükelçi ve başkonsolosun yanısıra Dışişleri Bakanlığının konsolosluk işlerini yürütmek amacıyla 
yetki vereceği görevlilere aittir. 

Fahri konsolos ve fahri başkonsolosların evlendirme yetkisi yoktur.  

 

Yabancı Yetkili Makam Önünde Evlenme 

Madde 11 – Yurtdışında Türk vatandaşı kadın ve erkek veya bir Türk vatandaşı ile bir yabancı, 
bulundukları ülkenin evlendirmeye yetkili makamları huzurunda evlenebilirler. Böyle bir evlenme, 
Türk mevzuatına aykırı olmaması şartıyla Türkiye'de de geçerlidir. 

(Değişik ikinci fıkra: 16/11/2006-2006/11269 K.) Evlendirme bildiriminin, eşlerin ikisi de Türk 
vatandaşı ise erkek tarafından, eşlerden sadece birisi Türk vatandaşı ise Türk vatandaşı olan eş 
tarafından, yabancı yetkili makamdan alınacak belgenin evlendirme tarihinden itibaren en geç otuz 



 

 

gün içerisinde en yakın konsolosluğumuza verilmesi veya gönderilmesi suretiyle yapılması 
zorunludur. 

Eğer evlenmenin yapıldığı yerde ve yakınında Türk Konsolosluğu yoksa, bu takdirde bildirim, 
yabancı yetkili makamdan alınan resmi belgenin yurtiçinde Türkçe'ye çevrilip Dışişleri Bakanlığı'nca 
onandıktan sonra Genel Müdürlüğeveya ilgili nüfus idaresine verilmesi suretiyle yapılır. Yabancı 
yetkili makamlardan alınan belge, Devletimizin de taraf olduğu uluslararası bir sözleşme uyarınca 
düzenlenmiş çok dilli bir belge ise başkaca bir işleme tabi olmaksızın gereği yapılır. 

Yabancı belgelerin onaydan muaf tutulmasına dair taraf olduğumuz uluslararası sözleşme 
hükümleri saklıdır. 

 

Yabancıların Türkiye'de Evlenmesi  

Madde 12 – (Değişik : 16/11/2006-2006/11269 K.)  

Türkiye’de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı ya da farklı uyruklu yabancı iki kişi, yetkili Türk 
evlendirme memuru önünde evlenebilirler. Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye, il 
ve ilçe belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri yetkilidir. 

Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunları yetki vermiş olduğu takdirde, o 
devletin Türkiye’deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi yetkili Türk makamları 
önünde de evlenebilirler. 

Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilir ve 
bu Yönetmeliğin Türk vatandaşlarının evlenmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar için 
de uygulanır. 

Evlenme ehliyet belgesinin tarafların uyruğu bulunduğu devlet makamlarından bizzat temin 
edilmesi esastır. Bunun mümkün olmaması halinde bu belge evlendirme memurları tarafından 
Genel Müdürlük aracılığı ile de istenebilir. 

 

Vatansız veya Vatandaşlık Durumu Muntazam Olmayanların Evlenmesi 

Madde 13  – Vatansız veya mültecilerle, vatandaşlık durumu muntazam olmayan yabancıların 
müracaatları evlendirme memurları tarafından kabul edilir. 

Bunların evlenme manilerinin bulunup bulunmadığı, Türkiye'de nüfus kaydı tutuluyorsa Genel 
Müdürlükten verilecek evlenme ehliyet belgesi ile, henüz nüfus kaydı tesis edilmemiş ise emniyet 
makamlarınca tutulan dosyalardaki bilgilere göre bu makamlarca verilecek belge ile tesbit edilir.  

 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Evlenme Ehliyeti ve Engelleri 

 

Evlenme Ehliyeti ve Şartları 

Madde 14 – (Değişik: 28/7/2003 – 2003/5996 K.) 

On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka 
bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir. Ayrıca;  

a) On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet  

makamının izni ile,  

b) On altı yaşını dolduran kadın ve erkek hakimin izni ile, 

evlenebilir. 

Ancak; ayırt etme gücüne sahip  olmayanlar ile on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece 
ergin kılınsa dahi evlenemez.(1)25 

                                                           
25(1) 16/11/2006 tarihli ve 2006/11269 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 16 ncı maddesiyle 14 üncü maddede yer  alan  

"reşit" ibaresi "ergin” olarak, 15 inci maddede yer alan "usul ve füru'u" ibareleri "üstsoy ve altsoy" değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.2173 



 

 

Hakim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu 
konuda başvuran küçük ve kısıtlının evlenmesine izin verebilir. 

 

Evlenme Engelleri  

Madde 15 – (Değişik: 28/7/2003 – 2003/5996 K.) 

Evlenme engelleri aşağıda belirtilmiştir: 

a) Hısımlık; 

1- Üstsoy ve altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri 
arasında, 

2-Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin 
üstsoy ve altsoy  

arasında, 

3-Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin üstsoy ve eşi arasında, 

evlenme yapılamaz. 

b) Evli olmak; 

Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında, önceki 
evliliğin ölüm, boşanma veya evliliğin herhangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması 
halinde, evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen, bu durum aile kütüklerine tescil 
edilmedikçe yeniden evlenme akdi yapılamaz. 

c) Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması; 

Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin 
butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üç yüz gün geçmedikçe 
yeniden evlenemez. Ancak kadın üç yüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya 
mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için 
bekleme süresi ortadan kalkar. 

d) Gaiplik durumunda;Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar 
verilmedikçe yeniden evlenemez. 

e) Sağlık raporunun/resmi sağlık kurulu raporunun bulunmaması; 

24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa dayanılarak, 17/8/1931 tarihli 
ve 11682 sayılı  

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamnamede 
öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda sağlık raporu alınmaması durumunda evlenme yapılamaz. 

Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla 
anlaşılmadıkça evlenemezler. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Evlenme Akdinde Usul ve Akdin Yapılması 

Müracaat 

Madde 16  – (Değişik birinci fıkra: 28/7/2003  – 2003/5996 K.)  Birbirleriyle evlenecek kadın 
ve erkeğin, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte müracaat etmeleri 
esastır. 

Ancak, evleneceklerin ayrı illerde bulunması veya birinin yurtdışında olması gibi hallerde ayrı 
ayrı müracaat da mümkündür. Bu halde, müracaatı alan evlendirme memurlukları derhal karşılıklı 
olarak birbirlerine bilgi verirler. 

(Ek fıkra : 16/11/2006-2006/11269 K.) Yerleşim yeri köy ya da belde olan ve yabancı uyruklu 
kişilerle evlenecek Türk vatandaşları, yerleşim yerlerinin bağlı bulunduğu il veya ilçe belediye 
evlendirme memurluklarına ya da o yerin ilçe nüfus müdürlüğüne müracaat edebilirler. Her iki 

                                                                                                                                                                                   
 



 

 

evlendirme memurluğunda evlenmeye esas olacak belgeler tamamlanır ve bir dosyada 
birleştirilmek üzere evlenme akdinin yapılacağı yer evlendirme memurluğuna gönderilir.  

 

Vekil Eliyle Müracaat  

Madde 17 – Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir. 

Bunun için özel vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve 
evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça 
belirtilmesi şarttır. 

Vekaletnamenin bir örneği evlenme dosyasına konulur. 

 

Müracaatta Usul  

Madde 18 – Müracaat, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak 
düzenlenmiş ve imza edilmiş olan "Evlenme Beyannamesi" ile yapılır. 

Müracaat sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, müracaatı 
kabul eden memur tarafından yapılır.  

Taraflardan birinin bulunmaması ve evlenme beyannamesini imza etmiş olması halinde bu 
beyannamedeki imzanın köy veya mahalle muhtarları, noterler, evlenecekler işçi veya memur iseler, 
dairesi amirlerince onaylanmış olması şarttır.  

Müracaat sırasında taraflar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Fotoğraflı 
nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez. 

Müracaat sözlü olarak da yapılabilir. Bu takdirde sözlü müracaat evlendirme memuru 
huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır. Evlendirme memurları 
tarafından da imzalar tasdik edilir. 

Evlenme bildirimi de yazılı hale getirilmediği sürece diğer işlemlere başlanılamaz. 

 

İmza Atamayanlar ve Bedeni Eksiklikleri Olanlar  

Madde 19 – (Değişik : 16/11/2006-2006/11269 K.)  

Evlenmek için müracaat edenlerden imza atamayanlar olduğu takdirde, imza edeceği yerlere 
sol elinin işaret parmağının izi alınır. Varsa kendi adına kazılı bulunan mührü de basılır. Sol el işaret 
parmağının bulunmaması halinde parmak izi sırası; başparmak, orta parmak, yüzük parmağı ve 
küçük parmak şeklindedir. Eğer sol elinin parmakları eksikse, parmak izi sırasına göre mevcut olan 
parmağın izi alınır. Sol elin olmaması halinde sağ el için, sol elde belirtilen işlem uygulanır ve bu 
durum beyanname üzerinde açıklanarak evlendirme memurunca imza edilip mühürle tasdik edilir. 

Sağır ve dilsizlerin evlenmeye dair isteklerini özel işaretlerle belirlemeleri iradelerini 
açıklamaları manasına gelir.  

Gerek müracaat sırasında ve gerekse tören sırasında ihtiyaç duyulduğu takdirde, bu özel 
işaretlerden anlayanlar aracılığıyla  

işlem sonuçlandırılır. Bu gibi hallerde aracılık yapanların da imzaları alınır. 

 

Evlenme Dosyalarında Bulunacak Belgeler  

Madde 20 – (Değişik : 16/11/2006-2006/11269 K.)  

Evlenme dosyasına aşağıdaki belgeler konulur: 

a) İki örnek olarak düzenlenen evlenme beyannamesi. 

b) Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği. 

c) Resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık raporu/resmi sağlık kurulu 
raporu. 

 ç) Rıza belgesi. 

d) Vesikalık fotoğraf. 



 

 

e) Nüfus kayıt örneği veya evlenme ehliyet belgesi. 

Sağlık raporu alınmaması durumunda evlenme yapılamaz. Sağlık raporuyla ilgili usul ve 
esaslar, sağlık alanındaki değişen ve gelişen şartlar da dikkate alınmak suretiyle Sağlık Bakanlığınca 
yayımlanacak genelgeyle belirlenir. 

Akıl hastalarının evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla 
belgelendirilir. 

Yaşlarının küçüklüğü veya hacir altına alınmış olmaları sebebiyle evlenmeleri ana, baba veya 
vasinin rızasına bağlı olanlar, müracaat sırasında evlenme beyannamesine bunların rızalarını 
gösterir belgeyi de eklemek zorundadır. Rıza belgelerinin imzalanmış olarak getirilmesi halinde bu 
imzaların o şahıslara ait olduğunun yetkili merciler tarafından tasdik edilmiş olması şarttır. Rıza 
belgeleri ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da 
imzalanabilir. Bu takdirde imza tasdiki evlendirme memurunca yapılır. Ana ve babadan birinin ölmüş 
olması halinde sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir. Rıza 
belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya 
eklenir.Verilecek dörder adet fotoğrafın, renkli ve ön cepheden baş açık, inkılap ilkelerine uygun 
sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde 
çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da 
kabul edilir.  

Nüfus idarelerince aile kütük kayıtlarına dayanılarak düzenlenen ve kişinin tam künyesi ile 
nüfus açısından evlenmesine engel bir halinin bulunup bulunmadığını gösteren nüfus kayıt örnekleri 
evlenme ehliyet belgesi olarak kabul edilir. Evlendirme memuru, müracaat eden her Türk 
vatandaşından nüfus kayıt örneği ister ve dosyaya ekler. Sadece nüfus cüzdanına göre evlenme 
yapılamaz. 

Yabancılar için, yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri tarafından 
kişinin adını, soyadını, ana ve baba adı ile doğum tarihini ve evlenmesine engel halinin bulunup 
bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş olan belge, 
evlenme ehliyet belgesi kabul edilir.  

Evlendirme memurluğunca belgelerin doğruluğundan şüphe edilmesi halinde, Bakanlık 
aracılığı ve Dışişleri Bakanlığı kanalı ile ilgili devletin temsilciğine gönderilmek suretiyle doğruluğu 
tevsik ettirilebilir.  

Vatansız, mülteci ve vatandaşlık durumu düzgün olmayanların evlenme ehliyet belgelerinin 
ise bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtildiği üzere, kayıtların tutulduğu makamlarca, kişinin 
tam künyesi ile kayıttaki bilgilere göre evlenmesine engel halinin olup olmadığını belirtir şekilde ve 
tasdiklenmiş olması gerekir. 

Evlenme ehliyet belgelerinin asılları evlenme dosyasında saklanır. 

Yabancı resmi makamlarca verilmiş olan evlenme ehliyet belgeleri aşağıda belirtilen şekilde 
işleme alınır: 

a) Sözleşmiş ülkelerce mütekabiliyet esasına dayalı, belgeyi düzenleyen ülkelerin yetkili 
makamının imza ve mührünü taşıması şartı ile kabul edilebilen ve ilgili sözleşmesi gereği formüle 
edilmiş olan belgeler herhangi bir tasdik işlemine tabi tutulamaz. Bu belgeler: 

 

1) Ülkemizin de üyesi bulunduğu Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunca hazırlanarak 
uygulamaya konulan sözleşme gereği düzenlenen ve belirli bir formüle sahip, çok dilde düzenlenmiş 
olan kişi hallerine ilişkin belgeler tasdike yönelik herhangi bir işlem görmeden doğrudan kabul 
edilerek işleme alınır. 

2) La Haye Devletler Özel Hukuk Konferansınca hazırlanan ve Devletimizin de taraf olduğu 
Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf devlet yetkili 
makamlarınca belge üzerine veya ek bir belge olarak, belgeye ilişkin tasdik şerhi (Apostille) 
düzenlenmiş ise belgenin aslı, noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte kabul edilerek işleme alınır. 



 

 

b) Yetkili kurum tarafından tesis edilecek işlem gereğince talep edilen ve düzenleyen yabancı 
resmi makamlara göre farklılık arz eden, belirli bir formüle tabi olmayan ve ispat niteliği taşıyan 
belgeler ise tasdik işlemine tabi tutulur. 

1) Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf bir 
ülkenin, ülkemizdeki temsilciliğince düzenlenen ve verilen belgelere Sözleşmenin 1 inci maddesi 
gereği tasdik şerhi (Apostille) uygulanamaz. Bu tür belgeler yabancı ülke temsilciliğinin bulunduğu 
ilin valiliğince veya Dışişleri Bakanlığımızca (Yabancı temsilcilik Ankara’da ise Dışişleri 
Bakanlığımızca) "Belgedeki imza ve mühür ............... Konsolosluğuna aittir." şeklinde tasdik 
edilmesinden sonra, belge yabancı dilde ise noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır. 

2) Belge, yabancı ülkenin yerel makamlarınca düzenlenmiş ise düzenleyen ülkenin 
Türkiye’deki temsilciliğince tasdik edilmesinden sonra, Dışişleri Bakanlığımızca belgenin aslına 
"Belgedeki imza ve mühür ............ Konsolosluğuna/Büyükelçiliğine aittir." şeklinde şerh verilmesini 
takiben noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır. 

3) Yabancı ülkenin yerel makamlarınca düzenlenen ve düzenlendiği ülkedeki 
konsolosluğumuz tarafından "İmza ve mühür ........................... makama aittir." şeklinde aslı tasdik 
edilen belgeler, konsolosluğumuz veya yeminli tercümanlar tarafından yapılmış çevirileriyle birlikte 
doğrudan işleme alınır. Tercümeleri yeminli tercümanlarca yapılmış belgelerde konsolosluğumuzun 
imza ve mühür tasdiki de bulunmalıdır. 

4) Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliğince düzenlenmiş belgeler, yabancı temsilciliğin 
bulunduğu il valiliği veya Dışişleri Bakanlığımızca (Yabancı temsilcilik Ankara’da bulunuyorsa Dışişleri 
Bakanlığımızca) "Belgedeki imza ve mühür............... Konsolosluğuna/Büyükelçiliğine aittir." şeklinde 
tasdik edilmesinden sonra, belge yabancı dilde düzenlenmiş ise noter tasdikli Türkçe tercümesi ile 
birlikte işleme alınır. 

5) Ülkemizde dış temsilciliği bulunmayan Devlet makamlarınca veya adına akredite olmuş 
(ilgili devlet adına işlem yapmakla yetkili) devletin yetkili makamlarınca verilmiş belgeler, akredite 
devletin Türkiye’deki dış temsilciliğince belgenin onaylanmasının ardından, dış temsilciliğin 
bulunduğu il valiliği veya Dışişleri Bakanlığımızca "Belgedeki imza ve mühür .............. 
Konsolosluğuna/Büyükelçiliğine aittir." şeklinde şerh verilmesinden sonra, belgenin aslı noter 
tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır. 

6) Dış temsilciliğimizin bulunmadığı devlet makamlarınca verilmiş belgeler, belgeyi veren 
devlete akredite olan dış temsilciliğimizce "Belgedeki imza ve mühür ................... Dışişleri 
Bakanlığı’na aittir." şeklinde şerh verilmesinin ardından, belgenin aslı noter tasdikli tercümesi ile 
birlikte işleme alınır.Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez 

 

Müracaat Sırasında Yapılacak İşlemler ve İnceleme  

Madde 21 – Evlenme talebine dair form - beyanname ve belgeleri alan evlendirme memuru 
evlenme dilekçesinin usulüne göre doldurulup imza edilip edilmediğini, evlenme ehliyet belgesi 
istenilmişse bu belge ile nüfus cüzdanı arasında bir fark olup olmadığını, bir fark varsa bu farklılığın 
şahısta hataya sebebiyet verecek nitelikte olup olmadığını yaş dolayısıyla rızanın söz konusu olduğu 
hallerde ana, baba veya vasinin rızası veya mahkemenin izninin bulunup bulunmadığını kontrol 
eder, varsa eksiklikleri tamamlatır ve müracaat edenlerden nüfus cüzdanlarını isteyerek kimlik 
kontrolü yapar. Cüzdan örneğini kontrol ederek onaylar ve dilekçenin kaydını yaparak taraflara 
müracaat sırasına göre akdin yapılacağı gün ve saati bildirir. Evlenme akdinin yapılabilmesi için 
evlenme kararının ilanına lüzum yoktur. 

 

Evlenme İzin Belgesi 

Madde 22 – Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı 
ve belgelerinin de tam olduğu tesbit edilen çiftlere istedikleri takdirde, beyannamenin izin belgesi 
bölümü onaylanarak verilir. 

Böyle bir belgeyi alan çiftler, yurt içinde ve yurt dışında evlendirmeye yetkili makam 
huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine lüzum kalmaksızın evlenebilirler. Belge, verildiği 



 

 

tarihten itibaren 6 ay süre ile geçerli olup, bu husus belgede de gösterilir.Bu belgeye dayanarak akid 
yapan, evlenmeyi belgeyi veren evlendirme memurluğuna 15 gün içinde bildirmekle görevlidir. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Evlenmenin Reddi ve Evlenmeye İtiraz 

 

Evlenmenin Reddi 

Madde 23  – Evlendirme memuru, dosyayı incelemesi sonucunda 15 inci maddede sayılmış 
bulunan evlenme manilerinden herhangi birini tespit ettiği takdirde evlenme yapmayı reddeder. Bu 
hususu gerekçeli ve yazılı olarak taraflara derhal duyurur. Taraflarca tesbit edilen evlenme 
manisinin mevcut olmadığı belgelerle ispatlanmadığı sürece evlenme yapılamaz. Evlenme manii, 
nüfus kütüklerindeki bir işlem eksikliği sebebiyle ortaya çıkmışsa, bu eksiklik tamamlanmadıkça 
evlenme akdi yapılamaz.  

 

Evlenmeye İtiraz, Usul ve Süre 

Madde 24 – Evlenme dosyası hazırlanırken evlenme gününden önceki günün mesai saati 
bitimine kadar ilgililerce, tarafların evlenmeye ehil olmadıkları veya evlenme manilerinden birinin 
bulunduğunu ileri sürerek evlenmenin yapılmasına yazılı olarak itiraz edebilirler. Evlenme gününde 
yapılan itirazlar kabul edilmez. Evlenme manileri dışında bir sebebe dayanarak itiraz dilekçesinde 
itiraz edenin açık kimliği, adresi ile imzası bulunması şarttır. İtiraz evlenme manilerinden birine 
dayanıyorsa, bununla ilgili belgelerin dilekçeye eklenmesi veya hiç olmazsa bir maniye dair inandırıcı 
belgelerin verilmesi gereklidir. Evlenme manii sebebi ile yapılan itirazda, itirazın aksini gösterir bir 
belgenin dosyada bulunması halinde, evlendirme memuru tarafından itiraz derhal reddedilir ve 
taraflara bilgi verilir. 

Evlendirme memuru, usulüne uygun biçimde yapılmış itirazları en geç 24 saat içerisinde 
taraflara duyurur. 10 gün içinde cevap verilmesini, varsa iddianın aksini gösterir belgelerin 
gönderilmesini ister, gerekirse ilgili makamlarla bu konuda yazışır. Cevaplar geldikten veya cevap 
verilmesi için konulan süre dolduktan sonra dosyayı yeniden inceler ve bu inceleme sonunda; 

1. İtirazın yerinde olduğunun anlaşılması halinde taraflara ve itiraz edene derhal bilgi vererek 
evlenme yapmayı reddeder. 

2. İtirazın gerçek olmadığı veya mevcut olsa dahi iddia edilen engelin daha sonra hukuki bir 
işlem ile ortadan kalkmış olduğu tespit edilirse evlenme memuru itirazı reddeder. Sonuç, taraflara 
ve itiraz edene bildirilir ve evlenme işlemi yürütülür. İtiraz eden 10 gün içinde mahkemeden 
evlenmenin men'i davası açıldığına ve evlenmenin durdurulduğuna dair bir karar getirdiği takdirde 
evlenme işlemleri muhakeme sonuna kadar durdurulur ve taraflara duyurulur. 

 

Cumhuriyet Savcılığının İtiraz Yetkisi 

Madde 25 – Cumhuriyet savcıları mutlak butlan sebeplerinden birinin var olması sebebiyle 
evlenme akdi yapılıncaya kadar evlenmeye itiraz edebilirler. 

Evlenme manilerinin bulunduğu yolunda cumhuriyet savcılığına yapılan ihbar Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından ciddi bulunduğu takdirde evlendirme memurluğuna bildirilir. Evlendirme 
memuru 24 üncü maddede belirtilen usul ve esaslara göre itirazı inceler, itirazı yerinde görmemesi 
halinde Cumhuriyet Savcılığına bilgi vererek evlenme işlemi yürütülür. Cumhuriyet savcılığınca 10 
gün içinde evlenmenin men'i davasının açıldığının bildirilmemesi halinde evlenme akdi yapılır ve 
sonuç gerekçeli olarak cumhuriyet savcılığına bildirilir.  

  



 

 

 

ALTlNCI BÖLÜM 

Evlenme Töreni 

 

Tören Yerleri  

Madde 26  – Evlenme törenlerinin ilgili makamlarca bu iş için tahsis edilmiş olan resmi salon 
veya yerlerde yapılması esastır.  

Ancak tarafların isteği üzerine; 

a) İkametgahlarda, özel bina veya salonlarda,  

b) Tutuklu veya hükümlüler için cumhuriyet savcılığınca izin verilmesi üzerine ceza veya 
tutukevinde,  

c) Hastalar için baştabibin veya müdürün izin vermesi üzerine hastanelerde Evlenme 
yapılabilir. 

Evlenme töreninin yapılması istenen, ancak evlenmenin mahiyeti ile bağdaşmayan veya 
tarafların serbestçe iradelerini açıklamalarına imkan vermeyen yerlerde veya mabetlerde resmi 
evlenme töreni yapılamaz. Bu durumda evlendirme memuru evlenmeyi erteler. 

 

Evlenmede Aleniyet, Usul ve Şekil  

Madde 27 – (Değişik birinci fıkra : 16/11/2006-2006/11269 K.) Evlenme, evlendirmeye yetkili 
bir görevli önünde en az iki tanıkla birlikte ve bizzat tarafların huzuru ile aleni olarak yapılır. 

Davetli bulunmaması, evlenmenin aleni yapılmadığı manasına gelmez. 

Vekaletle evlenme yapılamaz 

Evlendirme memuru önceden tesbit edilen yer ve zamanda tarafların ve şahitlerin önünde 
kadın ve erkekten her birine ayrı ayrı olmak üzere birbirleriyle evlenmek isteyip istemediklerini 
sorar. Her  birinin müsbet cevap vermesi ve bu cevapların iki şahit tarafından da duyulduğunun 
doğrulanması üzerine, evlenmenin kanuna uygun olarak yapılmış olduğunu yüksek sesle 
açıkladıktan sonra evlenme kütüğünü taraflara ve şahitlere imza ettirir ve kendisi de tarih ve saat 
koyarak imzalar.(Değişik beşinci fıkra : 16/11/2006-2006/11269 K.)  Sağır ve dilsizler işaretle cevap 
verebilirler. Evlendirme memuru lüzum görürse, işaretlerden anlayan bir kişinin aracılığını daha 
önceden isteyebilir. Bu durumda taraflar aracı bulundurmak zorundadırlar. Sağır ve dilsizler okuma 
yazma biliyorlarsa, beyanları yazılı olarak kabul edilir.Yabancılar Türkçe bilmedikleri takdirde, 
evlendirme memuru, Türk devletince tanınmış devletlerin birinci resmi dili olması kaydıyla bu dili 
bilen tercüman kullanabilir. Taraflarca bu tercüman daha önceden tören yerinde bulundurulur.  

 

Şahitlik Şartları  

Madde 28 – Şahit olabilmek için ergin ve mümeyyiz olmak ve tanıklık ettiği kişiyi tanımak 
şarttır.(1)26 

Görünüşleri itibariyle mümeyyiz olmadıkları ve evlenecek tarafı tanımadığı anlaşılanlar 
şahitlik yapamazlar.  

Şahit, evlenme isteğine ait iradelerin açıklanmasına dair bildirimlerin serbestçe yapıldığına, 
tanıklık ettiği kişinin kimliğinin doğruluğuna ve akdin yapıldığına şahittir.  

 

Memurun Evlenmeyi Yapmaktan Çekinmesi  

Madde 29 – Evlenmenin yapılacağı sırada taraflardan birinin iradesinin serbestçe 
açıklanmasını engelleyici ruh hali içinde bulunduğunun davranışlarından açıkça anlaşılması halinde 
evlendirme memuru bu durumu taraflara bildirerek evlenmeyi erteleyebilir. 

  

                                                           
26 (1) 16/11/2006 tarihli ve 2006/11269 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 16 ncı maddesiyle bu maddede yer alan "reşit"  

ibaresi "ergin” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 



 

 

Aile Cüzdanı 

Madde 30 – (Değişik: 16/11/2006-2006/11269 K.)  

Evlenen her çifte evlendirme memurluğunca düzenlenmiş bir aile cüzdanı verilir. Aile 
cüzdanının alınması ve cüzdana kaydedilmiş şahısların kişisel durumlarında meydana gelen 
değişikliklerin bu cüzdana işlettirilmesi, eşlerden biri tarafından yaptırılır. 

Evlenme sonrasında nüfus müdürlüğüne veya dış temsilciliklerimize yapılan müracaatlar 
üzerine düzenlenen aile cüzdanı eşlerden birine veya özel temsil yetkisini kapsayan noterden onaylı 
vekillik belgesini ibraz eden kişiye verilir. 

 

Yabancı Kadınlara Haklarının Hatırlatılması  

Madde 31 – (Mülga: 28/7/2003 – 2003/5996 K.) 

Evlenmenin Nüfus İdaresine Bildirilmesi ve Aile Kütüklerine Tescili 

Madde 32 – (Değişik: 16/11/2006-2006/11269 K.)  

Yurt içinde yetkili Türk makamları önünde yapılan evlenmeler; evlenmenin yapıldığı tarihten 
itibaren on gün içinde usulüne uygun olarak düzenlenecek evlenme bildirim formu ile o yerin nüfus 
müdürlüğüne bildirilir. 

Büyükelçilik, başkonsolosluk ve konsolosluklar tarafından yapılan evlenmeler, evlenmenin 
yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde ilgili nüfus müdürlüklerine bildirilir. 

Yurt dışında yabancı yetkili makamlar önünde yapılan evlenmeler, dış temsilciliklerimize 
intikal ettirildiği takdirde, usulüne uygun olarak düzenlenmiş evlenme bildirimi formu ile otuz gün 
içerisinde erkeğin, erkek yabancı uyruklu ise kadının kayıtlı olduğu ilçe nüfus müdürlüğüne 
bildirilir.İlçe nüfus müdürlüğüne gönderilen evlenme bildirimleri hakkında mevzuata göre gerekli 
işlemler yapılır. 

Bu maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen görevliler hakkında 5490 sayılı 
Nüfus Hizmetleri Kanununun 68 inci maddesine göre işlem yapılır. Nüfus müdürlüğünce ilgili 
memurun bu maksatla savunması istenerek dosya hazırlanır. Memura savunma için verilecek süre 
on beş gündür. Belirtilen süre içerisinde savunmanın yapılmaması halinde memur savunma 
hakkından vazgeçmiş sayılır. Tekerrür varsa gönderilen yazıda bu husus ayrıca belirtilir. 

 

Nüfus İdaresinin Yetkisi 

Madde 33 – Nüfus idareleri, evlenmeyi aile kütüklerine tescil ederken evlenmenin mutlak 
butlan sebeplerinden biri ile malul olduğunu tepit ettikleritakdirde, tescil işlemini sonuçlandırmakla 
beraber gerekli bilgilerle birlikte durumu cumhuriyet savcılığına bildirirler. Evlenmelerde Yabancı  

 

Uyruklular İçin Yapılacak İşlem 

Madde 34  – Yetkili Türk makamları önünde evlenen yabancı uyruklu kadın ve erkeğe bir aile 
cüzdanı ve ayrıca istekleri üzerine çok dilli evlenme belgesi düzenlenerek verilir.  

Bu yabancılar, Uluslararası Kişisel Hal Komisyonu Üyesi bir devletin vatandaşı iseler, bu evlilik, 
1958 tarihinde İstanbul'da imza edilen 3 numaralı Uluslararası Bilgi Teatisi Hakkında Sözleşme 
gereğince, gerekli kart doldurularak yabancının doğum yeri nüfus idaresine gönderilir.  

Evlenenlerden birinin yabancı olması halinde de yukardaki fıkraya göre işlem yapılır. 

Evlenme ehliyet belgesi Türk makamlarınca düzenlenmiş vatansız veya yabancıların 
evlenmelerine ait bildirimin bir örneği, ikamet tezkeresini almış olduğu il emniyet müdürlüğüne, bir 
örneği de Genel Müdürlüğe gönderilir.  

 
  



 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Evlenme Kütükleri ve Evlenmeye Dair Yazışma Usulleri 

 

Evlenme Akdinin Evlenme Kütüğüne Geçirilişi ve Kütüğün Hukuki Mahiyeti 

Madde 35 – Yapılan evlenmeler evlendirme memuru tarafından "Evlenme Kütüğü"ne geçirilir 
ve karı- koca, şahitler ve memur tarafından imza edilir. Böylece evlenmenin şekli unsuru 
tamamlanmış olur. Usulüne göre tasdik edilmiş evlenme kütükleri, evlenmenin yapıldığına karine 
teşkil ederler. Ancak, evlenmenin devam edip etmediği konusunda hukuki bir değer taşımazlar. Bu 
husus, nüfus aile kütük kayıtları ile belgelendirilip ispatlanır. 

Evlenme kütüğünde silinti ve kazıntı yapılamaz. Yanlış yazılan bilgilerin düzeltilmesi nüfus 
mevzuatına tabidir.Evlenme kütük kayıtları nüfus idaresince düzenlenip gönderilen evlenme ehliyet 
belgelerine uygun olarak tutulur. Ek fıkra: 28/7/2003  – 2003/5996 K.)  Bir evlendirme memurluğu, 
iş hacmi göz önüne alınarak birden fazla evlenme kütüğü kullanabilir. 

 

Evlenme Kütüklerinin Tasdiki ve Arşivlenmesi 

Madde 36  – Evlenme kütüklerinin sahife birleşimleri nüfus idarelerine ait mühürle 
mühürlenip, sonuna kaç sahifeden ibaret olduğu yazılıp tasdik edildikten ve cilt numarası verildikten 
sonra kullanılır. 

Köy, kasaba veya ilçe evlendirme memurlarına ait kütük defterleri ilçe nüfus müdürlüğü 
tarafından, il merkez belediye evlendirme memurluklarına ait kütük defterleri de il nüfus ve 
vatandaşlık müdürlüğü tarafından tasdik edilir.  

Evlendirme nüfus memurluğunca yapıldığı takdirde defterlerin tasdiki mülki idare amirlerine 
aittir. 

Köylerde dolan ciltler nüfus idarelerine zimmetle teslim edilir ve bu idarelerce arşivlenir. 
Belediyeler kendilerine ait evlenme kütük defterlerini kendi arşivlerinde saklarlar.  

 

Yazışma  

Madde 37 – Evlendirme memurlukları, kendi aralarında ve nüfus idareleri ile doğrudan 
yazışma yaparlar.Türk konsoloslukları da yurtdışında yapılacak evlenmeler için ilgili nüfus idareleri 
ile doğrudan yazışma yaparlar. 

Evlenme işlemleri ile ilgili olarak istenilen bilgi ve belgeler aynı gün gönderilir evlenme ehliyet 
belgesinin gönderilmesi telgrafla istenebilir, ancak telgrafla örnek veya ehliyet belgesi gönderilmez. 

 

Kullanılacak Belgeler  

Madde 38  – (Değişik birinci fıkra: 28/7/2003  – 2003/5996 K.)  Evlenme işlemlerinde Genel 
Müdürlükçe hazırlanan belgeler kullanılır.  

Konsolosluklar, evlenme ehliyet belgesi istenmesi işini çabuklaştırmak amacıyla ilgililerden, 
üzerinde adres yazılı zarf ve gidiş - dönüş posta işinde kullanılmak üzere uluslararası posta kuponu 
isteyebilirler.  

 

Kullanılacak Defterler 

Madde 39 – Evlendirme memurlukları gelen ve giden evrakı kayıt etmek zorundadırlar.  

Bu iş için bastırılmış ve idare amirince tasdik edilmiş kayıt defterleri kullanılır.  

Evrak dağıtımında ve tesliminde teslim alanın imzası alınarak evrak zimmet defteri kullanılır.  

PTT idaresine teslim edilen evrak için posta zimmet defteri kullanılır.  

Bu defterin ilgili bölümlerinin doldurulmuş ve alt kısmının amirce tasdik edilmiş olması şarttır.  

  



 

 

Form ve Basılı Kağıtların Düzenlenmesi 

Madde 40  – Evlendirme işlerinde kullanılacak olan defter, form ve basılı kağıtlar, Genel 
Müdürlükçe örneğe ve standarda uygun olarak hazırlanır. (Değişik ikinci fıkra: 28/7/2003 – 
2003/5996 K.)Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken evlenme beyannamesi ve 
diğer belgeler Bakanlıktan izin almak şartı ile bilgisayar ortamında düzenlenebilir. 

Bu form ve belgeler damga resminden ve her türlü harçtan muaftır. 

 

Dayanak Belgelerinin İmhası  

Madde 41 – Evlenme aktinin yapılmasına esas olan dosya ve belgeler akid tarihinden itibaren 
10 yıl geçtikten sonra imha edilir. Ancak, evlenme kütükleri ve evlenmenin nüfus kütüklerine 
tesciline dair bildirimler, hiç bir surette imha edilemez. 

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

 

Dosyaların Geçerlilik Süresi 

Madde 42 – Bu Yönetmelik uyarınca evlenmeye esas olmak üzere hazırlanan dosyanın 
geçerlilik süresi, evlenme ehliyet belgesinin düzenleme tarihinden itibaren 6 aydır. Bu süre 
içerisinde evlenme akdi yapılmadığı takdirde dosya işlemden kaldırılır ve iptal edilir.  

 

Memurların Nitelikleri 

Madde 43 – Evlendirme memuru olarak görevlendirilecek memurların öncelikle öğrenim 
dereceleri benzerlerinden yüksek, konuşma yeteneği iyi ve diksiyonu düzgün bulunanlar arasında 
genel kültür ve davranışları bakımından olumlu olanlar seçilir. 

 

Hizmetiçi Eğitim 

Madde 44 – Evlendirme memurları ihtiyaca göre vali ve kaymakamlarca yapılacak programa 
uygun olarak eğitime tabi tutulurlar. Bu eğitime katılacakların kanuni yollukları ilgili kuruluşların 
bütçesinden karşılanır. Meslek içi eğitimlerde Türk Medeni Kanunu, nüfus ve vatandaşlık mevzuatı, 
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve uluslararası sözleşmelerin evlenmeler ile ilgili 
hükümleri öğretilir. 

 

Evlenmelerin Çalışma Saatlerinde Yapılması 

Madde 45 – Evlenme törenleri günlük çalışma saatleri içerisinde yapılır. 

Ancak, tarafların isteği üzerine çalışma saatleri dışında veya hafta sonu veya resmi tatil 
günlerinde özel yer ve salonlarda tören yapılabilir.  

 

İmza ve Mühür Örnekleri  

Madde 46 – Evlendirme memurları, örneğine uygun olarak hazırlayacakları imza ve mühür 
örneklerini mahalli nüfus idarelerine göndermekle mükelleftirler. 

Evlendirme memurlarının değişmesi halinde, yeni örnekler en geç 3 gün içinde düzenlenerek 
gönderilir. 

Mahalli nüfus idarelerince bu imza örnekleri muntazam olarak dosyalanıp saklanır ve 
değişiklikler takip edilerek dosyaların güncel olması sağlanır. 

Gerekli görülen hallerde gönderilen belgelerdeki imza ve mühürler sirkülerdeki örneklerle 
karşılaştırılmak suretiyle doğruluğu tesbit edilir.  

 
  



 

 

Yaşın Hesaplanması 

Madde 47 – Evlenmek üzere müracaat edenlerin kimliklerinde doğum tarihinin yalnızca yılı 
yazılı olup da ay ve günü yazılı olmayanların yaşının hesaplanmasında, kişinin doğduğu yılın Temmuz 
ayının birinci günü başlangıç olarak kabul edilir.  

Eğer doğum tarihinin ay ve yılı yazılı ise bu takdirde yazılı olan ayın ilk günü başlangıç olarak 
alınır.  

 

Kıyafet  

Madde 48 – (Değişik birinci fıkra: 28/7/2003 – 2003/5996 K.) Evlendirme memuru, 
evlendirme töreninde modeli Genel Müdürlükçe belirlenen özel bir cübbe giyer.  

Bu kıyafetlerin giderleri mensup oldukları kuruluşların bütçelerinden karşılanır. 

 

Devir ve Teslim Mükellefiyeti  

Madde 49 – Başka bir yere atanma, devlet memurluğundan çekilme, emeklilik, ölüm veya 
yetki düzenlenmesi gibi sebeplerle kesin olarak memurun görevinden ayrılmasını gerektiren 
hallerde yerine gelen veya yetki verilen memura, henüz gelmemiş ise, geldiğinde ona devredilmek 
üzere nüfus idarelerinde il ve ilçe nüfus müdürleri, belediyelerde belediye başkanı tarafından 
gösterilen kimseye, köy muhtarları kendi aralarında 51 inci maddedeki usule göre devir ve teslim 
yapmakla mükelleftirler. 

Yukarıda sayılan sebepler dışında, memurun devir ve teslim yapmasına imkan vermeyecek 
surette işten ayrılması halinde vali, kaymakam ve belediyelerde belediye başkanı tarafından tayin 
edilecek bir kurulca devir ve teslim yapılır. 

 

Devir ve Teslim Konusu, Süresi 

Madde 50  – Devir ve teslim ile mükellef bulunan memurların devir ve teslim işlerinin 
kapsamına giren hususlar şunlardır;  

a) Mühürler, 

b) Evlenme kütükleri,  

c) Defterler,  

d) Belgeler ve dosyalar, 

e) Cübbe,  

f) Döşeme ve demirbaşlar.  

Devir ve teslim işlemlerinin 15 gün içinde yapılması  mecburidir. Ancak memurun 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 94 üncü maddesine göre memuriyetten çekilmesi halinde bu süre 30 
günü geçemez. 

 

Devir ve Teslimde Usul 

Madde 51 – Devir ve teslim, 4 nüsha olarak düzenlenen bir tutanakla yapılır. Tutanağın altı, 
devralan ve devreden tarafından imza edilir. Memurlar arasında yapılan devir ve teslim tutanakları il 
ve ilçe nüfus müdürü tarafından tasdik edilir.  

Devir ve teslim tutanaklarından birer nüsha, devralan ve devredene verilir. Bir nüshası 
dairedeki dosyasına konulur, diğeri de nüfus müdürlüğüne gönderilir. 

 

Kütüklerin Devir ve Tesliminde Uygulanacak Esaslar 

Madde 52 – Evlenme kütükleri devir ve teslim edilirken;  

a) Usulüne göre tasdik edilip edilmediği ve sayfa numaralarının verilip verilmediği, 

b) Eksik sayfa olup olmadığı,  

c) Kütüklerde usulsüzlük, silinti ve kazıntı bulunup bulunmadığı,  

d) Kütüklerin düzgün ve okunaklı bir şekilde tutulup tutulmadığı,  



 

 

e) Kütüklerin dağınık ve yırtık olup olmadıkları,  

Tespit edilir ve bu hususlar tutanağında açıkça belirtilir.  

 

Denetim  

Madde 53 – Genel Müdür ve mülkiye müfettişleri bütün evlendirme daire ve memurluklarını; 
Genel Müdürlükçe görevlendirilecek yetkililer, valiler, kaymakamlar, il ve ilçe nüfus müdürleri ve 
belediye başkanları, ilgili evlendirme daire ve memurlarını denetlemeye yetkilidirler. 

(Değişik ikinci fıkra: 28/7/2003  – 2003/5996 K.)  Denetim, yetkili olanlarca her zaman 
yapılabilir. Ancak her evlendirme memurluğunun üç yılda bir denetlenmesi gereklidir. Denetim 
sırasında tespit edilen tenkit ve tavsiyeyi gerektiren hususlar bir rapora bağlanarak örnekleri ilgili 
memura, il nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri ile ilçe nüfus müdürlüklerine gönderilir. 

 

Aile Cüzdanlarının Mal Sandıklarından Alınması 

Madde 54 – Uluslararası aile cüzdanları il ve ilçe mal sandıklarınca evlendirme memurlarına 
kredili olarak verilir. Bu cüzdanların zimmetle verilmesi ve bedelin tahsili hususlarında Devlet 
Muhasebesi Muamelat ve Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Aile cüzdan bedelleri sebebiyle merkez ve taşra teşkilatı personeli ile başkonsolosluklar 2489 
sayılı Kefalet Kanununa tabi değildirler.  

 

Aile Cüzdanlarının Doldurulması ve Kaydı 

Madde 55  – Aile cüzdanları yazı makinası ile veya mümkün olmadığı takdirde mürekkepli 
kalemle ve kitap  

harfleriyle doldurulur. Cüzdanların birinci sahifesine karı kocanın fotoğrafları yan yana 
yapıştırılır. Varsa soğuk damga ile yoksa resmi mühürle mühürlenir ve "Cüzdan Kayıt Defteri" ne 
kaydı yapıldıktan sonra evlenme töreninin bitiminde çiftlere verilir. Kayıt numara ve tarihi evlenme 
kütüğüne de işlenir. 

 

Ceza Hükümleri 

Madde 56 – (Değişik: 16/11/2006-2006/11269 K.)  

Evli olmasına rağmen, başkasıyla evlenme işlemi yaptıran, kendisi evli olmamakla birlikte, evli 
olduğunu bildiği bir  kimse ile evlilik işlemi yaptıran, gerçek kimliğini saklamak suretiyle bir 
başkasıyla evlenme işlemi yaptıran, aralarında evlenme olmaksızın evlenmenin dinsel törenini 
yaptıranlar ve evlenme akdinin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren  belgeyi görmeden bir 
evlenme için dinsel tören yapan kimseler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 230 uncu 
maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere durum belgelerle birlikte Cumhuriyet savcılığına intikal 
ettirilir. 

 

Yürürlükten Kaldırılan Talimatname 

Madde 57 – 1/9/1926 tarihli Evlenme Talimatnamesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Hukuki Dayanak 

Madde 58 – (Değişik: 16/11/2006-2006/11269 K.)  

Bu Yönetmelik 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa 
dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Ek Madde 1- (Ek: 28/7/2003  – 2003/5996 K.) Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya 
sonra yapılabilir.  

Taraflar mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya 
değiştirebilir. 



 

 

Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. Evlenme 
başvurusu sırasında da taraflar hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak bildirebilirler. Mal rejimi 
sözleşmesinin gerektiğinde yasal temsilcilerce de imzalanması zorunludur. 

Evlendirme memurları, evlenecek olan kadın ve erkeği seçmiş oldukları mal rejimini beyana 
davet etmek zorunda değildir. Evlenecek olanların mal rejimine ilişkin seçimlerini bildirmemeleri 
evlendirme işleminin yapılmasına engel teşkil etmez. Evlendirme memurları evlenecek olan kişilerin 
yasal mal rejimi yerine seçimlik rejimlerden birini seçmiş olmaları halinde bu yöndeki seçimlerini 
kabul edebilirler. Evlendirme memurları, evlenecek kişilerin yasal mal rejimi ile ilgili yasadaki 
düzenlemelerden ya da seçimlik rejimlerden birini seçmelerine rağmen, seçimlik rejimde yasadaki 
düzenlemelerden farklı anlaşmaları kabul edemez. Evlenecek olan kişiler bu konularda ancak notere 
gidebilirler 

Evlenecek kişilerin evlendirme memurluğuna seçimlik mal rejimine ilişkin belge ibraz etmeleri 
veya evlendirme memurluğunda bu amaçla belge düzenlenmesi halinde, belgeyi düzenleyen veya 
onaylayan makamın adı ile  tarih ve sayı bilgileri evlenme kütüğündeki ilgili alana yazılır. Söz konusu 
belgeler ilgililerin evlenme dosyasında muhafaza edilir. 

 

Geçici Madde 1 – 1/9/1979 tarihinden 239 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük 
tarihine kadar belediye başkanları veya görevlendirdikleri evlendirme memurları ile köy muhtarları 
tarafından yapılmış olan evlenmelere yetki bakımından itiraz edilemez ve bu evlenmeler bu sebeple 
iptal edilemez.  

 

Geçici Madde 2 – 5/7/1984 tarihli ve 239 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren İçişleri Bakanlığınca kendilerine evlendirme yetkisi verilmiş sayılan belediye 
başkanları ve köy muhtarları, bu Yönetmelik hükümlerine göre yeni bir yetki düzenlemesi 
yapılıncaya kadar Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren de yetkilerini kullanmaya devam 
ederler. 

Ancak, evlendirme işlerini bu Yönetmelik esaslarına göre yürütürler. 

 

Geçici Madde 3 – (Mülga: 28/7/2003 – 2003/5996 K.) 

 

Geçici Madde 4 – Bu Yönetmelikte öngörülen ve evlendirme memurluklarınca düzenlenecek 
olan imza ve mühür örnekleri Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 2 ay içerisinde nüfus 
idarelerine gönderilir.  

 

Geçici Madde 5 – Bu Yönetmelikte evlendirme memurları için öngörülen cübbeler 
sağlanıncaya kadar evlendirme memurları akid yapabilirler. 

Evlendirme memurları için gerekli cübbeler belediyeler veya köy idarelerince en geç bir yıl 
içerisinde yaptırılır.  

 

Yürürlük 

Madde 59 – Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  

Madde 60 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

***28/7/2003 tarihli 2003/5996 sayılı Kararname ile yürürlüğe konan”Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair  

Yönetmelik”in 13 üncü madesinde yer alan “Yönetmeliğin ekleri yürürlükten kaldırılmıştır”hükmü gereğince Yönetmelik ekleri 

metinden çıkarılmıştır 

  



 

 

 

10/7/1985 TARİH VE 85/9747 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN 
YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ 
GÖSTEREN ÇİZELGE 

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin 

Tarihi Numarası 

Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren  

Maddeler Yürürlüğe 

Giriş Tarihi 

28/7/2003  

16/11/2006 

2003/5996 

2006/11269 

__ 

2,7,8,9,10,11,12,14,15,16,19,20,27,28,30,32, 

56,58 

6/9/2003      

       8/12/2 

  



 

 

OTOPARK YÖNETMELİĞİ 
 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

 

Amaç ve Dayanak: 

Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan 
bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların yol açtığı, trafik sorunlarının çözümü için 
otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerin neler olduğunun ve otopark ihtiyacının miktar, ölçü 
ve diğer şartlarının tesbit ve giderilme esaslarını aynı Kanunun 5 inci maddesinde tanımlanan ulaşım 
sistemlerini ve problemlerinin çözümünü gösteren imar planlarına uygun olarak düzenlemektir. 

 

Kapsam: 

Madde 2- (Değişik: RG-02/09/1999-23804) 

Bu Yönetmelik, 27/6/1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanun kapsamında kalan belediyelerde, son 
nüfus sayımına göre nüfusu 10 000 ve daha fazla olan yerleşmelerde, nüfusu 10 000'den az olmakla 
birlikte imar planı onaylanmış yerleşmelerde ve alanlarda ve imar planı bulunmamakla beraber bu 
Yönetmeliğin uygulanacağına dair belediye meclis veya il idare kurulu kararı alınan bütün 
yerleşmelerde uygulanır. 

 

Tanımlar: 

Madde 3-Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Bina otoparkları: Bir binayı çeşitli amaçlar için kullanan özel ve tüzel kişilere ait ulaşım ve 
taşıma araçları için bu binanın içinde veya bu binanın oturduğu parselde açık veya kapalı olarak 
düzenlenen otoparkları, 

b) Bölge otoparkları ve genel otoparklar: Bir şehir veya bölgenin mevcut ve gelecekteki 
şartları ve ihtiyaçları gözönünde bulundurularak imar planları ile düzenlenen ihtiyaca göre açık, 
kapalı ya da katlı olarak belediyeler veya diğer kamu kuruluşları ve özel kişiler tarafından yapılan ve 
işletilen otoparkları, 

c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam 
park alanını, ifade eder. 

 

Genel Esaslar 

Madde 4-Otoparkla ilgili genel esaslar aşağıda açıklanmıştır. 

a) Binayı kullananların otopark ihtiyacının bina içinde veya parselinde karşılanması esastır. 

b) Binaların, imar planı ve mevzuat hükümlerine göre belirlenen ön ve yan bahçe mesafeleri, 
otopark olarak kullanılamaz. 

c) Binanın ihtiyacı olan miktardaki otopark alanları, Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen ortak 
alanlardan olup, bu hali ile yönetilir. 

d) Binek otoları için birim park alanı en az 20 m2 dir. Bu alan kamyon ve otobüsler için 
manevra alanı hariç olmak üzere enaz 50 m2 üzerinden hesaplanır. 

e) İmar planları hazırlanırken parselinde otopark tesisi mümkün olmayan yerlerde otopark 
ihtiyacının karşılanması amacıyla bölge ve genel otopark yerleri belirlenir. 

Ayrıca parselinde otopark yapılması mümkün olan alanlarda imar parsellerinin büyüklükleri 
otopark yapımını mümkün kılacak şekilde tesbit edilir. 

f)(Değişik:RG-02/09/1999-23804) Meskun alanlar, kentsel sit alanları, üzerinde korunacak 
yapı bulunan parseller, arazinin jeolojik ve topografik yapısı, giriş-çıkış, trafik emniyeti 
sağlanamaması gibi imar planındaki konumundan kaynaklanan nedenlerle otopark ihtiyacının 
parselinde karşılanması mümkün olmayan durumlara ilişkin ilkeler, belediye meclis veya il idare 
kurulu kararı ile belirlenir. 



 

 

(Değişik:RG-14/06/2005-25845) Münferit talepler bu ilkelere göre değerlendirilir. Üzerinde 
tescilli 1, 2 ve 3 üncü grup yapı bulunan kentsel sit alanı içinde veya dışındaki parseller hariç, 
parselinde otopark ihtiyacı karşılanamayan durumlarda belediyesince veya valilikçe bu Yönetmelik 
hükümlerine göre belirlenecek otopark bedeli alınır. 

(Ek üçüncü paragraf:RG-22/04/2006-26147) Otopark bedeli alınan parsellerin otopark 
ihtiyacının belediye veya valilikçe karşılanması zorunludur. Otopark ihtiyacı parselinde 
karşılanamayan ve idaresince İmar Kanununun 37 nci maddesine göre otopark tesis edilemeyen 
alanlarda otopark bedelinin arsa payı hariç %25’i yapı ruhsatının verilmesi sırasında nakden, kalan 
%75’i ve arsa payı ise belediyesince veya il özel idaresince parselin otopark ihtiyacı karşılandıktan en 
geç doksan gün sonra o yıla ait miktarlara göre değerlendirilerek tahsil edilir. Yapı ruhsatı 
düzenleme aşamasında ödemelere ilişkin taahhütname alınır ve tapu kütüğüne bu hususta şerh 
düşülür. Plansız alanlarda otoparkın parselinde veya yapıda karşılanması zorunludur. 

g)(Değişik:RG-02/09/1999-23804)Otoparkların giriş ve çıkışlarının yeterli olması, iç ve dış 
trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenmesi mecburidir. Otoparklarda, İmar Yönetmeliğinin ilgili 
hükümlerine uyularak yangına karşı gereken önlemlerin alınması, özürlülerin kullanımına dönük 
düzenlemelerin yapılması zorunludur. Ayrıca, özürlülere ilişkin standartlarda dahil olmak üzere Türk 
Standartları Enstitüsünce hazırlanan ilgili tüm standartlara uyulur. Standartların bu Yönetmelikte 
belirlenen ölçü ve miktarlardan daha az olması halinde Yönetmelik hükümleri geçerlidir. Bu düzenin 
sağlanmasından ve yürütülmesinden belediyeler ve valilikler sorumludur. 

h)(Değişik:RG-02/09/1999-23804)Bu Yönetmelikte belediye meclisi veya il idare kurulu kararı 
alınması öngörülen hususlarda, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı 
olmamak, bu Yönetmelik hükümlerine uyulmak koşuluyla uygulanacak şekli takdire belediye veya 
valilikler yetkilidir. İmar planları veya belediye meclisi ve il idare kurulu kararıyla bu Yönetmelik 
hükümlerine aykırı kararlar getirilemez. 

ı)(Ek:RG-02/09/1999-23804)Umumi bina ve bölge otoparkları ile genel otoparkların giriş-çıkış 
ve asansörlerine en yakın yerlerinde birden az olmamak şartıyla, her 20 park yerinden birinin özürlü 
işareti konularak özürlüler için ayrılması zorunludur. 

j)(Değişik:RG-22/04/2006-26147)Belediyelere veya valiliklere bu Yönetmelik ile tespit yetkisi 
verilen hususlarda, belediye meclisi veya il genel meclisi kararları alınmayan veya eksik alınan 
konularda Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ hükümlerine uyulur. 

 

 
 

İKİNCİ KISIM 
Planlama ve Uygulama Esasları 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Planlama 

 

Otopark Aranması Gereken Kullanımlar ve Miktarları 

MADDE 5 – (Değişik:RG-22/04/2006-26147) 

Otopark aranması gereken kullanımlar ve miktarları aşağıda yer almaktadır; 

a) Yerleşim alanlarında otopark aranması gereken kullanım çeşitleri ve bunlara ait en az 
otopark miktarları: 

 

Kullanım Çeşitleri        Miktarları 

1 – Meskenler        3 daire için 

2 - Ticari amaçlı yapılar ve büro binaları     50 m2.ye kadar 

3 - Konaklama tesisleri 

  



 

 

Oteller       5 oda için 

Moteller       oda sayısının %80’i kadar 

Hosteller       5 oda için 

Tatil Köyleri      4 oda için 

Apart Oteller      2 ünite için 

Pansiyonlar      4 oda için 

Termal Tesisler      4 oda için 

Kampingler      1 ünite için 

Kırsal Turizm Tesisleri     4 ünite için 

Diğerleri       75 m2.ye kadar 

4 - Yeme, içme, eğlence tesisleri     50 m2.ye kadar 

5 - Sosyal kültürel ve spor tesisleri    30 oturma yeri için 

6 - Kongre ve sergi merkezleri     kapasitesinin %5’i oranında 

7 - Eğitim Tesisleri      400 m2.ye kadar 

8 - Sağlık Yapıları       125 m2.ye kadar 

9 - İbadet yerleri       300 m2.ye kadar 

10 - Kamu kurum ve kuruluşları     100 m2.ye kadar 

11 - Sanayi depolama ve toptan ticaret    200 m2.ye kadar 

12 - Küçük sanayi       125 m2.ye kadar 

13 - Semt pazarı       100 m2.ye kadar Pazar alanı 
için, 

 

en az 1 otopark yeri ayrılır. Otopark miktarının, engellilere ayrılanlar da dahil araç park 
yerlerinin, varsa parsel sınırından itibaren otopark rampasının, trafik akışının ve tesis kapasitesinin 
yapının onaylı mimari projesinde sayısal değerleri ile birlikte belirtilmesi zorunludur. Otopark 
rampası hiçbir koşulda parsel sınırı dışından başlatılamaz. Otopark rampasının yapı yaklaşma sınırı 
içinden başlatılabilmesi için imar planı kararı alınması ve rampa projelerinin hazırlanması 
zorunludur. 

Ancak, belirlenen otopark miktarları yöre ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belediye ve 
mücavir alan sınırları içinde belediye meclislerince, dışında il genel meclislerince artırılabilir. 

Otopark sayısı, açık tesislerde parsel alanı üzerinden, diğer yapılarda ise emsal hesabına konu 
alan üzerinden belirlenir. 

b) Bu maddenin (a) bendinde sayılan kullanım çeşitlerinin alt türleri ve bunlarla ilgili otopark 
miktarları belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye meclisleri, dışında il genel meclisleri 
tarafından belirlenir. 

 

Beş Yıllık İmar Programları 

Madde 6-Onaylı imar planında tesbit edilen bölge ve genel otoparklarının uygulama 
döneminde belediyelerce gerçekleştirilecek 5 yıllık imar programlarına alınması gerekir. 

 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Uygulama ve Denetim 

 

Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzinlerinin Verilmesi 

Madde 7-Yapılacak yapılara bu Yönetmelikte belirtilen esaslara ve belediye meclislerince 
alınacak kararlara göre bina otopark yerleri ayrılmadıkça yapı ruhsatı, bu otoparklar inşa edilip hazır 
hale getirilmedikçe de yapı kullanma izni verilemez. 



 

 

(Ek fıkra:RG-14/06/2005-25845) Üzerinde tescilli 1, 2 ve 3 üncü grup yapı bulunan kentsel sit 
alanı içinde veya dışındaki münferit parsellerde yeni yapı, tadilat, ilave, güçlendirme ve 
restorasyona yönelik yapı ruhsatı taleplerinde ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi 
aşamasında otoparkın parselinde karşılanamadığı durumlarda otopark bedeli alınmaz. 

(Ek fıkra:RG-22/04/2006-26147) Otopark Yönetmeliğine uygun olarak inşa edilen mevcut 
binalarda veya bağımsız bölümlerde yapılmak istenilen, sadece kullanım amacına yönelik olanlar da 
dahil ruhsata tabi tüm değişiklik ve ilaveler, otopark aranmasını gerektirecek nitelik ve büyüklükte 
ise, otopark tesisi aranır. Parselinde veya yapıda karşılanamayanlar için Yönetmeliğe uygun olarak 
otopark bedeli istenir. Otopark Yönetmeliği kapsamında inşa edilen mevcut binaların iç bünyesinde 
yapılan, otopark sayısını değiştirmeyen tadilatlarda otopark tesisi ve bedeli istenmez. Bu husus 
ruhsat eki onaylı mimari projesine ilgili bağımsız bölümlerde belirtilerek işlenir. 

(Ek fıkra:RG-22/04/2006-26147) Daha önce Otopark Yönetmeliği kapsamında olmayan 
yapılarda veya bağımsız bölümlerinde kullanım amacına yönelik olanlar da dahil ruhsata tabi tüm 
değişiklik ve ilavelerde, otopark tesisi aranır. Parselinde veya yapıda otopark tesisi mümkün 
olmadığı takdirde Yönetmeliğe uygun olarak otopark bedeli istenir. Bu husus ruhsat eki onaylı 
mimari projesine, ilgili bağımsız bölümlerde belirtilerek işlenir. 

 

Otoparkların Amacı Dışında Kullanılamayacağı 

Madde 8-Yapı kullanma izni alındıktan sonra otopark yerleri plan ve yönetmelik hükümlerine 
aykırı olarak başka amaçlara tahsis edilemez. 

Belediyeler, bina otoparklarının kullanımını engelleyici her türlü ihlalleri önlemekle yetkili ve 
görevlidirler. Aksi uygulamalarda İmar Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

 

Bina Otoparkı Yapılamayan Parseller 

Madde 9-Bina içinde veya parselinde otopark yapılması mümkün olmayan yapıların durumu 
belediyece imar durumu ile ilgili ilk müracaat tarihinden başlayarak 30 gün içinde ilgilisine 
gerekçeleri ile birlikte bildirilir. Belediyeler bina otoparkı yerine otopark sorununun nasıl 
çözümleneceğini, binanın hangi bölge veya genel otoparkından yararlanacağını da bildirmekle ve bu 
otoparkları tesis etmekle yükümlüdür.Bu durumda bölge veya genel otoparktan yararlananlardan 
ayrıca kullanım ücreti alınmaz. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Mali Hükümler 

 

Otopark Bedelinin Tahakkuk ve Tahsili 

Madde 10-(Değişik birinci fıkra:RG-22/04/2006-26147) Otopark bedelinin hesabında, 4 üncü 
maddenin (d) bendinde belirtilen birim park alanları ile 5 inci maddede belirtilen otopark sayısı esas 
alınır. 

(Değişik ikinci fıkra:RG-22/04/2006-26147)Otopark bedellerinin tahakkuk ve tahsil esasları 
Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri de dikkate alınarak belediye meclisleri veya il genel meclisleri 
tarafından belirlenir. 

Otopark bedelleri kamu bankalarından herhangi birinde açılacak otopark hesabına yatırılır. Bu 
hesapta toplanan meblağa yasaların öngördüğü faiz oranı uygulanır. 

3030 sayılı Kanun kapsamında kalan belediyelerde, büyükşehir belediyesince ilçe belediyeleri 
adına otopark hesabı açtırılır. 

İlçe belediyeleri hesabında toplanan otopark meblağı, büyükşehir belediyelerince o ilçe 
sınırları içerisinde yapılacak veya yaptırılacak bölge veya genel otoparkları için kullanılır. 

  



 

 

Otopark Hesabından Yapılacak Harcamalar 

Madde 11-Otopark hesabında toplanan meblağ, belediyelerin kendi kaynaklarından ayıracağı 
tahsisatla birlikte, tasdikli plan ve beş yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi 
karşılığında otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otoparkların inşaasında 
kullanılır. 

Otopark hesabında toplanan meblağ otopark tesisi dışında başka bir amaçla kullanılamaz. 

Otopark hesabında toplanan meblağ, belediyelerce hazırlanacak sarf belgesi, verile emri ve 
hakediş raporuna göre belediyesinin yazılı talimatı üzerine ilgili bankaca hak sahibine ödenir. 

Otopark hesabında toplanan meblağın, amacında kullanılıp kullanılmadığı hususu İçişleri 
Bakanlığı'nca denetlenir. 

 
 

DÖRDÜNÇÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

 

Uygulanacak Hükümler 

Madde 12-(Değişik birinci fıkra:RG-02/09/1999-23804) Ruhsat süresi içinde tamamlanması 
mümkün olamayacağı için 5 yıl içinde ruhsat yenilemek üzere ilgili idareye başvurularak ruhsat 
yenilemesi yapılan yapılar hakkında, ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri 
uygulanır. 

(Değişik:RG-02/09/1999-23804) İnşasına 2 yıl içinde başlanmayan veya süresi içinde ruhsat 
yenilemesi yapılmayan yapılar ruhsatsız yapı olarak değerlendirilir. Bu yapılar hakkında yeniden 
ruhsat alındığı tarihte yürürlükte bulunan plan ve mevzuat hükümleri uygulanır. 

Bu Yönetmelik ile kapsama alınmış yerleşmelerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. 

Madde 13-Daha önce yürürlükte olan mevzuata göre Bakanlıkça otopark yönetmeliği 
kapsamına alınan yerleşmelerde, bu Yönetmeliğe göre uygulama yapılır. 

 

Yürürlükten Kaldırma 

Madde 14-(Değişik:RG-29/09/1993-21713) 

20/3/1991 tarih ve 20820 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Otopark yönetmeliği 1/1/1994 
tarihi itibari ile yürürlükten kalkar. 

 

Sorumlu İdare 

Madde 15 -Bu Yönetmeliğin uygulanmasında yetki alanlarına göre belediyeler ve valilikler 
sorumludur. 

(Değişik ikinci fıkra:RG-22/04/2006-26147) Bu Yönetmelik ile belediye ve mücavir alan 
sınırları içinde belediye meclisine, belediye encümenine ve belediye başkanlığına verilen yetkiler, 
belediye mücavir alan sınırları dışında valilik görev alanında kalan alanlarda, il genel meclisi, il 
encümeni ve il özel idareleri tarafından kullanılır. 

 

GEÇİCİ MADDE 1-2981/3290/3366 sayılı Yasaya istinaden ruhsat ve kullanma izni alacak 
yapılara da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

 

GEÇİCİ MADDE 2-(Değişik:RG-29/09/1993-21713) 

Belediyelerin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar otoparklarla ilgili olarak tahsil 
etmiş oldukları meblağ, en geç 1/1/1994 tarihine kadar bu Yönetmelikte belirtilen otopark hesabına 
aktarılır veya yatırılır. 

 

  



 

 

GEÇİCİ MADDE 3-(Değişik:RG-22/04/2006-26147) 
Belediye veya valilikler, imar planı sınırları içerisinde kalan alanlardaki yerleşmenin 

projeksiyon nüfusunun otopark ihtiyacı ile otopark ihtiyacı kendi içinde karşılanamayan parsellerin 
otopark ihtiyacını tespit ederek, bu ihtiyacın karşılanması amacıyla bölge otopark alanı oluşturmaya 
yönelik imar planı revizyonlarını veya değişikliklerini en geç iki yıl içinde yaparlar. Planların yürürlüğe 
girmesinden en geç üç ay içinde bu planı tatbik etmek üzere beş yıllık imar programını hazırlayarak 
bu süre içerisinde uygularlar. 

 

GEÇİCİ MADDE 4-Belediyeler otopark hesabında toplanmış bulunan bedelleri, gerekiyorsa 
kendi kaynakları ile takviye ederek, başlamış olan bölge otoparkı inşaatlarının tamamlanmasında ve 
yeni tesis edilecek bölge ve genel otoparkların arsa alımlarında kullanmak üzere öncelik ve ivedilikle 
girişimde bulunmakla yükümlüdürler. 

 

GEÇİCİ MADDE 5- (Değişik:RG-29/09/1993-21713) 

Belediyeler bu Yönetmelik ile kendilerine tesbit yetkisi verilen konular ile ilgili esasları 
1/1/1994 tarihine kadar belirleyerek Meclis Kararına bağlamakla yükümlüdür. Bu tarihten sonra bu 
konuda Meclis Kararı alınamaz. 

Bu süre içerisinde bu yükümlülüğün belediyelerce yerine getirilmemesi halinde Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı'nın çıkaracağı esaslar doğrultusunda uygulama yapılır, bu esaslar bir tebliğ şeklinde 
Resmi Gazete'de yayımlanır. 

 

GEÇİCİ MADDE 6- (Değişik:RG-22/04/2006-26147) 

Belediyeler ve valilikler, Yönetmelikle kendilerine tespit yetkisi verilen konularla ilgili esasları, 
daha önce aynı konuda karar almış olsalar dahi, altı ay içinde Belediye Meclis Kararı veya İl Genel 
Meclisi kararı alarak belirler. Karar alınıncaya kadar Bakanlıkça çıkarılan Tebliğ hükümlerine uyulur. 

 

GEÇİCİ MADDE 7- (Ek:RG-02/09/1999-23804) 

Mevcut umumi bina, bölge ve genel otoparklarında bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde 
özürlüler için belirtilen şartlarda otopark yeri ayrılır. 

 

Yürürlük 

Madde 16-(Değişik:RG-29/09/1993-21713) 

Bu Yönetmelik 1/1/1994 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 17-Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.  



 

 

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir 
ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, 
hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, 
faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde 
muhasebeleştirilmesi; mali tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel 
kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin 
ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; 
karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ve 
yayımlanmasına ilişkin esas, usul, ilke ve standartların belirlenmesidir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 -(1) Bu Yönetmelik hükümleri; il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve mahalli idare 
birliklerinin bütçe ve muhasebe kayıt ve işlemlerini kapsar. 

(2) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan idarelerin, kurumlar vergisine tabi faaliyetleri, hesap 
planı bakımından bu Yönetmeliğin sadece bütçe işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve 
raporlanmasına ilişkin hükümlerine tabidir. Bu faaliyetler için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun 175 ve mükerrer 257 nci maddeleri hükümleri uyarınca belirlenen muhasebe 
standartları, tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslar uygulanır. 

 

Dayanak 

MADDE 3 -(1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanununun 49 uncu, 22/2/2005 tarihli ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 48 inci, 
3/7/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 65 inci, 26/5/2005 tarihli ve 5355 Sayılı Mahalli 
İdare Birlikleri Kanununun 18 ve 22 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 -(1)Bu yönetmelikte geçen; 

a) Bağlı idare: Belediyelere bağlı, kanunla kurulan, ayrı bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz su 
ve kanalizasyon, otobüs, ulaştırma ve benzeri hizmetleri yürüten idareleri, 

b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını, 

c) Belediye: 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 
kapsamındaki bütün belediyeleri, 

ç) Birlik: 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamındaki birlikleri,   d) Bütçe: Belirli bir 
dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne 
uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi, 

e) Bütçe geliri: Kurumun bütçesinde ve diğer mevzuatla gelir olarak  tanımlanan her türlü 
işlemi, 

f) Bütçe gideri: Kurumun bütçesinde ve diğer mevzuatla gider olarak tanımlanan her türlü 
işlemi, 

g) Encümen: İl özel idaresi il encümenini, belediye ve birlik encümenini, bağlı idarelerde 
yönetim kurulunu, 

ğ) Faaliyet dönemi: Maliye Bakanlığınca aksi kararlaştırılmadıkça mali yılı, 

h) Gelir: İlk defa hesaplara alınacak varlıklar ile yeniden değerleme farkları dışında, öz 
kaynakta artışa neden olan her türlü işlemi, 



 

 

ı) Gider: İlk defa hesaplara alınacak varlıklar ile yeniden değerleme farkları dışında, öz 
kaynakta azalışa neden olan her türlü işlemi, 

i) Hesap dönemi: Maliye Bakanlığınca aksi kararlaştırılmadıkça mali yılı, 

j) İlçe özel idaresi: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35’inci maddesine göre oluşturulan il 
özel idaresi ilçe teşkilatını, 

k) İl özel idaresi: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa tabi idareleri, 

l) Kasaba Belediyesi: Büyükşehir, il, ilçe ve ilk kademe belediyeleri dışında kalan belediyeleri, 

m) Kurum: İl özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliği, 

n) Malî yıl: Takvim yılını, 

o) Meclis: İl özel idaresi il genel meclisini, belediye ve birlik meclisini, bağlı idare genel 
kurulunu, 

ö) Muhasebe Birimi: Gelir ve alacakların tahsili, gider ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, 
para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin 

alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının 
yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi 

p) Muhasebe yetkilisi: Usulüne göre atanmış, muhasebe biriminin yönetiminden ve 
yetkili  mercilere hesap vermekten sorumlu yöneticisini, 

r) Nakit esası: Gelirlerin nakden veya mahsuben tahsil edildiğinde, giderlerin ise nakden veya 
mahsuben ödendiğinde muhasebeleştirilmesini, 

s) Ön ödeme: İlgili mevzuatında öngörülen hallerde avans veya kredi şeklinde yapılan 
ödemeyi, 

ş) Öz kaynak: Kurumun  varlıkları ile yabancı kaynakları arasındaki farkı, 

t)Tahakkuk esası: Bir ekonomik değerin yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde 
mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda  muhasebeleştirilmesini, 

u) Üst yönetici: İl özel idarelerinde vali, belediyelerde belediye başkanı, bağlı idarelerde genel 
müdür, birliklerde birlik başkanını, 

ü) Yönetmelik: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğini, 

ifade eder. 

 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Bütçe 

 

Bütçe 

MADDE 5 -(1)İl özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin bütçesi, mali yıl içindeki gelir ve 
gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren bir 
meclis kararıdır. 

(2) Mali yıl bütçesi, stratejik plan ve performans programları dikkate alınarak izleyen iki yılın 
gelir ve gider tahminleri ile birlikte görüşülür ve değerlendirilir. 

(3) Bütçe, kurumların plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz 
önünde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkeleri ile uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanır 
ve uygulanır. 

(4) Bütçe; gider, gelir  ve finansmanın ekonomik sınıflandırması bölümlerinden oluşur. 

(5) Gider bütçesi, kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi ve ekonomik sınıflandırma olmak 
üzere dört bölüme ayrılır. Finansman tipi sınıflandırma tek düzeyden, diğer sınıflandırmalar dört 
düzeyden oluşur. Gelir bütçesi ve finansmanın ekonomik sınıflandırması cetvelleri de dört düzeyden 
oluşur. Kurumlar ihtiyaç duymaları halinde, bu düzeyler dışında ilave düzeyler açabilirler. 

  



 

 

Gider bütçesi 

MADDE 6 -(1)Gider bütçesi, kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi ve ekonomik sınıflandırma 
olmak üzere dört bölümden oluşur. 

 

Kurumsal sınıflandırma 

MADDE 7 -(1) Kurumsal sınıflandırma, sorumluluğun belirlenmesine ve program 
sorumlularının tespitine imkan veren bir sınıflandırmadır. 

(2) Kurumsal sınıflandırma dört düzeyden oluşur,  her düzeyi  iki haneli rakamla kodlanır. 

a) Birinci düzey; kurumun il özel idaresi, belediye, bağlı idare veya birlik olduğunu, 

b) İkinci düzey; il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin bulunduğu ilin plaka 
numarasını, 

c) Üçüncü düzey; il özel idaresinin genel sekreterlik ve ana hizmet birimlerini, büyükşehir 
belediyesini, il belediyesini, bağlı idareyi, ilçe belediyesini, ilk kademe belediyesini ve kasaba 
belediyelerinin ortak kodu ile birliklerin ortak kodunu , 

ç) Dördüncü düzey; il özel idaresindeki yardımcı hizmet birimleri ile ilçe teşkilatını, üçüncü 
düzeyde kod verilen belediye ve bağlı idarelerin birimleri ile il dahilindeki her bir kasaba belediyesi 
ve birliği, 

gösterir.(3) Sorumluluğu bulunmayan ve kuruluşu mevzuattan kaynaklanmayan birimler 
kurumsal sınıflandırmada kodlanmaz. Ancak, özel kalem müdürlüğü kadrosu bulunup 
bulunmamasına bakılmaksızın üst yönetimin gördüğü hizmetler özel kalem adı altında kodlanır.(4) 
Kurumsal kodlamanın üçüncü ve dördüncü düzeyinde yer alan ilçe, ilk kademe ve kasaba 
belediyeleri ile birliklerin kurumsal kodları Bakanlıkça belirlenir.(5) Kurumsal kodlama, “Kurumsal 
Sınıflandırma Anahtarı”na göre yapılır. (Örnek:1/A, 1/B) 

 

Fonksiyonel sınıflandırma 

MADDE 8 -(1) Fonksiyonel sınıflandırma  kurumun faaliyet türlerini gösterir. 

(2) Fonksiyonel sınıflandırma dört düzeyden oluşur, birinci düzeyi iki haneli, ikinci ve üçüncü 
düzeyi tek haneli, dördüncü düzeyi ise iki haneli rakamla kodlanır. 

(3) Birinci düzey, on gruba ayrılmış olan Devlet faaliyetlerinden il özel idaresi, belediye, bağlı 
idare ve birliklerin gördüğü hizmetleri; ikinci düzey, bu hizmetlerin bölündüğü programları; üçüncü 
düzey, nihai hizmetleri ihtiva eder. Dördüncü düzey, muhtemel ihtiyaçlar için boş bırakılmış olup, 
projeler dördüncü düzeyde takip edilebilir. 

(4) Birinci düzey fonksiyonel kodlar ve hizmetler; 

01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 

02 SAVUNMA HİZMETLERİ 

03 KAMU DÜZENĠ VE GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ 

04 EKONOMĠK ĠġLER VE HĠZMETLER 

05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 

06 ĠSKAN VE TOPLUM REFAHI HĠZMETLERĠ 

07 SAĞLIK HĠZMETLERĠ 

08 DĠNLENME, KÜLTÜR VE DĠN HĠZMETLERĠ 

09 EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ 

10 SOSYAL GÜVENLĠK VE SOSYAL YARDIM HĠZMETLERĠ 

 

 

(5) Kurumun bu hizmet gruplarından hiç birine girmeyen faaliyetleri, nitelik itibari ile en yakın 
olan gruba dahil edilir. 

(6) Nüfusu 5.000’in altında olan kasaba belediyelerinde; ekonomik sınıflandırma içerisinde 
yer alan “Personel Giderleri”, “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri”, “ Yolluklar” ve 



 

 

“Tedavi ve Cenaze Giderleri”, fonksiyonel sınıflandırmanın “01-Genel Kamu Hizmetleri” içerisinde 
(3.9 kodunda) gösterilebilir. 

(7) İl özel idareleri ve belediyelerin ana fonksiyonu “01 Genel Kamu Hizmetleri”, diğer 
kurumların ana fonksiyonu ise ağırlıklı olarak gördüğü hizmettir. Özel kalem ve denetim birimleri 
kurumun ana fonksiyonunda kodlanır. 

(8) Kurumlar, Maliye Bakanlığınca Genel Bütçe için belirlenen üç düzey fonksiyonel kodlardan 
sadece kendi faaliyetlerine ilişkin kodları kullanırlar. 

 

Finansman tipi sınıflandırma 

MADDE 9 -(1)Finansman tipi sınıflandırma, harcamanın hangi kaynaktan karşılandığını 
gösterir. Finansman tipi kodlama tek düzeyden oluşur ve tek haneli rakamla kodlanır. 

(2) Finansman tipi kodlar 

1 GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKĠ KAMU ĠDARELERĠ 

2 ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER 

3 DÜZENLEYĠCĠ VE DENETLEYĠCĠ KURUMLAR 

4 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARI 

5 MAHALLĠ ĠDARELER 

6 ÖZEL ÖDENEKLER 

7 DIġ PROJE KREDĠLERĠ 

8 BAĞIġ VE YARDIMLAR 

(3) 

Kurumların gördüğü hizmetlerin finansmanı; kendi öz kaynakları ile sağlanıyorsa “5-Mahalli Ġdareler”, 

dıĢ proje kredileri ile sağlanıyorsa “7- DıĢ Proje Kredileri”, bağıĢ ve yardımlardan sağlanıyorsa “8-BağıĢ ve 

Yardımlar” kodu ile kodlanır. 

 

Ekonomik sınıflandırma 

MADDE 10 -(1) Ekonomik sınıflandırma, kurumların faaliyetlerinin ekonomik ve mali anlamda 
çeşitlerini gösteren bir sınıflandırmadır. 

(2) Ekonomik sınıflandırma dört düzeyden oluşur, birinci düzeyi iki haneli, iki ve üçüncü 
düzeyi tek haneli, dördüncü düzeyi ise iki haneli rakamla kodlanır. 

(3) Birinci düzey ekonomik kodlar; 
 

0

1 

PERSONEL GĠDERLERĠ 

0

2 

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 

0

3 

MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 

0

4 

FAĠZ GĠDERLERĠ 

0

5 

CARĠ TRANSFERLER 

0

6 

SERMAYE GĠDERLERĠ 

0

7 

SERMAYE TRANSFERLERĠ 

0

8 

BORÇ VERME 

0

9 

YEDEK ÖDENEKLER 

(4) Kurumlar, Maliye Bakanlığınca Genel Bütçe için belirlenen dört düzey ekonomik kodlardan 
sadece ihtiyaç duydukları kodları kullanırlar. 

  



 

 

Gelir bütçesi 

MADDE 11 (1) Gelir bütçesi kurumların gelirlerinin çeşitlerini gösterir. 

Dört düzeyden oluşur. Birinci düzey iki haneli, ikinci ve üçüncü düzey tek haneli, dördüncü 
düzey iki haneli rakamla kodlanır. Üçüncü ve dördüncü düzeyler Maliye Bakanlığının görüşü alınarak 
Bakanlıkça belirlenir. 

(2) Birinci düzey ekonomik kodlar; 
  

0
1 VERGİ GELİRLERİ 

0
2 VERGİ DIŞI GELİRLER 

0
3 SERMAYE GELİRLERİ 

0
4 ALINAN BAĞIŞLAR VE YARDIMLAR 

0
8 ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR 

0
9 RET VE İADELER (-) 

(3) İl özel idaresi , belediye, bağlı idare ve birliklerin gelirleri, “Gelirlerin Ekonomik 
Sınıflandırması Cetveli”nde (Örnek:15) gösterilir. 

 

Ret ve iadeler 

MADDE 12 -(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki idarelerin bütçe gelirlerinden fazla veya yersiz 
tahsilat nedeniyle ya da yargı kararları ile iade edilmesi gereken tutarlar için gider bütçesinde tertip 
açılmaz. Bu tutarlar gelir bütçesinde “ret ve iadeler” bölümünde gösterilir. 

(2) Gelir bütçesi toplamından ret ve iadeler tutarı düşüldükten sonra kalan tutar esas alınarak 
gider bütçesi hazırlanır. 

 

Gelir tahmini 

MADDE 13 -(1)Bütçe yılı ve izleyen iki yılın gelir tahmininde, kesin sonucu alınmış son üç yılın 
gelir artış oranları esas alınır. Ayrıca kanunlarla vergi resim ve harç oranlarında değişiklik yapılması, 
yapılan yatırımların faaliyete başlaması, herhangi bir nedenle gelirlerde artış öngörülmesi gibi 
hususlar ile merkezi idarenin ekonomik verileri ve ileriye yönelik öngörüleri gelir tahminlerinde 
dikkate alınır. 

 

Gelirin ait olduğu yıl 

MADDE 14 -(1) Bir mali yıl içinde tahakkuk eden gelirler ve tahsilat o yıl bütçesinin gelirlerini 
oluşturur. Ancak tahakkuk ettiği halde yılı içinde tahsil olunmayan miktarlar tahsil edildiği yıl 
bütçesine gelir yazılır. 

 

Gelirlerin dayanakları 

MADDE 15 -(1) Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir 
ve kaldırılır. İl özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birlik gelirlerinin yasal dayanakları, “Gelirlerin 
Yasal Dayanakları Cetveli”nde (Örnek: 17) gösterilir. 

  



 

 

Gelirlerin toplanması sorumluluğu 

MADDE 16 -(1) Gelirlerin tarh, tahakkuk, tahsil iş ve işlemlerinden sorumlu olan görevliler bu 
işlemlerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasından sorumludur. 

 

Bağış ve yardımlar 

MADDE 17- (1) Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından kamu hizmetinin karşılığı olarak 
veya kamu hizmetleri ile ilişkilendirilerek bağış ve yardım toplanamaz, benzeri adlar altında tahsilat 
yapılamaz. 

(2) Yapılan her türlü bağış ve yardımlar(Mülga ibare:RG-11/9/2011-28051)(…) gelir 
kaydedilir. Nakdi olmayan bağış ve yardımlar ilgili mevzuatına göre değerlendirmeye tabi tutulur ve 
kayıt altına alınır. 

(3) Yapılan şartlı bağış ve yardımlar, üst yöneticinin onayı ile gelir bütçesinde bağış ve 
yardımlar bölümüne gelir yazılır ve gider bütçesinde bu hizmetin ödeneği varsa bu ödeneğe eklenir; 
yoksa, bütçede öngörülen tertibe ödenek yazılarak tahsis amacına harcanır. Bu ödenekten amaç 
dışında başka bir tertibe aktarma yapılamaz. 

(4) Bu ödeneklerden malî yıl sonuna kadar harcanmamış olan tutarlar, bağış ve yardımın 
amacı gerçekleşinceye kadar ertesi yıl bütçesine devir olunarak ödenek kaydedilir. Ancak, bu 
ödeneklerden tahsis amacı gerçekleştirilmiş olanlardan kalan tutarlara ilişkin ödenekleri iptal 
etmeye üst yönetici yetkilidir. 

(5) Bağış ve yardımlar, kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenildiği takdirde, 
bütçeye gider kaydıyla ilgilisine geri verilir. Şartlı bağış ve yardımın zamanında kullanılmaması 
nedeniyle doğacak zararlar ile amaç dışı kullanım nedeniyle yapılan harcamalar sorumluluğu tespit 
edilenlere ödettirilir. 

 

Belli bir amaca tahsisli gelirler ve alınan paylar 

MADDE 18- (1) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 8 inci 
maddesi uyarınca; ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için büyükşehir belediye bütçesinde alt 
yapı koordinasyon biriminin ödeneğine, program bedelinden az olmamak üzere ödenek konur. 
Ayrıca, belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden, 
alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturularak alt yapı yatırım hesabına aktarılacak 
tutarlar da gelir bütçesinin ilgili bölümünde gösterilir ve bu gelirler amacı dışında harcanamaz. 

(2) 20/7/1966 tarihli ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 12 inci maddesi gereği kurulan 
fonda toplanacak paralar gelir bütçesinin ilgili bölümüne gelir kaydedilir. Diğer taraftan gider 
bütçesinin ilgili tertibine tahsis amacı doğrultusunda kullanılmak üzere ödenek konulur. Bu fondan 
yapılan harcamalarda 775 Sayılı Kanunda belirtilen usul ve esaslar uygulanır. 

(3) Otopark Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi gereğince, parselinde otopark ihtiyacı 
karşılanmayan yapılardan alınan ve bankada açılacak otopark hesabına yatırılacak paralar gelir 
bütçesinin ilgili bölümüne gelir kaydedilir. Diğer taraftan tahsis amacı doğrultusunda kullanılmak 
üzere gider bütçesinin ilgili tertibine ödenek konulur. 

 

Bütçe denkliğinin sağlanması 

MADDE 19 -(1) Bütçe denkliğinin sağlanmasında bütçe gelirleri esas alınır. Gelirlerin giderleri 
karşılamaması halinde aradaki fark, ilk olarak gider bütçesinde öngörülen tertiplerden indirim 
yapılması ya da yeni gelir kaynakları bulunması suretiyle giderilmeye çalışılır. Buna rağmen denklik 
sağlanamamış ise, borçlanma yoluna gidilerek veya varsa önceki yıldan nakit devri yoluyla bütçe 
denkliği sağlanır. 

  



 

 

 

Finansmanın ekonomik sınıflandırması 

MADDE 20 -(1)Bütçenin hazırlanmasında; 

a) Bütçe açığı ortaya çıkar ise ve bu açık borçlanma yoluyla kapatılacaksa yapılacak borçlanma 
tutarı, 

b) Bütçe açığı ortaya çıkar ise ve bu açık önceki yıldan nakit devri yoluyla kapatılacaksa 
devreden nakit tutarı, 

c) Bütçe fazlası ortaya çıkar ise, bu fazlanın nasıl değerlendirileceği, 

ç) Alınan borçların ana para ödemeleri, 

“Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli’nde” (Örnek-16) gösterilir. 

(2) Alınan borçlar ile bu borçların ana para ödemeleri gelir ve gider bütçelerinde gösterilmez. 
Alınan borçların faiz tutarları gider bütçesinin faiz giderleri tertibinden ödenir. 

 

İşletmeler 

MADDE 21 -(1) İl özel idareleri, belediyeler ve birlikler, özel gelir ve gideri bulunan 
hizmetlerini meclis kararı ve İçişleri Bakanlığından izin alınmak suretiyle kurum bütçesi içerisinde 
işletme kurarak yapabilirler. İşletmeler için ayrı bütçe düzenlenmeyip, kurum bütçesi içerisinde ana 
hizmet birimi gibi kodlanır. 

 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bütçe Çağrısı ve Bütçe Tasarısı 

 

Bütçe çağrısı 

MADDE 22 -(1) Kurumlarda üst yönetici, her yıl Haziran ayının sonuna kadar stratejik plân ve 
performans programına uygun olarak gider bütçelerini hazırlamak üzere birimlere çağrı yapar. 

 

Birimlerin gider teklifleri 

MADDE 23 -(1) Birimler bütçe fişini (Örnek-3/A) kullanarak gerekçeli bütçe yılı gider teklifleri 
ve izleyen iki yılın gider tahminleri ile ödenek cetveli (Örnek-9) ve ayrıntılı harcama programını 
(Örnek-27) mali hizmetler biriminin koordinasyonunda hazırlayarak hizmet gerekçesi (Örnek-2) ile 
birlikte Temmuz ayının sonuna kadar mali hizmetler birimine verir. 

(2) Bütçe çağrısında belirtilmek suretiyle yukarıda belirtilen cetvellerin dışındaki bütçe 
hazırlığına ilişkin diğer cetvellerin de birimler tarafından  doldurulması istenebilir. 

(3) Gider tahminlerinde, stratejik plan, performans programı ve yatırım programlarındaki 
hedef ve ilkeler göz önünde bulundurulur. Ayrıca merkezi idarenin ekonomik verileri ve gelecek 
yıllara ilişkin öngörülerinden faydalanılır. 

(4) Birlikler ve kasaba belediyelerinde, bütçe tekliflerinin tamamı mali hizmetler birimi 
tarafından hazırlanır. 

(5) Bütçe teklifleri, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyini de kapsayacak şekilde 
hazırlanır. 

 

Bütçe tasarısı 

MADDE 24 -(1) Mali hizmetler birimi, diğer birimlerden gelen gider tekliflerini birleştirip, gelir 
bütçesini ve izleyen iki yılın gelir tahminlerini hazırlayarak, bütçe ilke ve hedefleri doğrultusunda 
kurumun bütçe tasarısını oluşturur. Birimlerden gelen ayrıntılı harcama programları da dikkate 
alınmak suretiyle kurumun ayrıntılı harcama programı ve finansman programı hazırlanarak bütçe 
tasarısına eklenir. Üst yönetici tarafından gerekli inceleme ve düzeltme yapıldıktan sonra bütçe 
tasarısı, belediye ve bağlı idarelerde Ağustos ayının sonuna kadar, il özel idarelerinde ise Eylül ayının 
ilk iş günü encümene havale edilir. 



 

 

(2) Birliklerde birlik tüzüğü hükümleri uygulanır. 

(3) Bütçe tasarısı aşağıda sayılan cetvellerden oluşur. 

a) Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri (Örnek-2) 

b) Bütçe Fişi (Örnek-3/A, 3/B) 

c) Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklifleri İcmali Cetveli (Örnek-4) 

ç) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklifleri İcmali Cetveli (Birinci Düzey) (Örnek-5) 

d) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklifleri İcmali Cetveli (İkinci Düzey) (Örnek-6) 

e) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Teklifi Cetveli (Örnek-7) 

f) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Teklifi Cetveli 
(Örnek-8) 

g) Ödenek Cetveli (Teklif) (Örnek-9) 

ğ) Bütçe Gelirleri Cetveli  (Örnek-10) 

h) Birleşik Gider Bütçesi Tasarısı (Örnek-11) 

ı) Birleşik Gelir Bütçesi Tasarısı (Örnek-12) 

i) Birleşik Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-13) 

j) Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27) 

k) Finansman Programı (Örnek-28) 

l) Bakanlık ya da üst yönetici tarafından gerekli görülecek diğer cetveller 

 

Bütçe tasarısının bakanlığa gönderilmesi 

MADDE 25 -(1) Encümene sunulan bütçe tasarısı ve izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri 
ile bir önceki yıla ve içinde bulunulan yıla ait (bütçe hazırlığının yapıldığı ay itibariyle) bütçe 
gerçekleşmeleri, Bakanlıkça belirlenecek şekil ve içerikte Eylül ayının ilk haftası içinde, 5018 sayılı 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek üzere 
İçişleri Bakanlığına gönderilir. Bakanlık, bütçe rakamlarının elektronik ortamda gönderilmesini 
isteyebilir. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bütçenin Görüşülmesi ve Kabulü 

 

Bütçe tasarısının encümende görüşülmesi 

MADDE 26 -(1) Encümene havale edilen bütçe tasarısı incelenip encümen görüşü ile birlikte 
en geç Eylül ayının son haftası içinde üst yöneticiye verilir. 

 

Bütçe tasarısının meclise sunulması 

MADDE 27 -(1) Encümen tarafından görüşülerek üst yöneticiye sunulan bütçe tasarısı, 
büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinde Ekim ayı toplantısında görüşülmek üzere Ekim ayının 
birinci gününden önce; il özel idareleri, büyükşehir belediyelerive diğer belediyelerde ise Kasım ayı 
toplantısında görüşülmek üzere Kasım ayının birinci gününden önce meclise sunulur. 

(2) Bağlı idare bütçeleri de Büyükşehir belediyesinin Kasım ayı toplantısında görüşülür. 

(3) Birliklerde birlik tüzüğü hükümleri uygulanır. 

(4) Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri Ekim ayı toplantısının ilk oturumunda, il 
genel meclisleri, büyükşehir ve diğer belediye meclisleri ise Kasım ayı toplantısının ilk oturumunda 
bütçe tasarısını, incelenmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havale ederler. 

 

Plan ve bütçe komisyonu oluşturulması ve çalışma usulü 

MADDE 28 -(1) Meclis, üyeleri arasından; 

a) İl özel idarelerinde en az üç, en çok yedi, 

b) Büyükşehir belediyelerinde en az beş, en fazla dokuz; 



 

 

c) Diğer belediyelerde ve birliklerde en az üç, en fazla beş kişiden, 

oluşmak üzere her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis 
üye tam sayısına oranlanması suretiyle plan ve bütçe komisyonu oluşturulur. Birlik meclislerinde 
siyasi parti gurubu ve bağımsız üye bulunmadığından bütçe ve plan komisyonu oluşturulması 
halinde, siyasi partiler adına aday gösterilmez. Plan ve bütçe komisyonu üye sayısını meclis tespit 
eder. 

(2) Plan ve bütçe komisyonu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili 
seçer. Başkan bulunmadığı zamanlarda komisyona başkan vekili başkanlık eder. 

(3) Komisyon üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararları mevcudun çoğunluğu ile 
alır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf tercih edilir. 

(4) Komisyon çalışmalarına izinsiz ve mazeretsiz olarak üç birleşime katılmayan üyenin 
durumu bir tutanakla meclis başkanlığına bildirilir. Bu üye hakkında meclisçe komisyon üyeliğinden 
düşürülme kararı verilebilir. 

(5) Bu şekilde düşürülen üye sayısı toplantı yeter sayısını sağlayamayacak sayıya ulaşınca, 
meclisçe komisyonun boş üyeleri için yeniden seçim yapılır. 

(6) Komisyon  kendisine havale edilen bütçe tasarısını beş iş gününden fazla olmamak üzere 
meclisin belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü içeren bir rapor düzenler ve meclise sunar. 

(7) Bu sürenin sonunda hazırlanacak rapor meclise sunulmadığı taktirde, konu meclis başkanı 
tarafından doğrudan gündeme alınır. 

(8) Komisyon, bütçe çalışmalarında birim yetkililerinin görüşüne başvurabilir. 

(9) Komisyon üyeleri yatırımlarla ilgili meclisçe daha önce kabul edilen program dışında 
bütçeye yatırım ödeneği konulmasını ve programlı işlere ait ödeneğin başka işlere aktarılmasını, 
projelerin gerçekleşmesini engelleyecek ödenek indirimlerini, ödeneği temin edilmemiş projelerin 
bütçeye dahil edilmesini teklif edemezler. 

(10) Komisyon çalışmalarına meclisin diğer üyeleri de katılabilir, söz alıp konuşabilir ancak 
oylamaya katılamazlar. 

(11) Birlikler ile nüfusu 10.000’in altındaki belediyelerde plân ve bütçe komisyonunun 
oluşturulması zorunlu değildir. 

(12) Bağlı idarelerde, büyükşehir belediye meclisi genel kurul sıfatı ile toplantı yaptığından, 
büyükşehir plan bütçe komisyonu aynı zamanda bağlı idare plan ve bütçe komisyonu olarak görev 
yapar. 

(13) Plan ve bütçe komisyonu aynı zamanda kesin hesap komisyonu olarak da görev yapar. 

 

Bütçe tasarısının mecliste görüşülmesi 

MADDE 29 -(1) Meclisin bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi plan ve bütçe komisyonu 
toplantı süresi de dahil olmak üzere en çok yirmi gündür. Meclis bu süre içinde bütçeyi görüşüp 
karara bağlar. 

(2) Meclis; 

a)Bütçe kararnamesini madde madde, 

b)Yılı gider bütçesini, kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının 
birinci düzeyi, birim bazında kurumsal kodlama yapılmayan kurumlarda ise fonksiyonel 
sınıflandırmaların birinci düzeyi, 

c)Yılı gelir bütçesini, ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi, 

ç)Yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi, 

itibariyle toplamları üzerinden oylar ve kabul eder. 

(3) Ayrıntılı harcama programları ile finansman programları üç aylık dönemler itibariyle 
toplamları üzerinden birinci düzeyde meclisçe onaylanır. 

(4) Bütçenin tümü üzerinde ayrıca oylama yapılmaz. 

(5) Birim yetkilileri kendi bütçeleri görüşülürken, meclisin talep etmesi halinde toplantıda 
hazır bulunarak gerekli açıklamayı yaparlar. 



 

 

(6) Meclis üyeleri, program dışı ödenek konulmasını ve programlı işlere ait ödeneğin başka 
işlere aktarılmasını, projelerin gerçekleşmesini engelleyecek ödenek indirimlerini, ödeneği temin 
edilmemiş projelerin bütçeye dahil edilmesini teklif edemezler. 

(7) Bütçe görüşmelerinde ad okumak suretiyle oy kullanılır. Meclis, bütçeyi bütünüyle 
reddedemez, aynen veya değiştirerek kabul eder. Meclis bütçeyi bütünüyle reddeder ve yasal süresi 
içerisinde bütçe çıkarılamazsa, durum üst yönetici tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 
22 inci, 5393 sayılı Belediye Kanunun 30 uncu maddelerine göre değerlendirmek üzere Bakanlığa 
bildirilir. 

(8) Kabul edilen bütçe, mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girer. 

 

Bütçe kararnamesi ve bütçeyi oluşturan cetveller 

MADDE 30 -(1) Bütçe kararnamesi metninde; 

a) Gider tahminleri toplamı, 

b) Gelir tahminler toplamı, 

c) Bütçe açığı varsa açığın ne şekilde kapatılacağı, 

ç) Kanunlara göre toplanacak vergi, resim ve harçların taksit süreleri, 

d) Bütçe yılına ait ve o yılın gelir ve giderlerini ilgilendiren diğer hükümler, 

yer alır. 

(2) Bütçe kararnamesine mevzuata aykırı hükümler konulamaz. 

(3) Bütçeyi oluşturan cetveller; 

a) Bütçe Kararnamesi 

b) Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14) 

c) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15) 

ç) Finansmanın  Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16) 

d) Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17) 

e) Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18) 

f) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli 
(Örnek-8) 

g) Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19) 

ğ) Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20) 

h) Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21) 

ı) Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22) 

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23) 

j) İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24) 

k) 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25) 

l) Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26) 

m) Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27) 

n) Finansman Programı (Örnek-28) 
 

Bütçenin yazımı 

MADDE 31 -(1) Mecliste görüşülüp kabul edilen bütçenin; (A) işaretli cetveli, bu Yönetmelikte 
belirtilen, kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi sınıflandırmanın bütün düzeyleri ile ekonomik 
sınıflandırmanın ilk iki düzeyinin yazılmasından, (B) işaretli cetveli ise gelirlerin ekonomik 
sınıflandırmasının dört düzeyinin yazılmasından oluşur. 

(2) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması cetvelinin düzenlenmesi halinde, dört düzey olarak 
yazılır. 

(3) Bütçe, en az (2) nüsha olarak düzenlendikten sonra bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin 
meclis tutanaklarına uygun olduğunu belirten bir kayıtla meclis başkanı ve katip üyeler tarafından 
imza edilerek üst yöneticiye sunulur. 



 

 

Bütçenin kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi 

MADDE 32 -(1) Bütçe, kurumun diğer meclis kararları gibi kesinleşir ve yürürlüğe girer. 

(2) Herhangi bir nedenle yılı bütçesi kesinleşmemiş ise, bütçe kesinleşinceye kadar geçen yıl 
bütçesinin uygulanmasına devam olunur. Bütçenin kabulüne kadar yapılan işlemler yeni yıl 
bütçesine göre yapılmış sayılır ve kullanılan ödenekler yılı bütçesi ödeneklerinden düşülür. Tahsil 
edilen gelirler de yeni yıl bütçesine mal edilir. 

 

Büyükşehir, büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye bütçeleri 

MADDE 33 -(1) Büyükşehir belediye bütçe tasarısı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerinden 
gelen bütçe tasarıları büyükşehir belediye meclisine sunulur; büyükşehir belediye meclisince yatırım 
ve hizmetler arasında bütünlük sağlayacak biçimde aynen veya değiştirilerek kabul edilir. 

(2) Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediye bütçeleri, büyükşehir belediye meclisinde Kasım 
ayı toplantısında, birlikte görüşülerek karara bağlanır ve büyükşehir belediyesince tek bütçe ve 
gerekirse ciltler hâlinde bastırılır. İlçe ve ilk kademe belediyelerine onaylı birer örnekleri gönderilir. 

(3) Büyükşehir belediye meclisi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin bütçelerini kabul ederken; 

a) Bütçe metnindeki kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı madde ve ibareleri çıkarmaya veya 
değiştirmeye, 

b) Belediyenin tahsile yetkili olmadığı gelirleri çıkarmaya, kanunî sınırlar üzerinde veya altında 
belirlenmiş olan vergi ve harçların oran ve miktarlarını kanunda öngörülen sınırlarına çekmeye, 

c) Kesinleşmiş belediye borçları için bütçeye konulması gerekip de konulmamış ödeneği 
eklemeye, 

ç) Ortak yatırım programına alınan yatırımlar için gerekli ödeneği eklemeye, 

Yetkilidir. 

(4) Büyükşehir belediye meclisince ilçe ve ilk kademe belediye bütçelerinde yapılan 
değişikliklere karşı on gün içinde Danıştay’a itiraz edilebilir. 

 

Bağlı idare ve birlik bütçeleri 

MADDE 34 -(1) Bağlı idare ve birlik bütçelerine ilişkin olarak bu Yönetmelikte düzenlenmeyen 
hususlarda kendi özel mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Ödenek Kullanımı ve Bütçede Yapılacak Değişiklikler 

 

Ödenek kullanımı 

MADDE 35 -(1)Hizmetlerin önceliği ve mevcut nakit durumu gibi gerekçelerle ayrıntılı 
harcama ve finansman programları gözetilerek, mali hizmetler biriminin görüşleri alınarak üst 
yönetici tarafından ödenek kullanımına ilişkin ilkeler belirlenebilir. 

 

Aktarma 

MADDE 36 -(1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde 
kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya 
yeni tertip açılarak yapılan eklemedir. 

(2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, 
fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların 
dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin 
onayı ile yapılır. Ekonomik sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyleri bütçeleşme düzeyi 
olmadığından, bunlar arasında aktarma onayına gerek yoktur. 

(3) Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinde; aktarmalarla ilgili meclis kararları bütçe ile 
ilgili meclis kararları gibi kesinleşir ve yürürlüğe girer. 



 

 

(4) Bağlı idarelerde kendi özel mevzuat hükümleri saklıdır. 

(5) Ancak; 

a) Personel giderleri tertiplerinden, 

b) Aktarma yapılmış tertiplerden, 

c) Yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden, 

ç) Projeye bağlı yatırım tertiplerinden, 

d) İlgili mevzuatında aktarma yapılmaması öngörülen tertiplerden, 

aktarma yapılamaz. 

(6) Ancak, projeye dayalı iş, fiziksel olarak yüzde yüz gerçekleşmişse, bu projeyle ilgili artan 
ödenek diğer tertiplere aktarılabilir. Personel ödeneklerine ilişkin tertipler arasında aktarma 
yapılabilir. 

 

Ek ödenek 

MADDE 37 -(1) Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan 
veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, 
ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki 
ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir. 

(2) Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile 
yapılır. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinde ise belediye meclislerince  kabul edildikten 
sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır. 

(3) Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur. 

 

Yedek ödenek 

MADDE 38 -(1) Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini 
gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen 
ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri 
karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla “09-Yedek Ödenek” 
tertibine bütçe gelirleri toplamının %10’undan fazla olmamak kaydıyla(Ek ibare:RG-11/9/2011-
28051) en az % 5 ödenek konulur. 09-Yedek Ödenek tertibi altındaki yedek ödenek dışındaki diğer 
tertiplere konacak yedek ödenekler konulduğu amaç dışında kullanılamaz. Bu tertipten diğer 
tertiplere aktarma encümen kararıyla yapılır. 

(2) Bu amaçla bütçede gerekli tertipler açmaya, bu tertiplere aktarma yapmaya ve 
tertiplerden yapılacak ödemelerin yer ve esaslarını tespite encümen yetkilidir. 

 

Ödeneklerin iptali ve devri 

MADDE 39 -(1) Yıl sonunda kullanılmayan ödenekler bütün düzeyleri belirtilerek iptal edilir. 
Ancak, şartlı, tahsisi mahiyette ve mevzuatı gereği ertesi yıla devri gereken ödenekler devir 
gerekçesi belirtilerek devredilir. Devredilen ödenek yeni yıl bütçesinde açılacak tertiplere ödenek 
kaydedilir. 

 

 

ALTINCI BÖLÜM 
Bütçe Kesin Hesabı 

 

Bütçe kesin hesabının düzenlenmesi ve görüşülmesi 

MADDE 40 -(1) Kesin hesap; mali hizmetler birimi tarafından mali yılın bitiminden itibaren 
hazırlanarak, üst yönetici tarafından il özel idarelerinde Mart, belediyelerde Nisan ayı içinde 
encümene sunulur. Encümen kesin hesabı en geç Nisan ayının sonuna kadar inceleyip, görüşü ile 
birlikte meclisin Mayıs ayı toplantısında görüşülmek üzere üst yöneticiye sunar. 



 

 

(2) Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır. Kesin 
hesabın meclislerde görüşülmesine ilişkin toplantı süresi en çok beş gündür. 

(3) Kesin hesap meclisçe görüşülerek kabul edilir. Ancak kabul edilmeyen hususlar gerekçeleri 
belirtilmek suretiyle karara bağlanır. Konusu suç teşkil eden hususlar var ise meclis başkanlığınca 
yetkili mercilere iletilir. Belirtilen durumların dışında meclisçe kesin hesabın reddedilmesi halinde, 
durum üst yönetici tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 22’inci ve 5393 sayılı Belediye 
Kanunun 30. maddesine göre değerlendirmek üzere Bakanlığa bildirilir. 

(4) Bağlı idarelerde ve birliklerde kendi özel mevzuat hükümleri uygulanır. 

(5) Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinin kesin hesapları ayrıca Büyükşehir belediye 
meclisinde görüşülmez. Ancak Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14 üncü maddesine göre 
büyükşehir belediye başkanına gönderilir. 

(6) Kesin hesap Haziran ayının sonuna kadar Sayıştay Başkanlığına gönderilir. 

 

Kesin hesabı oluşturan cetveller 

MADDE 41 -(1) Kesin hesabı oluşturan cetveller; 

a) Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek-29),b) Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli 
(Örnek-30) 

c) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli (Örnek-31) 

ç) Genel Mizan (Örnek-76 ), 

d) Bilanço (Örnek-77), 

e) Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste (Örnek-70) 

f) Gerek duyulan diğer belgeler 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Temel Muhasebe Kavramları ve İlkeleri ile Genel Yönetim 

Muhasebe Standartları , Kuralları ve Uygulanması, Yevmiye 
Sistemi ve Defter Kayıtları, 

 

Temel muhasebe kavramları ve ilkeleri ile genel yönetim muhasebe standartları, kuralları 
ve uygulanması 

MADDE 42- (1) Kurumların muhasebesi, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ikinci 
bölümünde belirlenen ve muhasebe ilke ve kurallarının dayanağını oluşturan temel muhasebe 
kavramları ile faaliyet sonuçları, bütçe uygulama sonuçları, nazım hesaplara ilişkin ilkeler ve 
varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar ilkelerinden oluşan bilanço ilkeleri ile üçüncü 
bölümünde belirlenen muhasebe standartları, kurallar ve uygulamalara ilişkin hükümler 
çerçevesinde yürütülür. 

 

Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme belgeleri ve açılış kayıtları 

MADDE 43 -(1) İşlemler, yevmiye tarih ve numara sırasına göre ve maddeler halinde yevmiye 
defterine günlük olarak kaydedilir; buradan da usulüne göre büyük defter ve yardımcı defterlere 
sistemli bir şekilde dağıtılır. 

(2) Gerçekleşen işlemler muhasebeleştirme belgeleriyle kaydedilir. Belge olmadan kayıt 
yapılmaz. Gerçekleşen işlemler, hesaplara ait “hesabın işleyişi” bölümlerinde belirtilmiş olup 
olmadığına bakılmaksızın, bu Yönetmelikte belirtilen hesapların niteliğine uygun bir biçimde 
kaydedilir. Bir hesabın borcuna kaydedilen tutar mutlaka başka bir hesap ya da hesapların alacağına 
kaydedilir. Yevmiye defterinde her zaman borç alacak eşitliği bulunur. 

(3) Bütçeden nakden veya mahsuben yapılan harcamalar “Ödeme Emri Belgesi” (Örnek-32), 
diğer işlemler ise “Muhasebe İşlem Fişi” (Örnek-33) ile muhasebeleştirilir. 

(4) Muhasebeleştirme belgelerinin yevmiye tarih ve numarası sütunlarına, gerçekleşen 
işlemlerin kayda geçirildikleri tarih ile hesap döneminin başında (1)’den başlayıp, hesap döneminin 



 

 

sonuna kadar devam eden birer numara verilir. Gerek yevmiye defteri ve gerekse büyük defter ve 
yardımcı defter kayıtlarında bu yevmiye numaraları esastır. 

(5) Mali yılın başında bir önceki hesap döneminden devreden hesaplar için açılış bilançosu 
düzenlenir. Açılış bilançosuna dayanılarak, açılış yevmiyesinin kayıtlarını sağlamak üzere bilançodaki 
tutarlar düzenlenecek (1)  yevmiye numaralı “muhasebe işlem fişiyle” ilgili hesaplara borç ve alacak 
kaydedilir. Açılış kaydına ilişkin muhasebe işlem fişine, açılış bilançosunun bir nüshası eklenir. Açılış 
kaydına esas tutarlar, ilgili hesap için açılacak büyük defter ve yardımcı defterlere aktarıldıktan 
sonra işlemlerin kaydına başlanır. 

(6) Muhasebe işlem fişinin düzenlenmesi sırasında fişin muhasebe kayıtlarına esas olacak 
hesap kodu sütunlarında gerekli bilgilere yer verilir ve işlemin türüne göre izleyen tablolardan ilgili 
olanı da ayrıca doldurulur. 

 

Kullanılacak defterler ve kayıt düzeni 

MADDE 44 -(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki defterler kullanılır. 

a) Yevmiye defteri (Örnek-37), 

Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin yevmiye tarih ve numarasıyla ve 
maddeler halinde düzenli olarak yazıldığı müteselsil sıra numaralı defterdir. Yevmiye defterine açılış 
kaydı yapıldıktan sonra, günlük işlemler muhasebeleştirme belgelerine dayanılarak kaydedilir. 

b) Büyük defter (Örnek-38), 

Büyük defter, yevmiye defterinde kayda geçirilmiş olan işlemleri usulüne göre hesaplara 
dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. İşlemler yevmiye tarih ve numarasına 
göre yevmiye defterine kaydedildikten sonra, aynı yevmiye tarih ve numarası ile her bir hesap için 
açılmış büyük defterde ilgili sayfalara tasnifli olarak kaydedilir. 

c) Kasa defteri (Örnek-39), 

Kasa işlemlerine ait büyük defter, diğer büyük defterlerde yer alan bilgilere ilaveten, günlük 
kasa sayımına ilişkin bilgileri ve muhasebe yetkilisi ve veznedar tarafından durumun tespitine ilişkin 
açıklamaları ihtiva edecek tarzda düzenlenir. 

ç) Yardımcı hesap defterleri 

Yardımcı hesap defterleri, hesap planını oluşturan hesaplara ait bilgilerin ayrıntı bazında 
kaydına mahsus olarak tutulan defterlerdir. 

 
 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Hesap Planı 

 

Hesap planı 

MADDE 45 -(1) Mahalli İdarelerin hesap planı, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 44 
üncü maddesinde ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplar itibariyle belirlenmiş çerçeve 
hesap planında yer alan aşağıdaki hesaplardan oluşur. 

Aktif Hesaplar 

1 Dönen Varlıklar 

10 Hazır Değerler 

100 Kasa Hesabı 

101 Alınan Çekler Hesabı 

102 Banka Hesabı 

103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-) 

104 Proje Özel Hesabı 

105 Döviz Hesabı 

106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-) 

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı 



 

 

109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı 

11 Menkul Kıymet ve Varlıklar 

117 Menkul Varlıklar Hesabı 

118 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı 

12 Faaliyet Alacakları 

120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 

121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı 

122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı 

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı 

(Ek:RG-11/9/2011-28051) 127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı 

13 Kurum Alacakları 

132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı 

137 Takipteki Kurum Alacakları Hesabı 

14 Diğer Alacaklar 

140 Kişilerden Alacaklar Hesabı 

15 Stoklar 

150 İlk MADDE ve Malzeme Hesabı 

153 Ticari Mallar Hesabı 

157 Diğer Stoklar Hesabı 

16 Ön Ödemeler 

160 İş Avans ve Kredileri Hesabı 

161 Personel Avansları Hesabı 

162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı 

164 Akreditifler Hesabı 

165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı 

166 Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı 

167 Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifleri Hesabı 

18 Gelecek Aylara Ait Giderler 

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 

19 Diğer Dönen Varlıklar 

190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı 

191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı197 Sayım Noksanları Hesabı 

2 - Duran Varlıklar 

21 Menkul Kıymet ve Varlıklar 

217 Menkul Varlıklar  Hesabı 

218 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı 

22 Faaliyet Alacakları 

220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 

222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı 

(Ek:RG-11/9/2011-28051) 227 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı 

23 Kurum Alacakları 

232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı 

24 Mali Duran Varlıklar 

240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 

241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 

25 Maddi Duran Varlıklar 

250 Arazi ve Arsalar Hesabı 

251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 



 

 

252 Binalar Hesabı 

253 Tesis, Makine ve Cihazlar  Hesabı 

254 Taşıtlar Hesabı 

255 Demirbaşlar Hesabı 

256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı 

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) 

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 

259 Yatırım Avansları Hesabı 

26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

260 Haklar Hesabı 

264 Özel Maliyetler Hesabı 

268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) 

28 Gelecek Yıllara Ait Giderler 

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 

29 Diğer Duran Varlıklar 

294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı 

297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı 

299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) 

Pasif Hesaplar 

3 - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

30 Kısa Vadeli İç Mali Borçlar 

300 Banka Kredileri Hesabı 

303 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı 

304 Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı 

309 Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı 

31 Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar 

310 Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı 

32 Faaliyet Borçları 

320 Bütçe Emanetleri Hesabı 

322 Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı 

33 Emanet Yabancı Kaynaklar 

330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 

333 Emanetler Hesabı 

34 Alınan Avanslar 

340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı 

349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı 

36 Ödenecek  Diğer Yükümlülükler 

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı 

362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı 

363 Kamu İdareleri Payları Hesabı 

368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı 

37 Borç ve Gider Karşılıkları 

372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 

379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı 

38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 

380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı 

381 Gider Tahakkukları Hesabı 



 

 

39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı 

397 Sayım Fazlaları Hesabı 

399 Diğer Çeşitli  Kısa Vadeli  Yabancı Kaynaklar  Hesabı 

4 -Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

40 Uzun Vadeli İç Mali Borçlar 

400 Banka Kredileri Hesabı 

403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı 

404 Tahviller Hesabı 

409 Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı 

41 Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar 

410 Dış Mali Borçlar Hesabı 

43 Diğer Borçlar 

430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 

438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı 

44 Alınan Avanslar 

440 Alınan Sipariş Avansları Hesabı 

449 Alınan Diğer Avanslar Hesabı 

47 Borç ve Gider Karşılıkları 

472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 

479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı 

48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 

480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı 

481 Gider Tahakkukları Hesabı 

49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

499 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı 

5 - Öz Kaynaklar 

50 Net Değer 

500 Net Değer/Sermaye Hesabı 

51 Değer Hareketleri 

511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı 

519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı 

52 Yeniden Değerleme Farkları 

522 Yeniden Değerleme Farkları Hesabı 

57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları 

570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı 

58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları 

580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-) 

59 Dönem Faaliyet Sonuçları 

590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı 

591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-) 

6 - Faaliyet  Hesapları 

60 Gelir Hesapları 

600 Gelirler Hesabı 

63 Gider Hesapları 

630 Giderler Hesabı 

69 Faaliyet Sonuçları 

690 Faaliyet Sonuçları Hesabı 



 

 

8 -Bütçe Hesapları 

80 Bütçe Gelir Hesapları 

800 Bütçe Gelirleri Hesabı 

805 Gelir Yansıtma Hesabı 

81 -  Bütçe Gelirlerinden Ret ve İade Hesapları 

810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı 

83 Bütçe Gider Hesapları 

830 Bütçe Giderleri Hesabı 

834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı 

835 Gider Yansıtma Hesabı 

89 Bütçe Uygulama Sonuçları 

895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 

9 - Nazım Hesaplar 

90 Ödenek Hesapları 

900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı 

901 Bütçe Ödenekleri Hesabı 

902 Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı 

903 Kullanılacak Ödenekler Hesabı 

904 Ödenekler Hesabı 

905 Ödenekli Giderler Hesabı 

906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı 

907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı 

91 Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları 

910 Teminat Mektupları Hesabı 

911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 

912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı 

913 Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı 

92 Taahhüt Hesapları 

920 Gider Taahhütleri Hesabı 

921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı 

(Ek:RG-11/9/2011-28051) 99 Diğer Nazım Hesaplar 

(Ek:RG-11/9/2011-28051) 990 Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı 

(Ek:RG-11/9/2011-28051) 999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı 

(2) Yönetmelik kapsamına dahil idareler, hesap planında yer alan hesaplardan sadece mali 
işlemleriyle ilgili olan hesapları tutacaktır. 

(3) Yönetmelik hesap planında yer almamakla birlikte, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 
hesap planında yer alan herhangi bir hesabın kullanılması gerekliliği ortaya çıkarsa Yönetmelikteki 
hesap planına ilave hesap eklemeye veya çıkarmaya, ihtiyaç duyulduğunda Genel Yönetim 
Muhasebe Yönetmeliği çerçeve hesap planında belirlenen hesaplar dışında yeni hesaplar açmaya, 
Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlık yetkilidir. 

(4) İl özel idaresi ilçe birimlerince tutulacak hesaplar, muhasebe yetkilisinin teklifi üzerine üst 
yöneticinin onayı ile belirlenebilir. 

 

Detaylı hesap planları 

MADDE 46 -(1) Kurumlara ait detaylı hesap planları, Yönetmelikte belirlenen hesap planı 
çerçevesinde Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça hazırlanır.  



 

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Dönen Varlıklara İlişkin Hesap ve İşlemler 

 

I - Dönen varlıklar 

MADDE 47 -(1) Bu ana hesap grubu, nakit olarak veznede veya bankada tutulan değerler ile 
normal koşullarda en fazla bir yıl veya faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi, tüketilmesi veya 
tahsil edilmesi öngörülen varlık ve alacak unsurlarını kapsar. 

(2) Dönen varlıklar; hazır değerler, menkul kıymet ve varlıklar, faaliyet alacakları, kurum 
alacakları, diğer alacaklar, stoklar, ön ödemeler, gelecek aylara ait giderler ile diğer dönen varlıklar 
hesap grupları şeklinde bölümlenir. 

 

10 Hazır değerler 

MADDE48 -(1) Bu hesap grubu, nakit olarak veznede veya bankada tutulan değerler ile 
istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevrilme imkanı bulunan varlıkları kapsar. Hazır 
değerler niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur. 

100 Kasa Hesabı 

101 Alınan Çekler Hesabı 

102 Banka Hesabı 

103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-) 

104 Proje Özel Hesabı 

105 Döviz Hesabı 

106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-) 

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı 

109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı 

 

100 Kasa Hesabı 

Hesabın niteliği 
MADDE 49 -(1) Bu hesap, muhasebe birimleri veznelerince kanuni dolaşım niteliğine sahip 

ulusal paraların alınması, verilmesi ve saklanmasına ilişkin işlemlerin izlenmesi için kullanılır. 
(2) Muhasebe birimlerine döviz olarak her ne şekilde olursa olsun intikal eden tutarlar bu 

hesapla ilişkilendirilmez. 

 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 50 -(1) Kasa hesabına ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir. 

a)Tahsilat-takipli alacaklar tahsilat-tahakkuk bordrosu (Örnek-40) 

Bu bordro, gereğine göre “Tahsilat Bordrosu”, “Takipli Alacaklar Tahsilat Bordrosu” veya 
“Tahakkuk Bordrosu” olarak kullanılır. Bu bordro, her tahsilat veya tahakkuk işlemi için ayrı bir 
muhasebe işlem fişi düzenlendiği durumlarda kullanılmaz. Bir gün içinde nakden tahsil olunan her 
türlü vergi, resim, harç ve fon gibi gelirler ile diğer tahsilat yardımcı hesaplar itibarıyla tahsilat 
bordrosuna kaydedilir. Birden fazla veznesi olan muhasebe birimlerinde her vezne için bu bordrolar 
ayrı ayrı düzenlenir. Mahsuben yapılan tahsilat için de ayrı tahsilat bordrosu düzenlenir. Bankalarca 
yapılan tahsilat için, vergi tahsil alındıları günlük icmal cetvelleri esas alınarak ayrı tahsilat bordrosu 
düzenlenir. Vezne sayısı birden fazla olan muhasebe birimlerinde, tahsilat bordrolarının alındılarla 
uygunluğu sağlandıktan sonra günlük tahsilat tutarı, diğer veznedarlarca, muhasebe yetkilisi 
tarafından görevlendirilen sorumlu veznedara teslim edilir. İki nüsha olarak düzenlenen tahsilat 
bordrolarının birinci nüshası veznede, ikinci nüshası ise muhasebede saklanır. Tahakkuk 
servislerince günlük olarak düzenlenip tahakkuk kaydının yapılması için muhasebe servisine verilen 
tahakkuk bordroları iki nüsha düzenlenir. Birinci nüshası muhasebe servisinde, ikinci nüshası ilgili 
tahakkuk servisinde saklanır. 



 

 

b) Alındılar 

Muhasebe birimlerince yapılacak tahsilat ve veznelere teslim edilen değerler karşılığında 
aşağıda belirtilen alındılar kullanılır. Alındının şekli, basımı ve kullanılmasında Maliye Bakanlığınca 
genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için belirlenen esas ve usuller uygulanır. 

1) Alındı belgesi 

Vergi tahsilatları dışında, muhasebe birimlerince nakden veya çekle yapılan her türlü tahsilat, 
veznelere teslim edilen tahvil, hisse senedi ve hazine bonosu gibi menkul kıymet ve varlıklar ve 
kıymetli ayniyat, banka teminat ve garanti mektubu ile şahsi kefalete ilişkin belgeler karşılığında iki 
nüsha “Alındı Belgesi” (Örnek: 41) düzenlenir. Alındı belgesinin asıl nüshası para, çek veya değerleri 
teslim edene verilir. İkinci nüshası ise veznede muhafaza edilir. Menkul kıymetler ilgilisine geri 
verildiğinde, teslim alınışında verilmiş olan alındı belgesi geri alınarak muhasebe işlem 
fişine bağlanır. 

2) Vergi dairesi alındısı 

Tahakkuk belgelerine dayanılarak yapılan vergi ve benzeri tahsilat karşılığında “Vergi Dairesi 
Alındısı” (Örnek:42) düzenlenir.Vergi dairesi alındıları iki nüshalıdır. Alındılar, düzenleyen ve yetkili 
memur tarafından imzalandıktan sonra tahsil için tahakkuk belgesi ile birlikte vezneye verilir. 
Alındının aslı, parayı teslim eden kişiye verilir. Vergi dairesi alındısının düzenlenmesi sırasında ; 

-Borçlunun adı, soyadı ve vergi kimlik numarası ile takibe alınan alacaklardan yapılan 
tahsilatta, takip numarasının doğru olarak yazılmasına, 

-Borcun türü, vergilendirme dönemi, vergi kanunlarındaki ödeme süresine göre yılı ve taksidi 
ile tahakkuk belgesinin seri ve sıra numarasının belirtilmesine, 

-Posta havalesi ve çeki ile yapılan ödemeler üzerine düzenlenen vergi dairesi alındılarına "PTT 
ile gönderilmiştir", banka çeki ile yapılan tahsilat için düzenlenen alındılara ise "Çekle tahsil 
edilmiştir" kaşesinin basılmasına, 

-Başka muhasebe birimleri adına yapılan tahsilatta, adına tahsilat yapılan muhasebe biriminin 
yazılmasına, 

-Haczedilen malların satılması ve satış bedelinin alıcı tarafından yatırılması halinde, hesap 
pusulasına dayanılarak takip masrafları, takip edilen amme alacağı ile bu tutarlar düşüldükten sonra 
emanet olarak tahsil edilmesi gereken tutarın ayrı ayrı gösterilmesine, 

-Damga vergisi ile harçların tahsilinde, yapılan tahsilatın tablo veya tarifelere göre hangi 
işlemlerle ilgili olduğunun belirtilmesine, 

dikkat edilir. 

3) Mahsup alındısı 

Mükellefler adına emanete alınmış tutarlardan vergi veya diğer borçlarına mahsubu 
gerekenler ve mahsuben yapılan diğer tahsilat için “Mahsup Alındısı” (Örnek: 43) düzenlenir. Vergi 
daireleri dışındaki muhasebe birimlerince bütçe emanetleri hesabına alınan paralar, yüklenici 
istihkaklarından yapılan vergi, fon, icra, teminat ve diğer kesintiler karşılığında, hak sahibinin 
istemesi halinde, mahsup alındısı yerine geçmek üzere muhasebeleştirme belgesinin onaylı bir 
nüshası verilir. 

c) Kasadan yapılacak ödemeler ve düzenlenecek belgeler 

-Alındığı gün iade edilen teminat ve depozito niteliğindeki ödemeler, 

-Belirlenen limit dahilindeki mutemet avansları ve emanet niteliğindeki (bütçe emanetleri 
hesabında kayıtlı tutarlar hariç) diğer ödemeleri ile elektrik ve su bedeli ödemeler, 

-Kasadan yapılması bildirilen diğer ödemeler, 

kasadan veya çek düzenlenmek suretiyle bankadan yapılabilir. Bunlar dışındaki ödemeler ise 
hesaba aktarma suretiyle bankadan yapılır. 

ç) Kasa tahsilatının bankaya yatırılması 

Bir gün içerisinde tahsil edilen paralardan, ertesi gün kasadan yapılacak ödemeler için Maliye 
Bakanlığınca belirlenen limit alıkonularak fazlası, düzenlenecek teslimat müzekkeresi ile bankaya 
yatırılır. Teslimat müzekkeresi (Örnek-44) dört nüshalı olup, dördüncü nüsha dip koçandır. Teslimat 



 

 

müzekkeresinin ilk üç nüshası para ile birlikte kurumun hesabının bulunduğu bankaya gönderilir. 
Birinci nüsha alıkonulduktan sonra, iki ve üçüncü nüshalar onaylanarak alındıyı teşkil eden üçüncü 
nüsha veznedarla, ikinci nüsha ise izleyen işgünü banka hesap özet cetveli ile birlikte geri gönderilir. 
Bankaya yatırılan kasa fazlası paraların belgesi olan ikinci nüsha, düzenlenecek muhasebe işlem 
fişinin birinci nüshasına bağlanır. Alındıyı teşkil eden üçüncü nüsha ise veznedarca tarih ve sıra 
numarasına göre bir dosya da saklanır. 

d) Veznedarın kasa ihtiyacı için bankadan alacağı paralar 

Kasa mevcudunun yapılacak ödemeleri karşılayamayacağı anlaşıldığı takdirde, o günkü 
ödemeye yetecek miktarda para, veznedar adına düzenlenecek çekle bankadan alınarak kasaya 
konulur. Veznedar adına çek düzenlendiği zaman çek tutarı diğer hazır değerler hesabına borç, 
verilen çekler ve gönderme emirleri hesabına alacak kaydedilir. Veznedar tarafından bankadan 
alınan para kasaya konulduğunda veznedar adına bir alındı düzenlenir ve kasa hesabına borç, diğer 
hazır değerler hesabına alacak kaydedilir. Muhasebe yetkilileri de dahil olmak üzere, 
veznedarlardan başka hiçbir kimse bankadan para alamayacağı gibi, muhasebe yetkilileri kefalete 
tabi olmadıklarından fiilen tahsilat ve ödeme yapamazlar ve veznedarlara vekalet edemezler. 

e) Kasaların kapanması, sayımı ve mevcudunun müşterek muhafaza altına alınması 

Kasa, günlük resmi çalışma süresinin bitiminden bir saat önce kapatılır. Ancak, muhasebe 
yetkilisinin gerekli görmesi halinde tahsilata mesai saati bitimine kadar devam edilir. Kasa defteri 
günü gününe işlenerek o günkü kasa mevcudunun tamam olup olmadığı veznedar tarafından 
sayılarak kontrol edilir. Defterin “açıklama” bölümüne “borç” ve “alacak” genel toplamları ile kasa 
mevcudunu gösteren aradaki fark yazılarak muhasebe yetkilisi ve sorumlu veznedar tarafından 
imzalanır. Çeşitli nedenlerle aynı gün paranın bankaya yatırılmasının mümkün olmaması veya banka 
gişelerinin kapanmasından sonra yapılan tahsilat dolayısıyla kasada biriken para, Maliye 
Bakanlığınca tespit edilen miktarı aştığı takdirde, ertesi gün kasa fazlası bankaya yatırılmak üzere, 
muhasebe yetkilisi ile veznedar tarafından müşterek muhafaza altına alınır. Müşterek muhafaza 
işlemi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesinde belirtilen 
yönetmelik hükümlerine göre yapılır. 

f) Belgelerin muhasebeye verilmesi 

Tahsilat ve ödemelere ait belgeler günlük olarak, muhasebe yetkilisi tarafından tespit olunan 
saatlerde veznedarca muhasebe servisine verilir. 

g) Muhasebe yetkilisi mutemetlerince tahsil olunacak paralar, düzenlenecek alındı, defter ve 
belgeler 

Muhasebe yetkilisi mutemetlerince tahsil olunacak paralar, düzenlenecek alındı, defter ve 
belgeler konusunda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesinde 
belirtilen yönetmelik hükümlerine ve aşağıdaki açıklamalara göre işlem yapılır. 

1) Muhasebe yetkilisi mutemedi alındıları 

Muhasebe yetkilisi mutemetlerine, paranın yatırılacağı muhasebe birimi tarafından 
kullanıldıkça yenisi verilmek üzere, muhasebe yetkilisince tespit edilen miktarda muhasebe yetkilisi 
mutemedi alındısı cildi verilir. Muhasebe yetkilisi adına tahsilat yapmaya yetkili mutemetlerce tahsil 
edilen paralar için ilgisine göre aşağıda belirtilen alındılar kullanılır. 

-Tahsildar alındısı (Örnek-45 ) 

Tahsildarlar tarafından yapılan tahsilat için bu alındı kullanılır. Alındı, biri dipkoçanı olmak 
üzere üç nüshalı olup bir nüshası parayı yatırana, bir nüshası ilgili servise verilir. Tahsildar ve icra 
memurlarınca başka muhasebe birimleri adına yapılan tahsilatta alındının bir nüshası muhasebe 
işlem fişi ekinde adına tahsilat yapılan muhasebe birimine gönderilir. 

-Muhasebe yetkilisi mutemedi alındısı (Örnek-46) 

Yukarıda belirtilen tahsildar alındısı ile yapılan tahsilat dışındaki muhasebe yetkilisi mutemedi 
tahsilatında bu alındı kullanılır. Alındı, birisi dipkoçanı olmak üzere üç nüshalı olup bir nüshası parayı 
teslim edene, bir nüshası alındıyı düzenleyen yetkilinin bağlı bulunduğu birime verilir. 

2) Muhasebe yetkilisi mutemetleri kasa defteri (Örnek-47 ) 



 

 

Muhasebe yetkilisi mutemetlerince yapılan tahsilat, tarih ve alındı seri ve sıra numarasıyla 
“Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri Kasa Defteri” ne işlenir. Bu defter iki nüshalı olup aslı zımbalı, 
nüshası sabit sayfalıdır. Defterde; tahsilatın tarihini, sıra numarasını, kimden tahsil edildiğini ve 
alındı seri ve sıra numaralarının kaydına ilişkin sütunlardan başka “yapılan tahsilatın çeşidi”ni 
göstermek üzere dört ayrıntı, bir “toplam” ve bir “genel toplam” sütunu bulunur. Muhasebe yetkilisi 
mutemetleri tarafından tahsil olunan paralar, bütçenin birkaç gelir türünü ilgilendirdiği takdirde, 
defterin “yapılan tahsilatın çeşidi” başlığı altındaki sütunlarına ayrı ayrı işlenir ve bu sütunların 
toplamları bir kalemde “toplam” sütununa yazılır. Toplam ve ayrıntı sütunlarına yapılan kayıtlar, 
tahsil olunan paraların kuruma teslim edildiği tarihe kadar devam eder. Para yatırıldığında tutarı 
“genel toplam” sütununa alınır, diğer sütunların altları çift çizgi ile kapatılır. Genel toplam 
sütununun toplamları mali yıl sonuna kadar devam eder. Mutemetler tarafından yapılan tahsilat, 
miktarı ne olursa olsun en geç 7 günde bir ve her halde mali yılın son iş gününde kurum veznesine 
yatırılır. Ancak, yapılan tahsilat, Maliye Bakanlığınca tespit edilen miktara ulaştığında, 7 günlük süre 
beklenilmeksizin derhal teslim edilir. Muhasebe mutemetlerince çekle tahsilat yapılması 
durumunda, çekin en geç ertesi işgünü içinde vezneye verilmesine dikkat edilir. Para, alındı 
dipkoçanı ve muhasebe mutemetleri kasa defteriyle birlikte getirilir. Dipkoçanlar ile defter kaydı 
karşılaştırılıp “yapılan tahsilatın çeşidi” sütunları toplamı ile toplam sütunu kontrol edildikten sonra 
teslim edilecek para miktarı bulunur ve bu miktar defterin “genel toplam” sütununa yazılır. Defterin 
toplam sütunu karşısına ve alındı dipkoçanının en son yaprağının arkasına “... numaraya kadar olan 
........ tahsilat teslim edilmiştir.” açıklaması yazılarak yetkili kişi ve mutemet tarafından imza 
edildikten sonra muhasebe yetkilisi mutemetleri kasa defterinin zımbalı yaprakları koparılır ve alındı 
karşılığında kasaya teslim edilerek bu konuda düzenlenecek muhasebe işlem fişine eklenir. Veznece 
verilen alındılarının tarih ve numarası defterin ikinci nüshasına işlenir. Kullanılmamış muhasebe 
yetkilisi mutemedi alındısı yaprağı bulunan cilt, mutemede geri verilir. Tahsildar alındısı ile tahsilat 
yapan tahsildar ve icra memurlarınca, muhasebe yetkilisi mutemetleri kasa defteri yerine tahsildar 
ve icra memurları tahsilat bordrosu kullanılır. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin yaptığı tahsilatın 
kurum veznesine veya banka hesabına yatırılması ile ilgili süre ve usuller hakkında  Maliye 
Bakanlığınca Genel Bütçe için yapılan düzenlemeler esas alınır. 

3) Tahsildar ve icra memurları tahsilat bordrosu (Örnek-48) 

Tahsildar ve icra memurlarının, tahsildar alındıları ile yaptıkları tahsilat, tahsildar ve icra 
memurları tahsilat bordrosu ile vezneye yatırılır. Üç nüsha olarak düzenlenen bordronun birinci 
nüshası tahsilata ait alındılarla birlikte vezneye, ikinci nüshası tahsildar ve icra memurlarının bağlı 
bulundukları servis şefine verilerek, tahsildar ve icra memurları adına açılacak dosyalarda tarih 
sırasına göre saklanır; üçüncü nüsha ise tahsilatı yapan icra memuru veya tahsildarda kalır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 51 -(1) Kasa hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Kasaya yatırılan tutarlar bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir. 

2 - Kasa sayımı sonunda fazla çıkan tutarlar bu hesaba borç, 397-Sayım Fazlaları Hesabına 
alacak kaydedilir. 

3 - Kasa ihtiyacı için veznedarca bankadan çekilip kasaya konulan tutarlar bu hesaba borç, 
108- Diğer Hazır Değerler Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Kasadan yapılan ödemeler bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir. 

2 - Kasa sayımı sonunda noksan çıkan tutarlar bu hesaba alacak, 197-Sayım Noksanları 
Hesabına borç kaydedilir. 

3 - Kasa varlığından bankaya yatırılmak üzere gönderilen tutarlar 108- Diğer Hazır Değerler 
Hesabına borç, 100-Kasa Hesabına alacak kaydedilir. 

  



 

 

101 Alınan Çekler Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 52 -(1) Bu hesap, muhasebe birimlerinin yapacakları her türlü tahsilat karşılığında 
muhasebe birimine hitaben düzenlenerek teslim edilen banka çekleri ve özel finans kurumlarının 
çekleri ile muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından muhasebe birimine teslim edilen aynı 
nitelikteki çeklerin izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 53 -(1) Kurumun yapacağı her türlü tahsilat karşılığında, kurum adına düzenlenmiş 
banka çekleri ve özel finans kurumlarının çekleri kabul edilir. Alınan çek, sol alt köşesinden sağ üst 
köşesine çizilen iki kalın paralel çizgi arasına kurumun hesabının bulunduğu bankanın adı yazılarak, 
çizgili çek haline getirilir. Çekin (bloke edilenler hariç) kuruma verildiği ya da bundan en çok bir gün 
önceki tarihte düzenlenmiş olması gerekir. 

(2) Devlet sermayesiyle kurulmuş veya sermayesinde Devletin iştiraki bulunan idare ve 
kurumlar ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin verecekleri çeklerde bloke onayı aranmaz. 
Hesap sahiplerinin nam ve hesabına bizzat ilgili banka ya da özel finans kurumu tarafından 
düzenlenerek kuruma verilmiş olan çekler de bloke çekler gibi kabul edilir. 

(3) Bankalarca bastırılacak çeklerin arkasında; matbu olarak bloke şerhine yer verilmiş ve bu 
şerhlerin şube yetkililerince imzalanmış olması durumunda söz konusu çekler de kurumunca blokeli 
çek olarak kabul edilir. Bloke şerhinde gösterilen tutarın üzerinde keşide edilen çekler ise kesinlikle 
kabul edilmez. 

(4) Bu şekilde alınan çekler karşılığında alındı belgesi verilir ve alındı belgesinin üzerine “çekle 
tahsil edilmiştir” kaşesi basılır. Kuruma veya muhasebe yetkilisi mutemedine verilen çekler 
düzenlenecek dört nüsha teslimat müzekkeresi ile tahsil için bankaya gönderilir. Tahsil için bankaya 
gönderilen çekler bu hesaba yardımcı hesapları itibariyle borç ve alacak kaydedilir. 

(5) Karşılıksız çıkan çeklerle ilgili olarak gerekli hesap düzeltmeleri yapılmakla birlikte, 
mükellef hakkında ilgili kanun hükümlerine göre işlem yapılması sağlanır. 

(6) Çekle yapılacak tahsilatla ilgili olarak yukarıda belirtilenler dışında Maliye Bakanlığınca 
Genel Bütçe için yapılan düzenlemeler uygulanır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 54 -(1) Alınan çekler hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Alınan çekler, bu hesaba borç, ilgili hesap veya hesaplara alacak kaydedilir. 

2 - Alınan çeklerden tahsile gönderilenler yardımcı hesaplarda takibi amacıyla bu hesaba borç 
ve alacak kaydedilir. 

3 - Sayım sonucu fazla çıkan çek tutarları bu hesaba borç, 397-Sayım Fazlaları Hesabına alacak 
kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Tahsile gönderilen çekler bu hesaba alacak ve borç kaydedilir. 

2 - Tahsil edilmek üzere bankaya gönderilen çeklerden, bankaca takas işleminin tamamlandığı 
bildirilen çek tutarları bu hesaba alacak, 102 - Banka Hesabına borç kaydedilir. 

3 - Sayım sonucu noksan çıkan çek tutarları bu hesaba alacak, 197-Sayım Noksanları Hesabına 
borç kaydedilir. 

4 - Bütçe geliri karşılığı alınan çeklerden karşılıksız çıkması nedeniyle bankaca iade edilenler 
bir taraftan bu hesaba alacak, ilgisine göre 600-Gelirler Hesabı (yılı geçtikten sonra 630-Giderler 
Hesabı), 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı, ya da ilgili diğer hesaplara borç; diğer taraftan 800-Bütçe 
Gelirleri Hesabına (yılı geçtikten sonra 810-Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabına) borç, 805-
Gelir Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 



 

 

5 - Bütçe geliri dışında diğer tahsilat karşılığında alınan çeklerden karşılıksız çıkması nedeniyle 
bankaca iade edilen tutarlar bu hesaba alacak, ilgili hesap ya da hesaplara borç kaydedilir. 

6 - Herhangi bir nedenle ilgilisine iadesi gereken çek tutarları bu hesaba alacak, ilgili hesap 
veya hesaplara borç kaydedilir. 

 

102 Banka Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 55 -(1) Bu hesap, kurum adına bankaya yatırılan paralar  ve bankaya takas için verilen 
çeklerden, takas işlemi tamamlananlar ile düzenlenen çek ve gönderme emirlerinden ilgililerine 
ödendiği veya gönderildiği bildirilen çek ve gönderme emri tutarlarının kaydı için kullanılır. 

 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 56 -(1) Banka hesabına ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Bankaya yapılan teslimat, bankaca yapılacak tahsilat ve bankadan yaptırılacak ödemeler 

Kurumunca bir gün içerisinde tahsil edilen paralardan, ertesi gün kasadan yapılacak ödemeler 
için Maliye Bakanlığınca Genel Bütçe için belirlenen tutarlar alıkonularak fazlası düzenlenecek 
teslimat müzekkeresi ile bankaya yatırılır. Bankaca, kurum adına vergi tahsil alındısı ile yapılan vergi 
ve benzeri tahsilat, gün sonlarında düzenlenecek vergi tahsil alındıları günlük icmal cetveli ile 
kuruma bildirilir. Bankalarca muhasebe birimleri adına yapılan diğer tahsilat için, teslimat 
müzekkeresi düzenlenmez. Bu tür tutarlar bankadan alınacak hesap özet cetveline göre kayıtlara 
alınır. 

1) Vergi tahsil alındısı (Örnek-49 ) 

Bankaca beş nüsha olarak düzenlenen bu alındılar, yetkililer tarafından imzalanıp 
onaylandıktan sonra “mükellef” nüshası parayı teslim edene verilir, “… kurum” yazılı iki ve üçüncü 
nüshaları vergi tahsil alındıları, günlük icmal cetveli ekinde en geç tahsilatı takip eden günün sonuna 
kadar ilgili kuruma gönderilir, “banka” yazılı dört ve beşinci nüshaları ise bankada kalır. 

Bankalarca vergi tahsil alındısının düzenlenmesi sırasında; 

-Borçlunun adı-soyadı, adresi ve vergi kimlik numarasının doğru olarak yazılmasına, 

-Borcun türü, vergilendirme dönemi, vergi kanunlarındaki ödeme süresine göre yılı ve taksiti 
ile tahakkuk belgesinin cilt ve sıra numarasının belirtilmesine, 

-Parayı tahsil eden banka ile şube adının doğru yazılmasına, 

dikkat edilir. 

2) Vergi tahsil alındıları günlük icmal cetveli (Örnek-50) 

Bu cetvele, kurum adına tahsilat yapmaya yetkili bankalarca bir gün içerisinde tahsil edilen 
vergi ve benzeri tahsilat karşılığında düzenlenen vergi tahsil alındıları kaydedilir. Tahsilat, kurum 
hesabının bulunduğu banka şubesi tarafından yapıldığı takdirde cetvel üç nüsha olarak düzenlenir. 
İlk iki nüshası, tahsilata ait alındı nüshaları ile birlikte ilgili kuruma gönderilir, üçüncü nüshası ise 
bankada kalır. Tahsilat, kurum hesabının bulunduğu banka şubesi dışındaki aynı bankanın diğer 
şubeleri tarafından yapıldığı takdirde ise cetvel dört nüsha olarak düzenlenir ve ilk üç nüshası, 
tahsilata ait alındılarla birlikte ertesi iş günü sonuna kadar kurum hesabının bulunduğu banka 
şubesine gönderilir. Diğer nüsha bankada kalır. Kurum hesabının bulunduğu banka, tahsilatı yapan 
bankadan aldığı cetvelin, ilk iki nüshası ile eki alındıları ilgili kuruma gönderir, üçüncü nüshası ise 
kendisinde kalır. Kurum tarafından bastırılan “vergi tahsil alındısı” ve “vergi tahsil alındıları günlük 
icmal cetveli” bankalara yeterli miktarda verilir. 

b) Kurumun banka hesabından yapılacak ödemeler ve aktarmalar ile bankalar nezdinde 
açtırılacak krediler 

Kurumun hesaplarının bulunduğu bankalardan nakden yaptırılacak ödemeler için bu 
bankaların kendi çekleri; ödeme yapılacak kişilerin hesaplarına yapılacak aktarmalar ile bankalar 
nezdinde açtırılan krediler için “gönderme emri”(Örnek-51) düzenlenir. Kurumun döviz cinsinden 
ödemelerinde döviz gönderme emri (Örnek-52 ) kullanılır. 



 

 

c) Banka hesap özet cetveli 

Kurumun hesabının bulunduğu bankalarca, bir gün içerisinde kurum adına tahsil edilen 
paraların miktarları ile karşılığında onaylanan veya düzenlenen alındıların tarih ve numaralarını; 
kurum adına ödenen veya gönderilen paraların miktarları ile bunlara ait çek ve gönderme 
emirlerinin tarih ve numaralarını gösteren iki nüsha banka hesap özet cetveli düzenlenerek ertesi 
gün kuruma gönderilir. Banka hesap özet cetvelinin bir nüshası muhasebe işlem fişine bağlanır, 
diğer nüshası ise açılacak bir dosyada muhafaza edilir. Tahsilat ve ödemeleri ayrıntılı olarak 
gösteren cetvelin bankaca, ertesi gün doldurularak onaylandıktan sonra teslimat müzekkeresi ve 
gönderme emirlerinin ikinci nüshalarıyla birlikte kuruma gönderilmesi ve kurumun da bu cetveli 
araması gerekir. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 57 -(1) Banka hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Banka hesap özet cetvelinden kasa mevcudundan bankaya yatırıldığı görülen paralar bu 
hesaba borç, 108-Diğer Hazır Değerler Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Kurumca çek olarak tahsil edilen tutarlardan bankaca takas işleminin (çekin bankaca 
paraya çevrilmesi) gerçekleştirildiği bildirilenler bu hesaba borç, 101-Alınan Çekler Hesabına alacak 
kaydedilir. 

3 - Kurumun banka hesabına yatırılan veya gelen paralar bu hesaba borç, ilgili hesaplara 
alacak,kaydedilir. 

b) Alacak 

Bankaca kuruma gönderilen banka hesap özet cetvelleri ile ödendiği veya ilgili yerlere 
gönderildiği bildirilen çek veya gönderme emri tutarları bu hesaba alacak, 103-Verilen Çekler ve 
Gönderme Emirleri Hesabına borç kaydedilir. 

 

103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-) 

Hesabın niteliği 

MADDE 58 -(1) Bu hesap, kurumun bankadan çekle veya gönderme emri ile yaptıracakları 
ödeme ve göndermelerin izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 59 -(1) Kurumun hesabının bulunduğu bankalardan yaptırılacak ödemeler için bu 
bankaların kendi çekleri düzenlenir. Çekin tamamı doldurulduktan sonra dipkoçanı, çeki alana imza 
ettirilerek ikinci parçası ilgiliye verilir. 

(2) Çeklerin rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde ve mürekkepli kalemle yazılması gerekir. 
Düzenlenen çekin numarası ilgili ödeme emri veya diğer ödeme belgelerinin özel sütunlarına ayrı 
ayrı yazılır. Hatalı düzenlenen çekler iptal edilerek yenisi düzenlenir. İptal edilen çek dipkoçanına 
iliştirilerek saklanır. 

(3) Kurumca tahakkuk ettirilerek banka hesabından ilgililerin banka hesaplarına gönderilecek 
olan tutarlar ile bankalarda açtırılan krediler için gönderme emri düzenlenir. Gönderme emrinde, 
açtırılacak kredinin veya gönderilecek paranın ne şekilde ve ne gibi belge karşılığında ödeneceği 
açıklanır. 

(4) İki nüsha olan gönderme emri yetkilisince görevlendirilecek bir memur tarafından günlük 
olarak banka yetkililerine zimmetle teslim edilir. Bu konuda görevlendirilecek memurun adı, soyadı 
ve imza örneği daha önce bankaya yazılı olarak bildirilir. Teslim işlemi, ilgili birimce iki nüsha olarak 
düzenlenen “gönderme emri teslim tutanağı”nın (Örnek-53) banka yetkilisine imzalatılması suretiyle 
gerçekleştirilir. Tutanağın ilk nüshası bankada alıkonulur, ikinci nüshası ise görevli memura geri 
verilir ve bu nüsha açılacak ayrı bir dosya da tarih sırasına göre saklanır. Bankaca, gönderme emrinin 



 

 

bir nüshası alıkonulup, bir nüshası paranın gönderilmesi veya istenilen hesaba aktarılmasından 
sonra onaylanarak banka hesap özet cetveli ile birlikte kuruma iade edilir. 

(5) Kurumun yurtdışı ödemelerinde “döviz gönderme emri” kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 60 -(1) Verilen çekler ve gönderme emirleri hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) Alacak 

1 - Bankadan yaptırılacak ödeme veya göndermeler için düzenlenen çek veya gönderme emri 
tutarları bu hesaba alacak, ilgili hesap veya hesaplara borç kaydedilir. 

2 - Kasa ihtiyacı için veznedar adına düzenlenen çek tutarları bu hesaba alacak, 108-Diğer 
Hazır Değerler Hesabına borç kaydedilir. 

b) Borç 

Düzenlenen çek ve gönderme emirlerinden, muhasebe birimlerine gönderilen banka hesap 
özet cetvelleriyle, bankaca hak sahiplerine ödendiği veya ilgili yerlere gönderildiği bildirilen paralar 
bu hesaba borç, 102-Banka Hesabına alacak kaydedilir. 

 

104 Proje Özel Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 61 -(1) Bu hesap, dış finansman kaynağından dış proje kredisi olarak, kurum adına 
T.C. Merkez Bankası veya uygun görülen diğer bankalar nezdinde açılan özel hesaplara aktarılan 
tutarlar, bu tutarlardan yapılan giderler, verilen avanslar, açtırılan akreditifler ile avans ve 
akreditiflerden nakden geri alınanların ve hesap bakiyesinin değerlemesi sonucu ortaya çıkan kur 
farklarının izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 62 -(1) Dış finansman kaynağından, kurum adına T.C. Merkez Bankası veya uygun 
görülen bankalar nezdindeki proje özel hesaplarına yapılan aktarım üzerine bu hesaba ve dış mali 
borçlar hesabına kayıt yapılır. 

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

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 63 -(1) Proje özel hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir: 

a) Borç 

1 - Dış proje kredisi olarak kurum adına, özel hesaplara yapılan aktarmalar, aktarma 
tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden, bu hesaba borç, 410-Dış Mali Borçlar 
Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Özel hesaplardaki dövizlerin ay sonlarında T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden 
yapılacak değerlemesi sonucunda oluşan kur artışı farkları bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına 
alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Proje özel hesabından yapılan kullanım tutarları bu hesaba alacak, ilgisine göre 630- 
Giderler Hesabı ya da varlığa dönüştürülecek bir unsur ise ilgili varlık hesabına borç kaydedilir. Söz 
konusu tutar diğer taraftan 830- Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835- Gider Yansıtma Hesabına 
alacak kaydedilir. 

2 - Özel hesaptan dış finansman kaynağına iade edilen tutarlar, iade tarihindeki T.C. Merkez 
Bankası döviz satış kuru üzerinden, bu hesaba alacak, 410-Dış Mali Borçlar Hesabına borç kaydedilir. 



 

 

3 - Özel hesaplardaki dövizlerin ay sonlarında T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas 
alınarak yapılacak değerlemesi sonucunda oluşan kur azalışı farkları bu hesaba alacak, 630-Giderler 
Hesabına borç kaydedilir. 

 

105 Döviz Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 64 -(1) Bu hesap, kurum veznelerince tahsil edilen veya her ne şekilde olursa olsun 
banka hesaplarına intikal eden konvertibl döviz tutarları ile bunlardan yapılan ödeme, iade ve 
göndermelerin izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 65 -(1) Döviz hesabına ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir. 

Konvertibl olmayan yabancı paralar döviz hesabı yerine dönen varlıklar ana hesap grubundaki 
menkul varlıklar hesabına kaydedilir. 

(2)Tahsil edilen dövizlerin hesaplara alınmasında uyulacak esaslar 

a) Mevzuatı gereği döviz cinsinden bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edilen konvertibl 
yabancı paralar, tahsil edildiği veya teslim alındığı günkü T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru 
üzerinden bu hesaba alınarak bütçeye gelir kaydedilir. 

b) Muhasebe birimince, kişilere ait olarak teslim alınan konvertibl yabancı paralar işlem 
tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden bu hesaba alınarak ilgili hesaplara 
kaydedilir. 

c) Mevzuatı gereği, ihale teminatı olarak kabul edilen konvertibl dövizler, alındığı tarihteki 
T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden, bu hesaba kaydedilerek emanete alınır. Teminat 
olarak teslim edilen kişi malı dövizlerden her hangi bir nedenle gelir kaydedilmesi gerekenler, kayıtlı 
değerleri üzerinden hesaplardan çıkarılır ve işlem tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru 
üzerinden bu hesaba alınarak bütçeye gelir kaydedilir. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 66 -(1) Döviz hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Kişilere ait olarak teslim alınan döviz tutarları teslim alındığı günkü T.C. Merkez Bankası 
döviz satış kuru üzerinden bu hesaba borç, 330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı, 333-
Emanetler Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilir. 

2 - Kurum hesabının bulunduğu bankaya adına intikal eden döviz tutarları teslim tarihindeki 
T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden bu hesaba borç; ilgili hesaplara alacak kaydedilir. 

3 - Sayım sonucunda fazla çıkan döviz tutarları sayım tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz 
satış kuru üzerinden bu hesaba borç, 397-Sayım Fazlaları Hesabına alacak kaydedilir. 

4 - Kurumca gün sonlarında, bu hesaba ilişkin yardımcı kayıtlardan elde edilen bilgilere göre, 
konvertibl yabancı paralar mevcudunun T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden değerlemesi 
sonucu lehte meydana gelen fark bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 

5 - Bankadan gelen hesap özetinden, vezneden bankaya gönderilen dövizlerin hesaba yattığı 
anlaşıldığı takdirde, bu hesaba borç 108-Diğer Hazır Değerler Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Vezneden bankaya yatırılmak üzere gönderilen tutarlar bu hesaba alacak, 108-Diğer Hazır 
Değerler Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Düzenlenen “döviz gönderme emirleri” neden, bankaca ödendiği ya da gönderildiği 
bildirilen tutarlar bu hesaba alacak, 106-Döviz Gönderme Emirleri Hesabına borç kaydedilir. 

3 - Veznelerde bulunan emanet niteliğindeki dövizlerden ilgilisine iade edilen tutarlar, kayıtlı 
değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı, 333-Emanetler 
Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç kaydedilir. 



 

 

4 - Sayım sonucunda noksan çıkan döviz tutarları kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba (varsa 
lehte fark 600-Gelirler Hesabına) alacak, sayım tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru 
üzerinden 197-Sayım Noksanları Hesabına (varsa aleyhte fark 630-Giderler Hesabına) borç 
kaydedilir. 

5 - Kurumca gün sonlarında bu hesaba ilişkin yardımcı kayıtlardan elde edilen bilgilere göre 
konvertibl yabancı paralar mevcudunun T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden değerlemesi 
sonucu aleyhte meydana gelen fark bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir. 

 

106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-) 

Hesabın niteliği 

MADDE 67 -(1) Bu hesap, muhasebe birimlerinin, nezdinde döviz hesabı bulunan bankadaki 
döviz hesabından, döviz cinsinden yapacağı ödeme ve göndermeler için düzenledikleri “döviz 
gönderme emirleri” ile bunlardan bankaca ödendiği veya gönderildiği bildirilenlerin izlenmesi için 
kullanılır. 

 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 68 -(1) Muhasebe biriminin nezdinde döviz hesabı bulunan bankadaki döviz 
hesabından ilgililere ödenecek veya mahsuben gönderilecek olan dövizler için “döviz gönderme 
emri” düzenlenir. 

(2) Gönderme emri, muhasebe yetkilisi tarafından görevlendirilecek bir memur tarafından 
banka yetkililerine zimmetle teslim edilir. Bu konuda görevlendirilecek memurun adı, soyadı ve imza 
örneği daha önce bankaya yazılı olarak bildirilir. Teslim işlemi, iki nüsha olarak düzenlenen 
“gönderme emri teslim tutanağı”nın banka yetkilisine imzalatılması suretiyle gerçekleştirilir. 
Tutanağın ilk nüshası bankada alıkonulur, ikinci nüshası ise görevli memura geri verilir ve bu nüsha 
açılacak ayrı bir dosyada tarih sırasına göre saklanır. Bankaca, “gönderme emri”nin bir nüshası 
alıkonulup, bir nüshası paranın gönderilmesi veya istenilen hesaba aktarılmasından sonra 
onaylanarak banka hesap özet cetveli ile birlikte muhasebe birimine iade edilir. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 69 -(1)Döviz gönderme emirleri hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Alacak 

1 - Döviz hesabından yapılacak ödeme ve göndermeler için düzenlenen gönderme emri 
tutarları gönderme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden bu hesaba alacak, 
ilgili hesaplara borç kaydedilir. 

2 - Döviz hesabında yer alan tutarlardan ulusal para birimine çevrilenlere ilişkin bankaya 
verilen talimatlar T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden bu hesaba alacak, döviz alış kuru 
üzerinden 102-Banka Hesabına, satış kuru ile alış kuru arasında ortaya çıkan olumsuz fark 630-
Giderler Hesabına borç kaydedilir. 

3 - Döviz tevdiat hesaplarında yer alan kişilere ait konvertibl yabancı paralardan yapılan 
iadeler, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, ilgili emanet hesabına borç kaydedilir. 

b) Borç 

Düzenlenen gönderme emirlerinden, bankaca, ödendiği veya ilgili hesaba aktarıldığı bildirilen 
tutarlar bu hesaba borç, 105-Döviz Hesabına alacak kaydedilir. 

 

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 70 -(1)Bu hesap, hazır değerler hesap grubunda sayılan hesaplar içerisinde 
tanımlanmayan ve niteliği itibariyle bu grupta izlenmesi gereken diğer değerlerin izlenmesi için 
kullanılır. 



 

 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 71 -(1)Kasa ihtiyacı için bankadan çekilecek paralar için veznedar adına düzenlen çek 
tutarları ve bunlardan tahsil edilip kasa varlığına dahil edilen tutarlar bu hesaba kaydedilir. 

(2) Kasa fazlası paraların veznedarla bankaya gönderilmesi ve bu tutarların bankaca tahsil 
edildiğini gösteren banka hesap özet cetvelinin alınması üzerine bu hesap kullanılır. 

(3) Tahsil edilen dövizler ve miktarı Maliye Bakanlığınca Genel Bütçe için belirlenen tutarı 
aşan kişilere ait dövizler, kurum hesabının bulunduğu banka şubesi nezdinde açtırılacak döviz 
tevdiat hesabına gün sonlarında yatırılır. 

(4) Muhasebe birimlerince bir gün içerisinde tahsil edilen dövizlerden bankaya yatırılması 
gerekenler düzenlenecek üç nüsha teslimat müzekkeresi ile bankaya gönderilir. Dövizler teslimat 
müzekkeresi ile vezneden çıkarıldığı ve söz konusu tutarın bankaya yatırıldığı anlaşıldığı zaman ilgili 
kayıtlar yapılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 72 -(1) Diğer hazır değerler hesabına ait borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Kasa varlığından bankaya yatırılmak üzere gönderilen tutarlar bu hesaba borç, 100-Kasa 
Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Bankaya yatırılmak üzere gönderilen döviz tutarları bu hesaba borç, 105-Döviz Hesabına 
alacak kaydedilir. 

3 - Kasa ihtiyacı için veznedar adına düzenlenen çek tutarları bu hesaba borç, 103-Verilen 
Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir. 

4 - Muhasebe birimince alınan diğer hazır değerler bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak 
kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Verilen veya elden çıkarılan diğer hazır değerler kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba 
alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir. 

2 - Kasa ihtiyacı için veznedar tarafından bankadan tahsil edilen çek tutarları kasa varlığına 
dahil edildiğinde bu hesaba alacak, 100-Kasa Hesabına borç kaydedilir. 

3 - Kasa varlığından bankaya yatırılmak üzere gönderilen tutarlardan, bankaya yatırıldığı 
anlaşılanlar bu hesaba alacak, 102-Banka Hesabına borç kaydedilir. 

4 - Bankaya yatırılmak üzere gönderilen döviz tutarlarından, bankaya yatırıldığı anlaşılanlar bu 
hesaba alacak, 105-Döviz Hesabına borç kaydedilir. 

 

109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 73-(1) Bu hesap, banka kredi kartlarıyla yapılan tahsilat ve bunlara ilişkin olarak 
yapılan mahsup ve iade işlemlerinin izlenmesi için kullanılır. 

(2) Banka kredi kartları ile yapılan tahsilatlara ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca Genel Bütçe 
için belirlenen usul ve esaslara uyulur. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 74 -(1) Banka kredi kartlarından alacaklar hesabına ait borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Borç 

Banka kredi kartıyla yapılan tahsilatlar bir taraftan bu hesaba borç, 600- Gelirler Hesabı veya 
ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan gelir kaydedilen tutarlar 805- Gelir Yansıtma Hesabına 
borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir. 

  



 

 

b) Alacak 

1 - Banka kredi kartıyla yapılan tahsilatlar nedeniyle kurumun banka hesabına aktarılan 
tutarlar bu hesaba alacak, 102-Banka Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Banka kredi kartıyla yapılan tahsilatlardan iptal edilenlere ilişkin tutarlar bu hesaba alacak, 
ilgili hesaplara borç kaydedilir. 

 

11 Menkul kıymet ve varlıklar 

MADDE75 -(1) Bu hesap grubu, her ne şekilde olursa olsun kurum malı olarak muhasebe 
birimlerine intikal eden kamu ve özel kesim tahvil, senet ve bonoları, konvertibl olmayan yabancı 
paralar ile altın, gümüş gibi kıymetli madenler ve antika niteliğindeki eşya, para ve pul gibi diğer 
çeşitli menkul kıymet ve varlıkların izlenmesi için kullanılır. 

(2) Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur. 

 

117 Menkul Varlıklar Hesabı 

118 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı 

Hesap grubuna ait işlemler 

MADDE 76 -(1)Menkul kıymet ve varlıklar hesap grubuna ilişkin işlemler aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Menkul kıymet ve varlık çeşitleri 

Kasa veya veznede saklanması gereken altın, gümüş, değerli maden ve taşlardan yapılmış her 
türlü takı eşyası ile antik değeri olan eşyalar, her türlü antika para ve pullar, vergi ve diğer alacaklara 
karşılık olarak alınan özel ve kamu kesimi tahvil, hisse senedi ve hazine bonoları; mahkeme ve diğer 
dairelerce teslim edilen hazine malı tahvil, hisse senedi ve hazine bonoları; yabancı tahvil ve hisse 
senetleri ile konvertibl olmayan yabancı paralar menkul kıymet ve varlıklardır. Muhasebe birimine 
teslim edilen ve kıymeti bilinmeyen menkul kıymet ve varlıklardan bu Yönetmelik hükümlerine göre 
kurumunca muhafaza edilecekleri belirtilenler ilgili mevzuatına göre kıymet takdiri yapıldıktan sonra 
kaydedilir. 

b) Menkul kıymet ve varlıkların alınması, saklanması veya verilmesi 

Menkul kıymet ve varlıklar, muhasebe birimince teslim alındığında alındı belgesi 
düzenlenerek, alındının birinci nüshası menkul kıymeti teslim edene verilir. Alındı da, menkul 
kıymetin cinsi, adedi, numarası, varsa ayarı, kupon adedi ve tutarı gibi nitelikleri ayrıntılı olarak 
gösterilir. Menkul kıymet ve varlıklar, veznedarlarca üzerlerinde yardımcı defter sıra numarası 
taşıyan torba veya zarflar içerisinde kasada veya vezne odasının uygun bir bölümünde saklanır. 
Menkul kıymet ve varlıklar teslim alındığında, paraya çevrildiğinde, başka bir muhasebe birimine 
gönderildiğinde veya kişi malı haline geldiğinde muhasebe işlem fişi düzenlenerek hesaplara 
kaydedilir. 

c) Tahvil veya bonoların faiz kuponları 

Tahvil veya bonoların, teslim tarihinde üzerlerinde bulunması gereken vadesi gelmemiş 
kuponlarının tamam olup olmadığı kontrol edilir. Kuponlar noksan olduğu takdirde bu noksanlık 
verilen alındı belgesi ve defter kayıtlarında belirtilir. 

 

117 Menkul Varlıklar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 77 -(1) Bu hesap, her ne şekilde olursa olsun kurum malı olarak muhasebe 
birimlerine intikal eden altın, gümüş, pırlanta vb. kıymetli madenler ile antika niteliğindeki eşya, 
para, pul gibi menkul varlıklar ve konvertibl olmayan yabancı paraların izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 78 - (1) Menkul varlıklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 



 

 

a) Borç 

1 - Kurum malı olarak teslim edilen menkul varlıklar bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına 
alacak kaydedilir. 

2 - Kişilere ait olarak teslim alınan menkul varlıklardan, sonradan kurum malı olduğu 
anlaşılanlar bir taraftan bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir; diğer taraftan 
kayıtlı değerleri üzerinden nazım hesaplardan çıkarılır. 

3 - Sayım sonucunda fazla çıkan menkul varlıklar tutarı bu hesaba borç, 397-Sayım Fazlaları 
Hesabına alacak kaydedilir. 

4 - Menkul varlıklardan müzeye gönderilenler bu hesaba borç ve alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Kurum malı olarak teslim alınan menkul varlıklardan daha sonra kişi malı olduğu 
anlaşılanlar bir taraftan bu hesaba alacak, hesaba alındığı yıl içinde 600-Gelirler Hesabına, takip 
eden yıl/yıllarda ise 630-Giderler Hesabına borç; diğer taraftan ilgili nazım hesaplara borç ve alacak 
kaydedilir. 

2 - Menkul varlıklardan müzelere gönderilenler, bu hesaba alacak ve borç kaydedilir. 
Gönderildiği yerden alındı bilgisinin alınması üzerine, bu hesaba alacak, hesaba alındığı yıl içinde 
600-Gelirler Hesabına, takip eden yıl/yıllarda ise 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir. 

3 - Menkul varlıkların herhangi bir şekilde elden çıkarılması halinde, elden çıkarılma değeri ile 
kayıtlı değeri arasında fark olması durumunda; öncelikle elden çıkarma değeri ile kayıtlı tutarı 
arasında lehte veya aleyhte fark duruma göre bu hesaba alacak veya borç, lehte fark 600-Gelirler 
Hesabına alacak, aleyhte fark ise 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir. Elden çıkarma değeri bir 
taraftan 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabına ya da ilgili diğer hesaplara borç, bu hesaba 
alacak; diğer taraftan 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç 
kaydedilir. 

4 - Sayım sonucunda noksan çıkan menkul varlık tutarları, kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba 
alacak, 197-Sayım Noksanları Hesabına borç kaydedilir. Noksanlığın sebebi ortaya konduğunda ise 
rayiç bedel üzerinden sorumluları adına 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına (kayıtlı tutarı ile rayiç 
bedel arasında aleyhte fark varsa 630-Giderler Hesabına) borç; kayıtlı tutarı 197-Sayım Noksanları 
Hesabına (kayıtlı tutarı ile rayiç bedeli arasında lehte fark varsa 600-Gelirler Hesabına) alacak 
kaydedilir 

 

118 Diğer Menkul Kıymetler ve Varlıklar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 79 -(1) Bu hesap, her ne şekilde olursa olsun kurum malı olarak muhasebe 
birimlerine intikal eden özel veya kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları ile diğer menkul kıymetlerin 
izlenmesi için kullanılır. 

(2) Borçlanma amacıyla çıkarılan tahviller ile bunlardan geri ödenenler bu hesapla 
ilişkilendirilmez. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 80 -(1) Diğer menkul kıymetler ve varlıklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Kurumlar tarafından alınan menkul kıymetlerin tutarları bir taraftan bu hesaba borç, 103-
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına veya ilgili hesaplara alacak, diğer taraftan 830-Bütçe 
Giderleri Hesabına borç 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir 

2 - Mahkeme, emniyet ve diğer daireler tarafından kurum malı olarak muhasebe birimlerine 
teslim edilen tahvil, senet ve bonolar bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 



 

 

3 - Kişilere ait olarak teslim alınıp nazım hesaplarda izlenen tahvil, senet ve bonolardan 
kurum malı haline dönüşenler nazım hesaplardan çıkarılarak bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına 
alacak kaydedilir. 

4 - Sayım sonucunda fazla çıkan tahvil, senet ve bono tutarları bu hesaba borç, 397-Sayım 
Fazlaları Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Tahvil, senet ve bonolar ile diğer menkul kıymet ve varlıkların herhangi bir şekilde elden 
çıkarılması halinde, elden çıkarılma değeri ile kayıtlı değeri arasında fark olması durumunda; 
öncelikle elden çıkarma değeri ile kayıtlı tutarı arasında lehte veya aleyhte fark duruma göre bu 
hesaba alacak veya borç, lehte fark 600-Gelirler Hesabına alacak, aleyhte fark ise 630-Giderler 
Hesabına borç kaydedilir. Elden çıkarma değeri bir taraftan 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka 
Hesabına ya da ilgili diğer hesaplara borç, bu hesaba alacak; diğer taraftan 800-Bütçe Gelirleri 
Hesabına alacak, 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Tahvil, senet ve bonolardan, daha sonra kişi malı olduğu anlaşılanlar bir taraftan bu 
hesaba alacak, hesaba alındığı yıl içinde 600-Gelirler Hesabına, takip eden yıl/yıllarda ise 630-
Giderler Hesabına borç, diğer taraftan ilgili nazım hesaplara borç ve alacak kaydedilir. 

3 - Sayım sonucunda noksan çıkan tahvil, senet ve bonolar kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba 
alacak, 197 Sayım Noksanları Hesabına borç kaydedilir. Noksanlığın kişilerden alacaklar hesabıyla 
ilişkilendirilmesi gerektiği ortaya konduğunda ise rayiç bedel üzerinden sorumluları adına 140-
Kişilerden Alacaklar Hesabına (kayıtlı tutarı ile rayiç bedel arasında aleyhte fark varsa 630-Giderler 
Hesabına) borç; kayıtlı tutarı 197-Sayım Noksanları Hesabına (kayıtlı tutarı ile rayiç bedeli arasında 
lehte fark varsa 600-Gelirler Hesabına) alacak kaydedilir. 

 

12 Faaliyet alacakları 

MADDE 81 -(1) Bu hesap grubu, gelir olarak tahakkuk ettirilen ve bir yıl içinde tahsili 
öngörülen faaliyet alacaklarının izlenmesi için kullanılır. 

(2) Faaliyet alacakları niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur. 

120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 

121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı 

122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı 

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı 

(Ek:RG-11/9/2011-28051) 127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı 

 

120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE82 -(1) Bu hesap, mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilen faaliyet  alacakları ileduran 
varlıklar ana hesap grubu içerisindeki gelirlerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan dönem 
sonunda vadesi bir yılın altına inenler ve bunlardan yapılan tahsilat ve terkinlerin izlenmesi için 
kullanılır. 

 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 83 -(1) Gelirlerden alacaklar hesabına ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Gelirlerden alacakların tahakkuk işlemleri 

İlgili servislerce tahakkuk bordroları ile ya da tahakkuk fişleri ile muhasebe birimine bildirilen 
gelirlerden alacak tahakkukları, düzenlenecek muhasebe işlem fişiyle ilgili hesaplara alınarak 
tahakkuk kayıtları yapılır. Gün içindeki gelirlerden alacak tahakkukları gün sonuna kadar muhasebe 
servisine bildirilir. Faaliyet dönemi içinde tahsili gereken tutarlar bu hesaba, içinde bulunulan 
dönemi takip eden dönemlerde tahsili gereken tutarlar ise duran varlıklar ana hesap grubunda yer 
alan gelirlerden alacaklar hesabına kaydedilerek izlenir. Duran varlıklar ana hesap grubunda yer alan 
gelirlerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan dönem sonlarında vadesi bir yılın altına inenler bu 



 

 

hesaba aktarılır. Nitelikleri itibarıyla tahakkuku tahsiline bağlı bütçe geliri olarak yapılan tahsilatlar, 
bu hesapla ilişkilendirilmez. 

b) Gelirlerden alacakların terkin işlemleri 

Gelirlerden alacakların terkinine ilişkin düzeltme ve iade belgesi  muhasebe servisine 
gönderildiğinde, her bir düzeltme ve iade belgesi için düzenlenecek muhasebe işlem fişiyle veya 
düzeltme ve iade belgelerinin ekli olduğu günlük icmal listesine göre düzenlenecek muhasebe işlem 
fişiyle yılı içinde gelirler hesabına (yılı geçmiş ise giderler hesabına) borç, gelirlerden alacaklar 
hesabına alacak kaydedilerek terkin edilen tutarlar kayıtlardan çıkarılır. 

c) Gelirlerden alacaklardan yapılan tahsilat 

Bu hesapta kayıtlı tutarlardan kasa hesabı, banka hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç, 
gelirlerden alacaklar hesabına alacak yazılmak suretiyle tahsil edilen tutarlar gelir yansıtma 
hesabına borç, bütçe gelirleri hesabına alacak kaydedilir. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 84 -(1) Gelirlerden alacaklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Gelir tahakkuk tutarları bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 

2 –(Mülga:RG-11/9/2011-28051) . 

3 - Tahakkuktan fazla tahsilatın iadesi gerektiği takdirde, iade edilecek tutar bir taraftan bu 
hesaba borç, ilgili hesaba alacak; diğer taraftan 810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabına 
borç, 805-Gelir Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

4 - Tecil ve tehiri kaldırılan alacaklardan Gelirlerden Alacaklar Hesabını ilgilendiren tutarlar bu 
hesaba borç, vadesine göre 122-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı veya 222-Gelirlerden 
Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabına alacak kaydedilir. 

5 - Bu hesapta kayıtlı alacaklar için tahakkuk ettirilen faiz tutarları bu hesaba borç, 600-
Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Bu hesapta kayıtlı alacaklardan, nakden veya mahsuben yapılan tahsilat bir taraftan bu 
hesaba alacak, 100-Kasa Hesabı, 102-Banka Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç; diğer taraftan 
800- Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Tahakkuktan yapılan terkin ve tenziller bu hesaba alacak, yılı içinde 600-Gelirler Hesabına 
(yılı geçtikten sonra 630-Giderler Hesabına) borç kaydedilir. 

3 - Tahakkuk eden gelirlerden alacaklardan, tecil ve tehir edilenler bu hesaba alacak, vadesine 
göre 122-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı veya 222-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli 
Alacaklar Hesabına borç kaydedilir. 

4 - İlgili servislerden yıl içerisinde takibat servisine devredilen gelirlerden alacaklar bu hesaba 
alacak, 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabına borç kaydedilir. 

5 - Bu hesapta kayıtlı tutarlardan mali yıl sonuna kadar tahsili gerekenlerden tahsil 
edilemeyen tutarlar, mali yıl sonunda takibat servisine devredilerek bu hesaba alacak, 121-
Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabına borç kaydedilir. 

 

121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 85 -(1) Bu hesap, mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilen faaliyet alacaklarından takibe 
alınan tutarlar ile bunlardan yapılan tahsilat, tecil ve terkinlerin izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 86 -(1) Gelirlerden takipli alacaklar hesabına ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Takibe alma işlemleri 



 

 

İlgili servislerce muhasebe servisine bildirilen takibe alınmış alacaklar, düzenlenecek 
muhasebe işlem fişi ile gelirlerden takipli alacaklar hesabına borç, ilgisine göre Gelirlerden Alacaklar 
Hesabı veya gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabına alacak kaydedilerek takip kayıtları yapılır. 
İlgili servislerce takibe alma işlemi gün sonuna kadar muhasebeye bildirilir. 

b) Takipli alacakların terkin işlemleri 

Bu hesapta kayıtlı tutarlardan terkin edilenlere ilişkin düzeltme ve iade belgeleri muhasebeye 
gönderildiğinde, her bir düzeltme ve iade belgesi  için düzenlenecek muhasebe işlem fişiyle veya 
düzeltme ve iade belgelerinin ekli olduğu günlük icmal listesine göre düzenlenecek muhasebe işlem 
fişiyle yevmiye kayıtlarına kaydedilir ve terkin edilen tutarlar kayıtlardan çıkarılır. 

c) Takipli alacaklardan yapılan tahsilat 

Bu hesapta kayıtlı tutarlardan, kasa hesabı, banka hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç, 
takipli alacaklar hesabına alacak yazılmak suretiyle tahsil edilen gelirler, gelir yansıtma hesabına 
borç, bütçe gelirleri hesabına alacak kaydedilir. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 87 -(1) Gelirlerden takipli alacaklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Takibe alınan alacaklar bu hesaba borç, ilgisine göre 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı veya 
122-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı ya da 222-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar 
Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Gelirlerden Alacaklar Hesabında kayıtlı tutarlardan mali yıl sonuna kadar tahsili 
gerekenlerden tahsil edilemeyen tutarlar, mali yıl sonunda bu hesaba borç, 120-Gelirlerden 
Alacaklar Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Bu hesapta kayıtlı alacaklardan, nakden veya mahsuben yapılan tahsilat bir taraftan bu 
hesaba alacak, ilgili hesaplara borç; diğer taraftan 800- Bütçe Gelirleri Hesabına alacak 805-Gelir 
Yansıtma Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Bu hesapta kayıtlı tutarlardan, yılı içinde takibe alınanlardan yılı içinde yapılan terkin ve 
tenziller bu hesaba alacak, 600-Gelirler Hesabına borç kaydedilir. 

3 - Bu hesapta kayıtlı tutarlardan, önceki yıllarda takibe alınanlardan yapılan terkin ve 
tenziller bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir. 

4 - Takipli alacaklardan tecil ve tehir edilen tutarlar, bu hesaba alacak, vadesine göre 122-
Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı veya 222-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar 
Hesabına borç kaydedilir. 

 

122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 88 -(1) Bu hesap, mevzuatı gereğince gelirlerden alacaklar hesabı veya gelirlerden 
takipli alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan içinde bulunulan mali yıl sonunu geçmeyen bir süre ile 
tecil veya tehir edilen tutarlar ile duran varlıklar ana hesap grubundaki gelirlerden tecilli ve tehirli 
alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan dönem sonunda tecil ve tehir süresi bir yılın altına inen 
tutarlar ile bunlardan tahsil edilen veya takibe alınan tutarların izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 89 -(1) Gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabına ilişkin işlemler aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Tecil ve tecilin kaldırılması 

Mevzuatı gereğince yapılan tecil ve tecillerin kaldırma işlemlerini izlemek ve bunlara ilişkin 
muhasebe kayıtlarının yapılmasını sağlamak amacıyla, muhasebe bölümünde servisler itibarıyla ayrı 



 

 

ayrı “Tecil Defteri” (Örnek: 57) düzenlenir. Tecil defteri; önce genel bölüme, genel bölümden geriye 
kalan kısım da vergi ve gelir türlerine göre alt bölümlere ayrılarak tutulur. İlgili servislerden 
gönderilen tecil fişi ve tecili kaldırma yazıları, tecil defterinin önce genel bölümüne, daha sonra da 
vergi ve gelir türleri itibarıyla ilgili alt bölümlere, cilt ve sıra numaraları birbirini izleyecek şekilde 
kaydedilir. Bu kayıt sırasında tecil fişi ve tecili kaldırma yazılarından; takipsiz alacakları ilgilendirenler 
takipsiz bölüme; takipli alacakları ilgilendirenler takipli bölüme kaydedilir. Tecil fişi ve tecili kaldırma 
yazılarının işlenmesinden sonra defterin genel bölümünden alınan sıra numarası ilgili alt bölümlere, 
alt bölümlerdeki sıra numarası ise genel bölüme ilinti numarası olarak yazılır. Tecil defterinin genel 
bölümü ile vergi ve gelir türlerine ilişkin bölümlerinin ayrı ayrı toplamları alınır. Bu toplamlardan, 
tecil bölümü “takipsiz” ve “takipli” sütun toplamlarının gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar 
hesabının borç toplamına; tecili kaldırma bölümü “takipsiz” ve “takipli” sütun toplamlarının ise aynı 
hesabın alacak toplamına eşit olması gerekir. Faaliyet dönemi ile sınırlı olarak tecil ve tehir edilen 
veya bunlardan tecil ve tehiri kaldırılan tutarlar bu hesaba, içinde bulunulan faaliyet dönemini aşan 
süreyle tecil ve tehir edilen veya bunlardan tecil ve tehiri kaldırılan tutarlar ise duran varlıklar ana 
hesap grubunda yer alan gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabına kaydedilerek izlenir. Duran 
varlıklar ana hesap grubunda yer alan gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabında kayıtlı 
tutarlardan dönem sonlarında tecil süresi bir yılın altına inenler bu hesaba aktarılır. 

b) Tecilli ve tehirli alacakların terkin işlemleri 

Bu hesapta kayıtlı tutarlardan terkin edilenlere ilişkin belgeler muhasebe servisine 
gönderildiğinde, düzenlenecek muhasebe işlem fişiyle yevmiye kayıtlarına kaydedilerek terkin 
edilen tutarlar kayıtlardan çıkarılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 90 -(1) Gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Gelirlerden alacaklar hesabı veya gelirlerden takipli alacak hesabında kayıtlı tutarlardan 
içinde bulunulan mali yıl sonunu geçmeyen bir süre ile tecil ve tehir edilen tutarlar bu hesaba borç, 
ilgisine göre 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı veya 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabına 
alacak kaydedilir. 

2 - Duran varlıklar ana hesap grubu içindeki gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabında 
kayıtlı tutarlardan dönem sonunda tecil süresi bir yılın altına inenler bu hesaba borç, duran varlıklar 
ana hesap grubu içindeki 222-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Bu hesapta kayıtlı alacaklardan, nakden veya mahsuben yapılan tahsilat bir taraftan bu 
hesaba alacak, ilgili hesaplara borç; diğer taraftan 800- Bütçe Gelirleri Hesabına alacak 805-Gelir 
Yansıtma Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Bu hesapta kayıtlı alacaklardan, tecil ve tehiri kaldırılanlar bu hesaba alacak, ilgisine göre 
120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı veya 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabına borç kaydedilir. 

 

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 91 -(1) Bu hesap, kurumca bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya 
da diğer işlemlerin karşılığı olarak geri alınmak üzere diğer kamu idareleri veya kişilere verilen 
depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlenmesi için kullanılır. 

Hesabın işleyişi 

MADDE 92 -(1) Verilen depozito ve teminatlar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

  



 

 

a) Borç 

Verilen depozito ve teminatlar bu hesaba borç ilgili hesaplara alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

Verilen depozito ve teminatlardan geri alınanlar veya mahsup edilenler bu hesaba alacak ilgili 
hesaplara borç kaydedilir. 

 

127 Diğer faaliyet alacakları hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 92/A – (Ek:RG-11/9/2011-28051) 

(1) Diğer faaliyet alacakları hesabı, mahalli idarelere ait maddi duran varlıkların taksitli 
satılması durumunda ortaya çıkan alacaklar ile yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen diğer 
çeşitli faaliyet alacaklarının izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 92/B – (Ek:RG-11/9/2011-28051) 

(1) Maddi duran varlıkların taksitli satılması durumunda ortaya çıkan alacaklar ile diğer 
faaliyet alacaklarından faaliyet dönemi içinde tahsili gereken tutarlar bu hesaba, içinde bulunulan 
dönemi takip eden dönemlerde tahsili gereken tutarlar ise duran varlıklar ana hesap grubunda yer 
alan diğer faaliyet alacakları hesabına kaydedilerek izlenir. 

(2) Duran varlıklar ana hesap grubunda yer alan diğer faaliyet alacakları hesabında kayıtlı 
tutarlardan, dönem sonlarında vadesi bir yılın altına inenler bu hesaba aktarılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 92/C –(Ek:RG-11/9/2011-28051) 

(1) Diğer faaliyet alacakları hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir: 

a) Borç 

1 – Maddi duran varlıkların taksitli satılması durumunda; satış bedelinden tahsilinde bütçeye 
gelir kaydedilmesi gereken tutarlardan faaliyet dönemi içinde tahsili gerekenler bu hesaba (faaliyet 
dönemini takip eden dönemlerde tahsili gerekenler 227-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabına), varsa 
birikmiş amortisman tutarı 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, ortaya çıkmış yeniden değerleme 
farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına borç; maddi duran varlığın kayıtlı değeri ilgili 
maddi duran varlık hesabına alacak kaydedilir. 

2 – Diğer faaliyet alacakları bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabı veya ilgili diğer hesaplara 
alacak kaydedilir. 

3 – Duran varlıklar ana hesap grubu içerisindeki diğer faaliyet alacakları hesabında kayıtlı 
tutarlardan faaliyet dönemi sonunda vadesi bir yılın altına inenler bu hesaba borç, 227-Diğer 
Faaliyet Alacakları Hesabına alacak kaydedilir. 

4 – Diğer faaliyet alacakları hesabında kayıtlı alacaklar için tahakkuk ettirilen faiz tutarı bu 
hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 – Bu hesapta kayıtlı alacaklardan, nakden veya mahsuben yapılan tahsilat bir taraftan bu 
hesaba alacak, 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara borç; diğer 
taraftan 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilir. 

2 – Tahakkuktan yapılan terkin ve indirimler bu hesaba alacak, yılı içinde 600-Gelirler 
Hesabına (yılı geçtikten sonra 630-Giderler Hesabına) borç kaydedilir. 

3 – Tahakkuk eden diğer faaliyet alacaklarından, tecil ve tehir edilenler bu hesaba alacak, 
vadesine göre 122-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı veya 222-Gelirlerden Tecilli ve 
Tehirli Alacaklar Hesabına borç kaydedilir. 



 

 

4 – İlgili servislerden yıl içerisinde takibat servisine devredilen diğer faaliyet alacakları bu 
hesaba alacak, 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabına borç kaydedilir. 

5 – Bu hesapta kayıtlı tutarlardan mali yıl sonuna kadar tahsili gerekenlerden tahsil edilmeyen 
tutarlar, mali yıl sonunda takibat servisine devredilerek bu hesaba alacak, 121-Gelirlerden Takipli 
Alacaklar Hesabına borç kaydedilir. 

 

13 Kurum alacakları 

MADDE 93 -(1) Bu hesap grubu, kurumca yasal yetkilere dayanılarak verilen borçlardan 
faaliyet dönemi içinde tahsili öngörülen alacakların izlenmesi için kullanılır. 

(2) Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur. 

132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı 

137 Takipteki Kurum Alacakları Hesabı 

 

132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 94 -(1) Bu hesap, ilgili mevzuatına dayanılarak vadesi faaliyet dönemi ile sınırlı olmak 
üzere nakit olarak verilen borçlardan kaynaklanan alacaklar ile duran varlıklar ana hesap grubu 
içindeki kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabında kayıtlı alacaklardan dönem sonunda vadesi 
bir yılın altına inenler ve bunlardan tahsil edilen, terkin edilen veya takibe alınanların izlenmesi için 
kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE95 -(1) Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Bütçedeki ödeneğine dayanılarak yapılan ve vadesi faaliyet dönemi ile sınırlı olan borç 
verme işlemlerinden doğan alacaklar bir taraftan bu hesaba borç, 103-Verilen Çekler ve Gönderme 
Emirleri Hesabına veya ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına 
borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Dönem sonunda gerek bu hesapta gerekse duran varlıklar ana hesap grubundaki kurumca 
verilen borçlardan alacaklar hesabında yer alan tutarlar için hesap edilen ve takip eden faaliyet 
döneminde tahsili gereken işlemiş faiz alacağı tutarları bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak 
kaydedilir. 

3 - Dönem sonunda, duran varlıklar ana hesap grubundaki kurumca verilen borçlardan 
alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler bu hesaba borç, 232-Kurumca 
Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilen borçlardan yapılan tahsilat bir taraftan 102-
Banka Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara borç, ana para tutarı ile geçmiş yıllar için hesaplanmış olan 
faiz tutarı bu hesaba, içinde bulunulan yıla ilişkin olarak hesaplanan faiz tutarı ise 600-Gelirler 
Hesabına alacak; diğer taraftan 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 805-Gelir Yansıtma Hesabına 
borç  kaydedilir. 

2 - Bu hesapta kayıtlı alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenler ile işlemiş faiz alacakları 
tutarları bu hesaba alacak, 137-Takipteki Kurum Alacakları Hesabına borç kaydedilerek takibe alınır. 

 

137 Takipteki Kurum Alacakları Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 96 -(1) Bu hesap, kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan 
vadesinde tahsil edilemeyenler ile bu tutarlara ilişkin olarak hesaplanan faiz alacaklarından ana 
paraya eklenmemiş olanların takibe alınarak izlenmesi için kullanılır.  



 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 97 -(1) Takipteki kurum alacakları hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıdaki 
gibidir. 

a) Borç 

1 - Dönen varlıklar ana hesap grubu içindeki kurum alacaklarından vadesinde tahsil 
edilemeyen tutarlar bu hesaba borç; 132-Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabına alacak 
kaydedilir. 

2 - Duran varlıklar ana hesap grubu içindeki kurum alacaklarından çeşitli nedenlerle muaccel 
hale gelmiş tutarlar bu hesaba borç; 232-Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabına alacak 
kaydedilir. 

3 - Bu hesapta yer alan tutarlarla ilgili olarak yıl sonlarında veya tahsilat durumunda tahsil 
tarihinde hesap edilen işlemiş faiz tutarları bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 

4 - Bu hesapta kayıtlı döviz cinsi ve dövize endeksli tutarların, ay sonlarında T.C. Merkez 
Bankası döviz satış kuru üzerinden değerlemesinde kur artışından doğan farklar bu hesaba borç, 
600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Bu hesapta kayıtlı olan ve tahsilinde anapara ve faiz toplamı bütçeye gelir kaydedilmesi 
gereken tutarlardan tahsil edilenler bir taraftan 102-Banka Hesabı, 105-Döviz Hesabı veya ilgili diğer 
hesaplara borç, ana para tutarı ile geçmiş yıllar için hesaplanmış olan faiz tutarı bu hesaba, içinde 
bulunulan yıla ilişkin olarak hesaplanan faiz tutarı ise 600-Gelirler Hesabına alacak; diğer taraftan 
800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Bu hesapta kayıtlı tutarlardan yasal yetkiye dayanılarak bütçe hesapları ile ilişkilendirilmek 
suretiyle silinenler bir taraftan bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç, diğer taraftan; 830-
Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

3 - Bu hesapta kayıtlı tutarlardan yasal yetkiye dayanılarak bütçe hesapları ile 
ilişkilendirilmeksizin silinenler bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir. 

4 - Bu hesapta kayıtlı döviz cinsi ve dövize endeksli tutarların, ay sonlarında T.C. Merkez 
Bankası döviz satış kuru üzerinden değerlemesi sonucunda oluşan kur azalışı farkları bu hesaba 
alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir. 

 

14 Diğer alacaklar 

MADDE 98 -(1) Bu hesap grubu faaliyet alacakları ve kurum alacaklarının dışında kalan 
alacakların izlenmesi için kullanılır. 

(2) Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur. 

140 Kişilerden Alacaklar Hesabı 

 

140 Kişilerden Alacaklar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 99 -(1) Bu hesap, faaliyet alacakları ve kurum alacakları dışında kalan alacakların 
izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 100 -(1) Kişilerden alacaklar hesabına ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Kişilerden alacakların doğuşu 

Kişilerden alacaklar hesabına alınarak takibi gereken alacaklar; 

1 - Sayıştay ve diğer mahkemelerce verilip ilgili dairelerden kuruma tebliğ olunan ilamlarla, 

2 - Denetim elemanlarının yaptıkları inceleme ve denetimler veya idare amirlerinin yaptıkları 
kontroller sonucunda düzenleyecekleri raporlarla, 

ortaya çıkar. 



 

 

b) Kişilerden alacaklar hesabına borç kaydedilecek tutarlar 

1 - Bütçe giderleri hesabına borç kaydı suretiyle ödenerek gerek yılı içinde, gerek yılı geçtikten 
sonra belgeler ve kayıtlar üzerinde yapılan incelemeler sonunda, fazla veya yersiz ödendiğinin 
anlaşılması üzerine Sayıştay ve mahkeme ilamları ile borç hükmolunan, 

2 - Denetim elemanlarının yaptıkları inceleme ve denetimler veya idare amirlerinin yaptıkları 
kontroller sonucunda düzenledikleri raporlarca tespit olunan, 

3 - Ayniyatın çalınmasından, kaybedilmesinden, kanunsuz veya yersiz harcanmasından dolayı 
doğan zararlara ait olmak üzere dairelerce bildirilen miktarlarla Sayıştay ve diğer mahkemelerce bu 
doğrultuda hüküm altına alınan, 

4 - Bütçe giderleri hesabı dışındaki diğer hesaplara borç veya alacak kaydı suretiyle verildiği, 
alındığı veya gönderildiği halde çalınan, zayi olan, fazla veya yersiz verilen veya noksan çıkan, 

5 - Bütçe içi veya bütçe dışı olarak verildiği veya gönderildiği halde süresinde mahsup 
edilmeyen veya zimmete geçirilen avans ve krediler, 

6 - Tahsildar, veznedar veya bu işlerle görevlendirilmiş bulunan memur ve mutemetler 
tarafından alındı veya diğer resmi belgeler karşılığında tahsil edildikten sonra zimmete geçirilen 
veya kaybedilen, 

tutarlar kişilerden alacaklar hesabına alınır. 

(2) Bu hesapta kayıtlı tutarlar için tahakkuk ettirilecek faizler de bu hesapta izlenir. 

(3) Sayıştay ve mahkemelerce verilen ilam ve kararlar incelenerek daha önce hesaplara alınan 
tutarların haricindekiler aynen kayda geçirilir. 

c) Alacak izleme dosyaları ve alacak sıra numaraları 

Kişilerden alacaklar hesabına kaydedilen alacakların her biri için ayrı bir alacak izleme dosyası 
açılır. Bu dosyalara, alacağın hesaplara alındığı mali yıl ile bu rakamlardan sonra gelmek üzere mali 
yıl başında birden başlayarak verilen rakamlardan oluşan bir alacak sıra numarası verilir. Bu 
numaralar aynı zamanda kişilerden alacaklar hesabı defterinin “alacak sıra numarası”nı da 
oluşturur. Alacakların izlenmesi bu dosyalardan yapılır. Kişilerden alacaklar hesabına alınan tutarlar 
için yukarıda belirtildiği şekilde verilen alacak sıra numaraları, alacağın tamamı tahsil edilinceye 
kadar kullanılır. Bu alacaklar için tahakkuk ettirilerek faiz bölümüne kaydedilen faizlere de alacağın 
aslına ait alacak sıra numarası verilir ve faizlerin tahsili de aynı dosyadan izlenir. 

ç) Alacakların tahsil şekilleri 

Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı alacakların rızaen tahsili esastır. Rızaen tahsil 
edilemeyen alacaklar, özel kanunlarında yazılı hükümlere göre veya takas suretiyle ya da icra 
yoluyla tahsil edilir. 

1 - Özel kanunlarında yazılı hükümlere göre yapılan tahsilat 

Kanunlarında tahsil şekli hakkında özel hükümler bulunan alacaklar bu hükümlere göre takip 
ve tahsil edilir. Mutemet avanslarından doğan alacaklar ve gerçek dışı bildirimde bulunarak fazla 
alınan harcırah tutarları ile kanunlarında 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil 
edileceği belirtilen diğer alacaklar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine; harcırah 
avanslarından doğan alacaklar ise 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 59 uncu 
maddesi hükmüne göre tahsil edilir. 

2 - Takas suretiyle tahsilat 

22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 118-124 üncü maddeleri hükümlerine göre 
bir alacağın takas suretiyle tahsil edilebilmesi için; kurum ile borçlu olan gerçek veya tüzel kişinin 
karşılıklı olarak alacaklı ve borçlu durumunda olmaları, takas edilecek olan karşılıklı borç ve alacağın 
nakit olması, takas edilecek olan karşılıklı borç ve alacağın her ikisinin de vadesi gelmiş olması ve 
takas yapılmadan önce borçluya, alacağının borcuna takas suretiyle mahsup edileceğinin bir yazı ile 
bildirilmesi veya alacağını talep ettiği zaman borcu ile takas edileceğinin beyan edilmesi gerekir. 
Borç ve alacaktan birisi şarta bağlı bulunuyorsa veya henüz vadesi gelmemişse takas yapılamaz. 
Ancak, borçlunun istemi üzerine vadesi gelmemiş borçlarına mahsup yapılabilir. Herhangi bir şahsın 



 

 

borcu, o şahsın ortak bulunduğu şirketin kurumdan alacağı ile takas edilemez. Yukarıda belirtilen 
takas şartlarının varlığı halinde, memurun borçlu olduğu paraların aylık bordroların kesintiler 
sütununda gösterilmesi gerektiği, muhasebe birimince ilgili tahakkuk dairesine bildirilerek borçları, 
memur aylıklarından takas suretiyle tahsil edilir. 818 sayılı Borçlar Kanununun 123 üncü maddesi 
hükmü gereğince; saklanmak için bırakılmış veya haksız olarak alınmış bir şeyin verilmesine veya 
karşılığının ödenmesine ilişkin alacaklar, nafaka veya işçi ücreti gibi borçlunun ve ailesinin geçimi 
için gerekli olup özel niteliği bakımından doğrudan doğruya alacaklıya ödenmesi gereken alacaklar 
ve Devlet, il ve köyler lehine olarak kamu hukukundan doğan alacaklar takas edilemez. 22/5/2003 
tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 35 inci maddesi gereğince, işçilerin aylık ücretlerinin dörtte 
birinden fazlası da (işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek 
tutar hariç) takas edilemez. Ancak; yukarıda belirtilen borçluların rızaen ödemeyi yazılı olarak kabul 
etmeleri halinde, muhasebe birimlerince istihkaklarından doğrudan takas suretiyle tahsilat yapılır. 

3 - İcra yoluyla tahsilat 

Özel kanunlarındaki hükümler veya takas suretiyle tahsili mümkün olanlar dışında kalan 
alacaklardan, mahkemeler ve Sayıştay ilamları ile hüküm altına alındığı halde borçlu tarafından 
rızaen ödenmeyenler icra yolu ile tahsil edilir. Sayıştay ilamlarının icra yoluyla tahsili gerektiği 
takdirde, ilamın onaylı bir örneği dosyasında bırakılarak aslı icra dairesine verilir. Tahsil edildiği 
bildirilen paraların icra dairelerinden alınması sağlanarak alacağa mahsup edilmesi gerekir. 

d) Sayıştay ilamları 

Sayıştay’ca tazmin hükmedilen paralara ait ilamlar kuruma gönderildiğinde; ilamda yazılı 
miktarlardan kısmen veya tamamen daha önceden kişilerden alacaklar hesabına kaydedilmiş 
miktarlar bulunduğu takdirde, tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın bu paraların hesaplara alınış 
kaydına ilişkin yevmiye tarih ve numarası ile miktarlarını gösteren bir liste düzenlenir. Söz konusu 
liste, ilam suretine bağlanarak ilam tutarından bu miktar düşüldükten sonra arta kalan miktarlar 
yevmiye ve yardımcı defterlere kaydedilir. Daha önce hesaplara alınan ve listede gösterilen 
alacakların yardımcı defter kayıtlarında; ilamın tarihi, numarası, yılı ve adına tazmin hükmolunan 
sorumluların kimlikleri belirtilir. İlamın kesinleştiği  bildirilinceye kadar, sorumlulardan icraya 
müracaat edilmeksizin tahsili izlenir. İlamın kesinleştiği bildirilince icra takibine başlanır. 
Yargılamanın iadesi isteminde bulunmak, icrayı alıkoymaz. Sayıştay’ca temyiz, yargılamanın iadesi 
veya karar düzeltilmesi yoluyla alacaklardan bir kısmının veya tamamının kaldırılmasına karar 
verildiği takdirde, buna ait kararlar da gönderildiğinde kaldırılan miktar hesaplardan çıkartılır. 

e) Alacak bilgi fişi 

Muhasebe birimlerince, Sayıştay ilamına dayanılarak kişilerden alacaklar hesabına 
kaydedilmiş bulunan alacaklarla ilgili olarak, bir ay içerisinde nakden veya mahsuben yapılan tahsilat 
ile terkin, tenzil ve kaldırma işlemlerini gösteren iki nüsha “Alacak Bilgi Fişi” (Örnek: 58) düzenlenir. 
Alacak bilgi fişleri, her yılın ilamı için ayrı ayrı düzenlenir. Bir ay içerisinde, herhangi bir yılın ilamı 
kapsamındaki alacakların durumunda tahsil, terkin, tenzil ve kaldırma gibi nedenlerle bir değişiklik 
yoksa o yılın ilamı ile ilgili o ay için fiş düzenlenmez. Tahsilat, sorumluların rücu edebileceği 
kişilerden yapıldığı takdirde fişe, rücu edilebilecek kişinin ismi değil hangi sorumlu veya sorumluların 
müşterek veya münferit borcuna mahsup edilmişse, o sorumlunun ismi yazılır. Tebliğ olunan 
ilamların kayda geçirilmesi sırasında, daha önce kişilerden alacaklar hesabına kaydedilmesinden 
dolayı ilam toplamından düşülecek paralardan, tahsil edilmiş tutarlar varsa bunlar için de ayrı bir 
alacak bilgi fişi düzenlenerek, ilamın kayda geçirildiğini bildiren yazı ile birlikte gönderilir. 

f) Faiz ve başlangıç tarihi 

Muhasebe birimlerince, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 nci 
maddesinde sayılan kamu zararı halleri hariç olmak üzere, kişilerden alacaklar hesabına 
kaydedilmesi gereken ve çeşitleri yukarıda sayılan tutarlardan; 

1 - Fazla ve yersiz ödemeler, geri isteme iradesinin borçluya ulaştığı tarihten, 

2 - Noksan tahsilat veya kesintiler, tahsilat ve kesinti tutarının gelir kaydedilmesi gerektiği 
tarihten, 



 

 

3 - Harcama yetkilisi mutemetlerine verilen avanslardan kişilerden alacaklar hesabına 
aktarılanlar, ön ödemenin mahsup veya iade edilmesi gerektiği tarihten, 

4 - Sürekli görev yolluğu avanslarından kişilerden alacaklar hesabına aktarılanlar, memur ve 
ailesi atandığı memuriyet mahalline gitmişse varışları tarihinden itibaren bir ay sonundan, memur 
gitmemiş veya aile götürülmemişse avansın verildiği tarihten, sürekli görev yolluğuna esas tayinin 
iptal edilmesi halinde ise iptal emrinin ilgiliye tebliğ edildiği tarihi izleyen 15 inci gün sonundan, 

5 - Geçici görev yolluğu avanslarından kişilerden alacaklar hesabına aktarılanlar, memurun 
asıl görev yerine dönüşünden itibaren bir ay sonundan; geçici görevlendirmeden vazgeçildiği 
takdirde iptal emrinin ilgiliye tebliğ edildiği tarihi izleyen 15 inci gün sonundan; geçici göreve özel 
nedenlerle gidilmediği takdirde avansın verildiği tarihten, 

6 - Sözleşmeye dayanan alacaklar, kanun veya taahhütnamelerinde başka türlü bir esas 
öngörülmemişse sözleşmenin ihlal edildiği tarihten, 

7 - Taksitli alacaklar, ödenmeyen taksidin vadesinin geldiği tarihten, 

8 - Sayıştay ve mahkeme ilamları ile tazmin hükmolunan alacaklar, ilamda faizin başlangıcı 
hakkında hüküm varsa belirtilen tarihten, aksi takdirde karar tarihinden, 

itibaren faize tabidir. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 nci maddesi gereğince 
sorumlulardan tahsil edilmesi gereken kamu zararlarında faiz başlangıç tarihi zararın oluştuğu 
tarihtir. 

Harcama yetkilisi mutemetlerine verilen avansları süresinde mahsup etmeyenlerden 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca gecikme zammı alınır. 

Sürekli ve geçici görev yolluğu avanslarını süresinde mahsup veya iade etmeyenler ile 
taahhütnamelerinde ayrıca bir faiz oranı belirtilmeyen borçlulardan genel hükümlere göre faiz 
alınır. 

g) Zamanaşımı süresi, başlangıcı, kesilmesi ve durması 

Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı alacakların zamanaşımı süresi, başlangıcı, kesilmesi ve 
durması aşağıda açıklanmıştır. 

1 - 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna tabi alacaklar 

Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı olup, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilmesi gereken alacaklar, vadesinin 
rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilmezse 
zamanaşımına uğrar. Söz konusu Kanunun 103 üncü maddesi hükmü gereğince ödeme, haciz 
uygulaması, cebren tahsil ve takip işlemleri sonucunda yapılan her çeşit tahsilat; ödeme emri tebliği, 
mal bildirimi ile mal edinme ve mal artışlarının bildirilmesi; bu işlemlerden herhangi birinin kefile 
veya yabancı şahıs ve kurum temsilcilerine uygulanması veya bunlar tarafından yapılması; ihtilaflı 
amme alacaklarında adli makamlarca bozma kararı verilmesi, kamu alacağının teminata bağlanması, 
adli makamlarca icranın ertelenmesine karar verilmesi; iki kamu idaresi arasında mevcut bir borç 
için alacaklı kamu idaresi tarafından borçlu kamu idaresine borcun ödenmesi için yazı ile müracaat 
edilmesi ve amme alacağının özel kanunlara göre ödenmek üzere müracaatta bulunulması ve/veya 
ödeme planına bağlanması zamanaşımını keser. Kesilmenin rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılı 
başından itibaren zamanaşımı yeniden işlemeye başlar. Zamanaşımının bir bozma kararı ile 
kesilmesi halinde, zamanaşımı başlangıcı yeni vade gününün rastladığı; alacağın teminata 
bağlanması veya icranın adli makamlarca durdurulması hallerinde zamanaşımının başlangıcı 
teminatın kalktığı ve durma süresinin sona erdiği tarihin rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılının 
ilk günüdür. Aynı Kanunun 104 üncü maddesi hükmü gereğince, borçlunun yabancı memlekette 
bulunması, hileli iflas etmesi veya mirasının tasfiyesi dolayısıyla hakkında takibat yapılmasına imkan 
yoksa bu hallerin devamı süresince zamanaşımı işlemez. Zamanaşımı, yukarıda sayılan işlememesi 
sebeplerinin kalktığı günün bitmesinden itibaren başlar veya durmasından evvel başlamış olan 
süresinin işlemesine devam eder. 



 

 

2 - 818 Sayılı Borçlar Kanununa tabi olan alacaklar 

Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı olup, 818 sayılı Borçlar Kanununa göre tahsil edilmesi 
gereken alacaklar, haksız suretle mal ediniminden dolayı açılacak dava zarar görenin verdiğini geri 
isteme hakkı olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her halde bu hakkın doğduğu tarihten 
başlayarak 10 yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Söz konusu Kanuna göre zamanaşımı, alacağın 
vadesinin geldiği tarihten itibaren başlar; alacağın vadesinin dolması bir bildirime bağlı ise 
zamanaşımı, bu bildirimin yapılabileceği günden itibaren işlemeye başlar. 

Aynı Kanunun 133’üncü maddesi hükmü gereğince; 

1 - Borçlu, borcunu kabul ettiği, borcuna ve faizine mahsuben bir miktar para ödediği, rehin 
verdiği veya kefil gösterdiği, 

2 - Alacaklı dava veya def’i dava dolayısıyla mahkemeye veya hakeme başvurmakla veya icra 
takibatına ya da iflas masasına müdahale ile hakkını istediği, 

takdirde zamanaşımı kesilir. Zamanaşımı kesilince, kesilme tarihinden itibaren yeni 
zamanaşımı süresi işlemeye başlar. Zamanaşımının kesilmesi, borçlunun borcunu bir senetle 
kabullenmesi veya mahkeme kararı ile olması halinde yeni süre 10 yıldır. 

Borçlar Kanununun 132’nci maddesinde belirtilen hallerde zamanaşımı durur. Bu durum 
ortadan kalktığında zamanaşımı, kaldığı yerden işlemeye devam eder. 

3 - Özel kanunlarındaki hükümlere tabi olan alacaklar 

Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı alacaklar, kanunlarında belirtilen özel hükümlere göre 
takip ve tahsil edilir. 

Zamanaşımından sonra borçlular tarafından rızaen yapılan ödemeler kabul edilir. 

Yukarıda açıklanan esaslara göre; vezne, mutemet, tahsildar ve ambar açıklarında açığın 
öğrenildiği, yersiz ödemelerde dairesinin bildirmesi üzerine yetkili birimin öğrendiği, sözleşmeye 
bağlı alacaklarda taahhüdün bozulduğu, ilama bağlı alacaklarda ilamın borçluya tebliğ edildiği, 
mutemet avanslarından doğan alacaklarda ilgili kanununda belirtilen mahsup süresinin bittiği, 
yolluk avanslarından doğan alacaklarda 6245 sayılı Kanunda belirtilen mahsup sürelerinin dolduğu 
tarih, zamanaşımının başlangıcıdır. Ayniyat hesaplarının denetimi sonucunda görülen açıklarda, fiil 
cezai nitelikte değilse zamanaşımının başlangıcı, raporun düzenlendiği tarihtir. 

ğ) Alacakların terkin ve af işlemleri 

Kurum hesaplarında kayıtlı alacaklardan af kanunları kapsamına girenlerin terkin işlemleri, 
ilgili af kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir. Muhasebe yetkilileri, ilgili kanunlarındaki 
hükümlere göre alacakların af veya terkinini, düzenleyecekleri “Kişilerden Alacaklar Terkin 
Talepnamesi” (Örnek: 59) ile üst yöneticiden isteyebilirler. İdare hesaplarında kayıtlı olup, zaruri 
veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan kamu alacaklarından merkezi yönetim bütçe 
kanununda gösterilen tutara kadar olanların kayıtlardan çıkarılmasına üst yönetici yetkilidir. 

h) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesinde düzenlenen 
kamu zararının tahsiline ilişkin usul ve esaslar 

Kamu görevlilerinin mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucu kamu idaresine 
verdikleri zararların tahsilinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci 
maddesinde belirtilen yönetmelik hükümleri uygulanır. 

ı) Yabancı para cinsinden kişilerden alacakların tahsili 

Yabancı para cinsinden alacaklar, sözleşmelerinde “aynen” tahsil edileceğine dair hükümlerin 
yer alması halinde aynen veya vade ya da fiili ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış 
kuru üzerinden Türk Lirası olarak; sözleşmelerinde böyle bir hüküm yok ise alacağın vade veya fiili 
ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak tahsil edilir. 

  



 

 

Hesabının işleyişi 

MADDE 101 -(1) Kişilerden alacaklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Bütçe giderleri hesabına borç kaydedilmek suretiyle fazla ve yersiz verildiği, gerek yılı 
içerisinde, gerekse yılı geçtikten sonra tespit edilenler; Sayıştay ve mahkemelerce tazmin 
hükmedilenler ile zamanaşımına uğratılan alacaklardan dolayı Sayıştay tarafından sorumluları adına 
tazmin hükmedilen tutarlar bu hesaba borç, tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere 600-Gelirler 
Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Aylık ve ücretlerden fazla ve yersiz kesilerek Emekli Sandığına veya Sosyal Sigortalar 
Kurumuna gönderilen paraların tamamı bu hesaba borç, kurum hissesini teşkil eden miktar 
tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere 600-Gelirler Hesabına, noksan kesilen gelir vergisi 360-
Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına, kişiye ödenmesi gereken miktar ise 333-Emanetler Hesabına 
alacak kaydedilir. 

3 –(Değişik:RG-11/9/2011-28051)Ayniyatın çalınmasından, kaybedilmesinden, kanunsuz veya 
yersiz harcanmasından doğan zararlara ait olmak üzere dairelerce bildirilen miktarlarla, Sayıştay ve 
mahkemelerce hüküm altına alınan tutarlar, tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere bu hesaba 
borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 

4 - Sayım sonucu, noksanlığı tespit edilip sayım noksanları hesabına alınan tutarlardan 
sorumluları belirlenenlerin rayiç değeri bu hesaba borç (kayıtlı tutarı ile rayiç bedeli arasındaki 
aleyhte fark, 630-Giderler Hesabına borç); kayıtlı değeri 197-Sayım Noksanları Hesabına, kayıtlı 
tutarı ile rayiç bedeli arasındaki lehte fark, tahsilinde bütçeye mal edilmek üzere 600-Gelirler 
Hesabına alacak kaydedilir. 

5 - Avans ve kredi hesaplarında kayıtlı tutarlardan süresi içerisinde mahsup edilmeyen 
miktarlarla, avans alan şahsın herhangi bir sebeple kısmen veya tamamen zimmetine geçirdiği 
tutarlar bu hesaba borç, ilgili avans ve kredi hesaplarına alacak kaydedilir. 

6 - Kurum gelirlerini tahsil etmeye yetkili bulunan memurların zimmetlerine geçirdikleri 
tahsilat tutarları, bir taraftan sorumluları adına bu hesaba borç, ilgisine göre 120-Gelirlerden 
Alacaklar Hesabı veya 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabına alacak; diğer taraftan 800-Bütçe 
Gelirleri Hesabına alacak, 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilir. 

7 - Emanet niteliğindeki hesaplarda herhangi bir şahıs veya daire adına kayıtlı bulunan 
tutarlardan, fazla verilenler ile söz konusu hesaplardan karşılığı olmaksızın yapılan ödemeler bu 
hesaba borç, ilgili emanet hesabına alacak kaydedilir. 

8 - Bu hesapta kayıtlı alacaklardan takipsizlik nedeniyle zamanaşımına uğratıldığı Sayıştay 
ilamı veya idari makamlarca karar altına alınan tutarlar, zamanaşımına uğratan sorumluları 
borçlandırmak ve eski borç kayıtlarını kapatmak üzere bu hesaba borç ve alacak kaydedilir. 

9 - Geçici kabulü yapılarak yapılmakta olan yatırımlar hesabından ilgili maddi duran varlık 
hesabına aktarılan işlere ilişkin kesin kabul sırasında müteahhitten alacaklı olunması durumunda, 
alacak tutarı tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere bu hesaba borç, ilgili maddi duran varlık 
hesabına alacak kaydedilir. 

10-Bu hesapta kayıtlı alacaklar için tahakkuk ettirilen faiz tutarları bu hesaba borç, 600-
Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Bu hesapta kayıtlı alacaklardan nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarlardan; 

-Tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmesi gerekenler bir taraftan 100-Kasa Hesabı, 102-Banka 
Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç, bu hesaba alacak; diğer taraftan 805-Gelir Yansıtma 
Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak  kaydedilir. 

-Tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmeyenler ise 100-Kasa Hesabı, 102-Banka Hesabı 
veya ilgili diğer hesaplara borç, bu hesaba alacak kaydedilir. 



 

 

2 - Sayıştay tarafından tebliğ edilen ilam içerisinde daha önce kişilerden alacaklar hesabına 
alınarak takipsizlik nedeniyle zamanaşımına uğratılmış paraların bulunduğu anlaşıldığı takdirde bu 
tutarlar, zamanaşımına uğratan sorumluları borçlandırmak ve eski borç kayıtlarını kapatmak üzere 
bu hesaba alacak ve borç kaydedilir. 

3 - Fazla veya yersiz ödenmesinden dolayı muhasebe yetkilisince doğrudan kişilerden 
alacaklar hesabına alınan paraların, kısmen veya tamamen yersiz veya yanlışlıkla alındığı anlaşıldığı 
takdirde kayıtlardan çıkarılması gereken tutarlar bu hesaba alacak, 600-Gelirler Hesabına (yılı 
geçtikten sonra 630-Giderler Hesabına) veya ilgili diğer hesaplara borç kaydedilir. 

4 - Fazla veya yersiz olarak tahakkuk ettirildiği anlaşılan faiz tutarları bu hesaba alacak, 600-
Gelirler Hesabına borç kaydedilir., 

5 - Herhangi bir kanun veya kararla bu hesapta kayıtlı alacaklardan kısmen veya tamamen 
kaydı silinmesi gerekenler bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir. 

 

15 Stoklar 

MADDE 102 -(1) Bu hesap grubu, kurum ambar ve atölyelerinde; satılmak veya diğer 
faaliyetlerde kullanılmak ya da tüketilmek üzere edinilen  mallar ile artık ve hurda gibi faaliyet 
dönemi içinde kullanılacak veya paraya çevrilebilecek varlıkların izlenmesi için kullanılır. Stoklar 
niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur. 

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

150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı 

153 Ticari Mallar Hesabı 

157 Diğer Stoklar Hesabı 

 

Hesap grubuna ait işlemler 

MADDE 103 -(1) Stoklar, maliyet bedeliyle hesaplara alınır. Bağış veya hibe olarak edinilen 
stoklar, varsa bilinen değeri, yoksa değerlemesi yapıldıktan sonra tespit edilen değeri ile hesaplara 
alınır. Stoklar, kullanıldıklarında veya tüketildiklerinde gider hesabına kaydedilerek ilgili hesaplardan 
çıkarılır. 

(2) İlk madde ve malzeme hesabında kayıtlı stoklardan yok olma, kırılma, bozulma veya 
eskime gibi nedenlerle kullanılamayacak veya tüketilemeyecek hale gelenler, diğer stoklar hesabına 
aktarılır. 

(3) Kullanılan veya tüketilen stoklar kayıtlardan çıkarılır. Stokların miktar ve değerlerinde, 
kaybolma, çalınma, yanma, kırılma, bozulma gibi nedenlerle ortaya çıkan eksilmeler mal sorumlusu 
ve harcama yetkilisince muhasebe birimine bildirilir. Bunun üzerine muhasebe birimlerince kayıtlar 
güncellenir. 

(4) Bu hesap grubundaki hesaplara kayıt yapılırken yardımcı hesap kodları ile birlikte bütçe 
sınıflandırmasında yer alan kurumsal kodlar da kullanılır. 

 

150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 104 -(1) Bu hesap, Kurum faaliyetlerinde kullanılmak ya da tüketilmek üzere edinilen 
tüketim malzemelerinin izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 105 -(1)İlk madde ve malzeme hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Borç 

1-Satın alınan veya üretilen ilk madde ve malzemeler bir taraftan maliyet bedelleri ile bu 
hesaba borç, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak; 
diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir   



 

 

2-(Değişik:RG-11/9/2011-28051) Bağış ve yardım şeklinde bedelsiz olarak edinilen stoklar 
tespit edilen değerleri üzerinden bu hesaba borç ve 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 

3-İlk madde ve malzemelerin sayımı sonucunda ortaya çıkan fazlalıklar bu hesaba borç, 
fazlalığın nedeninin araştırılıp sonuçlandırılmasına kadar 397- Sayım Fazlaları Hesabına alacak 
kaydedilir. 

b) Alacak 

1 -Tüketilmek amacıyla kamu idaresinin ilgili birimlerine verilen veya kullanılan ilk madde ve 
malzemeler bu hesaba alacak, 630- Giderler hesabına  borç kaydedilir. 

2 - Kişisel kusurlardan dolayı yok olma, kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle 
kullanılamayacak veya tüketilemeyecek hale gelen stoklardan, 

- Kayıtlardan çıkarılması gerekenler, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 630-
Giderler Hesabına borç; rayiç değeri üzerinden 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına borç, 600-Gelirler 
Hesabına alacak, 

- Hurdaya ayrılması gerekenler, bir taraftan kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 
hurda halindeki değeri üzerinden 157-Diğer Stoklar Hesabına, kayıtlı değeri ile hurda halindeki 
değeri arasındaki fark 630-Giderler Hesabına borç; diğer taraftan kayıtlı değeri ile hurda halindeki 
değeri arasındaki fark 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına borç, 600-Gelirler Hesabına alacak 
kaydedilir.3-Kişisel kusur olmaksızın yok olma, kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle 
kullanılamayacak veya tüketilemeyecek hale gelen stoklardan, 

- Kayıtlardan çıkarılması gerekenler, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 630-
Giderler Hesabına borç, 

- Hurdaya ayrılması gerekenler, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, hurda halindeki 
değeri üzerinden 157-Diğer Stoklar Hesabına, kayıtlı değeri ile hurda halindeki değeri arasındaki fark 
630-Giderler Hesabına borç kaydedilir. 

4 - İlk madde ve malzemelerin sayımı sonucunda ortaya çıkan noksanlıklar bu hesaba alacak, 
noksanlığın nedeninin araştırılıp sonuçlandırılmasına kadar 197- Sayım Noksanları Hesabına borç 
kaydedilir. 

 

153 Ticari Mallar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 106 -(1) Bu hesap, kurumlarca herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satmak amacı 
ile alınan ticari mallar ve benzeri kalemlerin izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 107 -(1)Ticari mallar hesabının borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Borç 

Ticari mal niteliğinde bir mal alındığında bir taraftan bu hesaba ve ilgili hesaplara borç, 
kesintiler 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına, ödenecek tutar ise 103-Verilen Çekler ve 
Gönderme Emirleri Hesabına alacak, diğer taraftan Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider 
Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Kullanılmak üzere ambardan çıkışı yapılan ticari mallar bu hesaba alacak, aktifleştirilecek 
bir unsur ise ilgili duran varlık hesabına ya da 630- Giderler Hesabına borç kaydedilir 

2 - Sayım sonucunda eksik çıkan ticari mal tutarları bu hesaba alacak, 197- Sayım Noksanları 
Hesabına borç kaydedilir. 

3 - Ticari mallardan  satılan tutarlar, kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba alacak, satış bedeli 
100- Kasa Hesabı veya 102- Banka Hesabına  borç, aradaki olumlu fark 600- Gelirler Hesabına 
alacak, olumsuz fark 630- Giderler Hesabına borç, diğer taraftan satış bedeli 800- Bütçe Gelirleri 
Hesabına alacak, 805- Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilir. 

  



 

 

157 Diğer Stoklar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 108 -(1) Stok hesaplarından hiçbirinin kapsamına alınmayan ürün, artık ve hurda gibi 
kalemler bu hesapta izlenir. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 109 -(1)Diğer stoklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Bütçeye gider kaydıyla edinilen diğer stok tutarları, bir taraftan bu hesaba borç, kesintiler 
360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına, ödenecek tutar ise 103-Verilen Çekler ve Gönderme 
Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 
835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

2 –(Değişik:RG-11/9/2011-28051) Bağış ve yardım şeklinde bedelsiz olarak edinilen diğer 
stoklar tespit edilen değerleri üzerinden bu hesaba borç ve 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 

3 - Kişisel kusurlardan dolayı yok olma, kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle 
kullanılamayacak veya tüketilemeyecek hale gelen stoklardan hurdaya ayrılması gerekenler, bir 
taraftan hurda halindeki değeri üzerinden bu hesaba, kayıtlı değeri ile hurda halindeki değeri 
arasındaki fark 630-Giderler Hesabına borç, kayıtlı değeri üzerinden ilgili stok hesabına alacak; diğer 
taraftan kayıtlı değeri ile hurda halindeki değeri arasındaki fark 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına 
borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 

4 - Kişisel kusur olmaksızın yok olma, kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle 
kullanılamayacak veya tüketilemeyecek hale gelen stoklardan hurdaya ayrılması gerekenler, hurda 
halindeki değeri üzerinden bu hesaba, kayıtlı değeri ile hurda halindeki değeri arasındaki fark 630-
Giderler Hesabına borç, kayıtlı değeri üzerinden ilgili stok hesabına alacak kaydedilir. 

5 - Sayım sonucunda ortaya çıkan fazlalıklar bu hesaba borç, fazlalığın nedeninin araştırılıp 
sonuçlandırılmasına kadar 397 Sayım Fazlaları Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Bu hesapta kayıtlı diğer stoklardan elden çıkarılanlar kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba 
alacak, satış bedeli 100- Kasa Hesabı veya 102- Banka Hesabına  borç, aradaki olumlu fark 600- 
Gelirler Hesabına alacak, olumsuz fark 630- Giderler Hesabına borç, diğer taraftan satış bedeli 800- 
Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 805- Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Sayım sonucunda ortaya çıkan noksanlıklar bu hesaba alacak, noksanlığın nedeninin 
araştırılıp sonuçlandırılmasına kadar 197- Sayım Noksanları Hesabına borç kaydedilir. 

 

16 Ön ödemeler 

MADDE 110 -(1) Bu hesap grubu, bütçe içi veya bütçe dışı olarak veyahut emanet 
niteliğindeki hesaplardan verilen ön ödeme niteliğindeki her türlü avans, kredi ve akreditifler ile 
mahsup dönemine aktarılan avans ve kredilerin izlenmesi için kullanılır. 

(2) Harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla; ilgili 
kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi 
giderler ve her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenecek tutarların altında kalan giderler 
için avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir. 

(3) Ön ödemeler ile ilgili olarak bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 5018 Sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen yönetmelik hükümleri 
uygulanır. 

(4) Ön ödemeler niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur. 

160 İş Avans ve Kredileri Hesabı 

161 Personel Avansları Hesabı 

162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı 

164 Akreditifler Hesabı 



 

 

165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı 

166 Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı 

167 Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifleri Hesabı 

 

160 İş Avans ve Kredileri Hesabı 

Hesabın niteliği 
MADDE 111 -(1) Bu hesap, kurumca mevzuatı gereğince bütçedeki ödeneğine dayanılarak 

verilen iş avans ve kredilerinin izlenmesi için kullanılır. 
 
Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 112 -(1) İş avans ve kredileri hesabına ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir. 

a) İş avans ve kredi çeşitleri 

Bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilecek iş avansı ve açılacak kredilerin çeşitleri aşağıda 
gösterilmiştir. 

1) Mutemetlere verilen avanslar, 

2) Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması için görevlendirilecek mihmandarlara verilen 
avanslar, 

3) Avans sınırlarını aşan giderler için mutemetler adına açılan krediler, 

4)Yabancı ülkelerde yapılacak satın almalar için görevlendirilen mutemetler adına bankalar 
nezdinde açtırılan krediler, 

oluşturur. 

b) Mutemetlerin görevlendirilmesi, avans ve kredi verilmesi ve mahsubu 

1) Harcama yetkilisi mutemedi görevlendirilmesinde uyulacak esaslar 

Kurumun her bir harcama birimi için ayrı ayrı mutemet görevlendirilir. Harcama yetkilisi, ilk 
görevlendirmede ve değişiklik halinde mutemetlerin adını, soyadını ve unvanlarını, bir yazı ile ilgili 
birime bildirirler. Bu yazılar bir dosyada saklanır. 

2) Avansın verilmesi ve harcanması 

Bütçe sınıflandırmasının herhangi bir ekonomik kodunun 2 nci düzeyinden verilmiş olan 
avansın mahsubu yapılmadan, belirlenen limiti aşmasa bile aynı ekonomik kodun 2’nci düzeyinden 
yeniden avans verilemez. Ancak, başka bir ekonomik kodun 2 nci düzeyinden istenilen avans, 
mutemede tanınan limiti aşmadığı takdirde verilebilir. Bir iş için verilen avans yalnız o işe harcanır. 
Avans alınmadan harcama yapılamaz. Avansın verildiği tarihten önce yapılan harcamalara ait 
belgeler kabul edilmez. 

3) Avansların mahsubu 

Her mutemet aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri avansın verildiği 
tarihten itibaren en çok bir ay içinde vermek ve artan parayı iade etmekle yükümlüdür. Mutemet 
işin tamamlanmasından sonra bir aylık sürenin bitimini beklemeksizin avans artığını iade etmek ve 
hesabını kapatmak zorundadır. Mutemet mali yılın sonunda bir aylık sürenin dolmasını 
beklemeksizin, henüz mahsubunu yaptırmadığı harcamalara ait belgeleri vermek ve artan parayı 
yatırmakla yükümlüdür. Mali yılın son günlerinde mutemetlerce verilen belgelerin incelenmesi yıl 
sonuna kadar bitirilemediği takdirde, avans artığı mahsup döneminde kapatılmak üzere ertesi yıla 
devredilir. Malın teslim alındığı veya hizmetin gördürüldüğü, ancak belgelerin mahsup döneminde 
verileceği, dairesince mali yılın sonuna kadar muhasebe yetkilisine bildirilen mutemet avansları için 
de aynı şekilde işlem yapılır. Yukarıda açıklandığı şekilde mahsup edilmeyen mutemet avansları veya 
iade edilmeyen avans artığı mutemet adına 140-Kişilerden Alacaklar Hesabı’na alınarak durum 
mutemedin bağlı olduğu daireye bildirilir ve bu mutemede varsa gecikme zammı dahil avansın 
mahsubu yapılıncaya kadar bir daha avans verilmez veya adına kredi açılmaz. Mutemet hakkında 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri uyarınca işlem yapılır. Bu 
şekilde 140-Kişilerden Alacaklar Hesabı’na alınan tutarlara ait olarak, avansın mahsup süresi içinde 
düzenlenmiş olan mahsup evrakının sonradan teslim edilmesi durumunda, avans mahsup edilmekle 



 

 

birlikte, avansın mahsup veya iade edilmesi gerektiği tarihten itibaren hesaplanacak gecikme zammı 
mutemetten tahsil edilir. 

c) Kredi işlemleri 

Mutemetler için tespit olunan avans sınırlarını aşan giderler için, yeterli ödeneği bulunmak 
koşulu ile dairesinin göstereceği lüzum üzerine mutemetler adına herhangi bir banka veya 
muhasebe birimi nezdinde kredi açtırılabilir. Açılacak krediler için dairesince düzenlenecek 
“muhasebe işlem fişi” ne; yapılacak hizmetin niteliği, açılması istenilen kredinin tutarı, bütçe tertibi, 
hangi banka nezdinde ve kimin adına açılacağına ilişkin açıklamalar ile mutemedin tatbik imzasını 
gösterir dairesince onaylı iki adet sirküler bağlanarak muhasebe yetkilisine verilir. İşin niteliğine, 
toplu veya ayrıntılı oluşuna göre mutemede imza karşılığında yeteri kadar kredi ödeme emri (Örnek-
54) verilir. Verilen kredi ödeme emrinin yaprak sayısı ile numaraları, nezdinde kredi açılan bankaya 
bildirilir ve mutemedin imza sirkülerinden biri gönderilir. Kredi ödeme emirleri, mal alındıkça veya 
hizmet gördürüldükçe mutemetlerce düzenlenir. Birinci parçası parasını almak üzere alacaklıya 
verilir; ikinci parçası tahakkuk belgelerine bağlanır. Dipkoçanı olan üçüncü parça ise sonradan 
mahsup belgeleriyle birlikte muhasebe yetkilisine verilir. Adına kredi açılan mutemet, krediden 
kendi adına kredi ödeme emri düzenleyip para alamaz. Bu husus muhasebe yetkilisince, nezdinde 
kredi açılan bankaya bir yazı ile bildirilir. Devlet Malzeme Ofisinden veya diğer kamu kuruluşlarından 
yapılacak satın almalar için açılacak kredilerde para, gönderme emri ile doğrudan ilgili kuruluşun 
hesabına aktarılacağından kredi ödeme emri kullanılmaz. Açılan kredi tutarının harcanmayan 
kısmının, kurum hesabına aktarılması mal veya hizmet satın alınan ilgili kuruluşa bildirilir. 

ç) Kredilerin mahsubu 

Adına kredi açılan mutemet, harcanan paralara ait mahsup belgelerini bağlı bulunduğu 
tahakkuk birimine teslim eder. Dairesince tahakkuk işlemleri tamamlanarak mahsup belgeleri 
ödeme emri belgesi ekinde muhasebe birimine verilir ve kredinin mahsubu sağlanır. Her mutemet, 
adına açılan krediden harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri kredinin açıldığı tarihten itibaren 
en çok üç ay içinde, ancak her halde yıl sonunda muhasebe yetkilisine vermekle yükümlüdür. 
Mutemet, işin tamamlanmasından sonra üç aylık sürenin bitimini beklemeksizin kredi artığını, 
düzenleyeceği kredi ödeme emri ile bankaya yatırmak zorundadır. Kamu kuruluşlarından yapılacak 
alımlar için açılan kredilerin harcanmayan kısmının hesaba aktarılması, dairesince mal veya hizmetin 
alındığı ilgili kuruluşa bildirilir. Açılan krediler üç ay içerisinde mahsup edilmediği takdirde, durum 
ilgili daireye bildirilerek harcanan paralara ait belgeler ve artan para geri istenir. Mali yılın son 
günlerinde mutemetlerce verilen belgelerin incelenmesi yıl sonuna kadar bitirilemediği takdirde, 
kredi artığı mahsup döneminde kapatılmak üzere ertesi yıla devredilir. Malın teslim alındığı veya 
hizmetin gördürüldüğü, ancak belgelerin mahsup döneminde verileceği, dairesince mali yılın sonuna 
kadar muhasebe yetkiline bildirilen krediler için de aynı şekilde işlem yapılır. 

d) Bir mutemet üzerinde bulunan avans ve kredinin başka bir mutemede devri 

Bir mutemede verilen avansın veya adına açılan kredinin, herhangi bir nedenle başka bir 
mutemede devrine harcama yetkilisince gerek görüldüğü takdirde, dairesince yeniden bir 
muhasebe işlem fişi düzenlenerek muhasebe yetkilisine gönderilir. Kredinin devri halinde, yeni 
mutemedin iki nüsha imza sirküleri de muhasebe işlem fişine eklenir. Muhasebe işlem fişinde 
kredinin devrinin yapılacağı açıkça belirtilir. Devir tarihine kadar yapılmış olan harcamalar, eski 
mutemetçe mahsup edildikten sonra kalan avans veya kredi artığı, muhasebe yetkilisince iş avans 
ve kredileri hesabına borç ve alacak kaydedilerek eski mutemedin hesabı kapatılır, yeni mutemet 
borçlandırılır. Devredilen avans veya kredinin mahsup süresinin başlangıcı, avans veya kredinin eski 
mutemede verildiği veya açıldığı tarihtir. 

 
Hesabın işleyişi 

MADDE 113 -(1) İş avans ve kredileri hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

  



 

 

a) Borç 

1 - Mutemetlere verilen avanslar bu hesaba borç, ödenmesi gereken tutar 100-Kasa Hesabı 
veya 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Mutemetler adına  muhasebe birimi veya banka nezdinde açılan krediler bu hesaba borç, 
ilgisine göre 333-Emanetler Hesabına, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak 
kaydedilir. 

3 - Mutemetlere verilen avans veya açılan kredilerin tamamı ya da bir kısmı harcama 
yetkilisinin izniyle başka bir mutemede devredildiği takdirde, devredilen avans ya da kredi tutarı, 
yeni mutemet adına bu hesaba borç ve eski mutemet adına bu hesaba alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Verilen iş avans ve kredilerinden yapılan giderlere ilişkin kanıtlayıcı belgeler geldiğinde 
harcama tutarı, bir taraftan bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına ya da varlığa dönüştürülecek 
bir harcama unsuru ise ilgili varlık hesabına borç; diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç 
835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Verilen avans veya banka nezdinde açtırılan kredilerden nakden iade edilenler bu hesaba 
alacak, 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabına borç kaydedilir. 

3 - Bu hesapta kayıtlı bulunan avans ve kredi tutarlarından süresi içerisinde mahsup veya iade 
edilmeyenler bu hesaba alacak, sorumluları adına 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına borç kaydedilir. 

4 - Bu hesapta kayıtlı tutarlardan mahsup dönemine aktarılanlar bu hesaba alacak, 165-
Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabına borç kaydedilir. 

 

161 Personel Avansları Hesabı 

Hesabın niteliği 
MADDE 114 -(1) Bu hesap, mevzuatı uyarınca verilen sürekli ve geçici görev yolluğu avansları 

ile ödeme gününden önce ödenmesine karar verilen maaş ve ücret ödemeleri karşılığı verilen 
avansların izlemesi için kullanılır. 

 
Hesaba ilişkin işlemler 
MADDE 115-(1) Personel avansları hesabına ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Yolluk avansları 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 59 uncu maddesi hükmü uyarınca verilecek sürekli ve geçici 
görev yolluğu avanslarının ödenmesi ve mahsubuyla ilgili hususlar aşağıda açıklanmıştır. 

1) Sürekli görev yolluğu avansları 

Bu avanslar, Harcırah Kanunu’nda sürekli görev yolluğu alabileceği belirtilenlere harcırah 
miktarının önceden tayin ve tespiti mümkün olmayan hallerde verilir. Kendisine sürekli görev 
yolluğu avansı verilen kişi, gideceği yere varış tarihinden itibaren bir ay içinde usulüne göre 
hazırlayacağı bildirimi dairesine verir. Bildirimde gösterilen miktarın, verilen avanstan fazla veya 
noksan olması halinde Harcırah Kanununun 59 uncu maddesi uyarınca işlem yapılır. Süresinde 
mahsup belgeleri gelmediği takdirde, bildirimin alınarak gönderilmesini sağlamak için durum 
dairesine bildirilir. Bildirim vermeyen memur hakkında aynı Kanunun 59’uncu maddesi fıkrası 
uyarınca işlem yapılır. Sürekli görev yolluğu avanslarında memur ve ailesi atandığı memuriyet 
mahalline gitmişse, varışları tarihinden itibaren bir ay sonunda; memur gitmemiş, aile götürülmemiş 
veya getirilmemişse avansın verildiği tarihten başlamak üzere genel hükümlere göre faiz aranır. 
Varış tarihi olarak memur veya hizmetlinin yeni görevine fiilen başladığı tarih esas alınır. Sonradan 
verilen emirle sürekli görev yolluğuna esas olan tayinden vazgeçildiği için paranın geri alınması 
gerektiği takdirde, faizin başlangıcı, iptal emrinin ilgiliye tebliğ edildiği tarihi izleyen 15 inci günün 
sonunda, bugün tatile rastlarsa tatili izleyen günden başlar. 

2) Geçici görev yolluğu avansları 

Harcırah Kanunu hükümlerine göre, memuriyet mahalleri dışında bir yere geçici görev, kurs, 
tedavi, sınav gibi amaçlarla gönderilenlere verilen avansların; asıl memuriyet mahalline dönüşten 



 

 

itibaren bir ay içerisinde bildirimin dairesince muhasebe birimine verilerek mahsup işleminin 
yaptırılması ve varsa artan paranın iade edilmesi gerekir. Süresi içerisinde mahsup belgelerini 
vermeyen, artan parayı iade etmeyen veya mahsup belgelerini verdiği halde artan parayı iade 
etmeyenler hakkında 6245 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi uyarınca işlem yapılır. Geçici görev 
yolluğu avansı alanların, süresi içerisinde mahsup belgelerini vermemesi veya artan parayı iade 
etmemesi halinde, asıl memuriyet mahalline dönüşlerinden itibaren bir ay sonundan başlamak 
üzere faiz alınır. Bir kişiye, almış olduğu avansı mahsup etmeden başka bir görevlendirme nedeniyle 
yeniden avans verildiği takdirde, bir aylık mahsup süresi, her görev için asıl memuriyet mahalline 
dönüş tarihi esas alınarak ayrı ayrı hesaplanır. Avans ödendikten sonra geçici görevlendirmeden 
vazgeçildiği için paranın geri alınması gerektiği takdirde, hesaplanacak faizin başlangıcı, vazgeçme 
emrinin ilgiliye tebliğ edildiği tarihi izleyen 15inci günün sonunda, bugün tatile rastlarsa tatili izleyen 
günden başlar. 

b) Maaş ve ücret avansları 

Çeşitli nedenlerle ödeme gününden önce ödenmesi kararlaştırılan maaş ve ücret ödemeleri 
personel avansları hesabına borç kaydedilerek izlenir. Ödeme günü geldiğinde ise bu hesaptan 
çıkarılarak bütçe giderleri hesabına aktarılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 116-(1) Personel avansları hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - 6245 sayılı Kanun uyarınca verilen sürekli ve geçici görev yolluğu avansları bu hesaba borç, 
100-Kasa Hesabı veya 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir.           

2 - Yılı bütçesinden karşılanmak üzere ödeme gününden önce yapılan maaş ve ücret 
ödemeleri bu hesaba borç, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir. 

3 - Yılı bütçesinden karşılanmak üzere, daha önceki yılda, bütçe dışı avans ve krediler 
hesabına borç kaydedilerek verilen personel avansları, mali yıl başında bu hesaba borç, 162-Bütçe 
Dışı Avans ve Krediler Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Verilen avanslardan harcanan tutarlar 630-Giderler Hesabına borç, bu hesaba alacak,; 
diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

2 -Verilen avanslardan nakden iade edilenler bu hesaba alacak, 100-Kasa Hesabı veya 102-
Banka Hesabına borç kaydedilir. 

3 -Verilen avanslardan süresi içerisinde kapatılmayanlar bu hesaba alacak, 140-Kişilerden 
Alacaklar Hesabına borç kaydedilir. 

4 - Bu hesapta kayıtlı tutarlardan mahsup dönemine aktarılanlar bu hesaba alacak, 165-
Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabına borç kaydedilir. 

 

162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 117 - 

(1) Bu hesap, kurumlarca mal ve hizmet alımı karşılığı olmak üzere, maddi duran varlık 
hesaplarını ilgilendirmeksizin yüklenicilere verilen avanslar; ertesi yıl bütçesinden karşılanmak üzere 
verilen personel avansları ile emanetler hesabına alınan tutarlardan ilgililerine avans olarak ödenen 
tutarların izlenmesi için kullanılır. 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 118-(1) Bütçe dışı avans ve krediler hesabına ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir. 

Özel kanunlarında belirtilen hükümlere göre, bütçe ile ilgilendirilmeksizin verilen avanslar ile 
ertesi yıl bütçesinden karşılanmak üzere verilen personel  avansları bütçe dışı avanslardır. 

a) Emanetler hesabında kayıtlı paralardan verilecek avanslar 



 

 

İlgililerce, muhasebe birimlerine yatırılarak emanetler hesabına alınan tutarlardan,  diğer 
mevzuat hükümleri gereğince görevlendirilecek memurların yolluk ve diğer giderleri için  bütçe dışı 
avans ve kredi verilebilir. İlgili dairelerce görevlendirilen memurların kimliği, emanete alınan paraya 
ait alındının tarihi, numarası ile bütçe dışı avans ve kredi olarak ödenmesi istenilen paranın tutarı, 
bir yazı ile muhasebe birimine bildirilir. Bu yazı muhasebe işlem fişine bağlanarak bütçe dışı avans, 
görevlendirilen memur veya mutemedine ödenir. Görev yapıldıktan sonra, avansın mahsubunu 
sağlamak üzere görevli memurlarca düzenlenip, yetkililer tarafından onanmış bulunan geçici görev 
yolluğu bildirimi ve paranın tahsilinde verilen alındı muhasebe birimine gönderilir. Hizmet 
yapıldıktan sonra bir ay içinde mahsup belgelerini vermeyenler hakkında Harcırah Kanununun 
59’uncu maddesi hükmü uygulanır. 

b) Ertesi yıl bütçesinden karşılanmak üzere yapılan maaş ve ücret ödemeleri 

Aralık ayının 15 inde yapılan maaş ve ücret ödemelerinin ertesi yıl 01-14 Ocak dönemine 
karşılık gelen tutarları bu hesapta izlenir. Yeni mali yılda bu tutarlar, düzenlenecek ödeme emri ile 
bütçe giderleri hesabına aktarılır. Bu tutarlar yeni yıl bütçesi ödeneklerinden karşılanacağından, 
avans olarak verildiği yıldan herhangi bir ödenek devri yapılmaz. 

c) Yüklenicilere teminat karşılığı verilen avanslar 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesi gereğince, 
sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının yüzde otuzunu geçmemek üzere yüklenicilere 
teminat karşılığı bütçe dışı avans ödenebilir. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE119 -(1) Bütçe dışı avans ve krediler hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Ertesi yıl bütçesinden karşılanmak üzere verilen avans ve krediler bu hesaba borç, 100-
Kasa Hesabı veya 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Aralık ayının 15 inde yapılan maaş ve ücret ödemelerinin ertesi yıl 01-14 Ocak dönemine 
karşılık gelen tutarları bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir. 

3 - İlgililer tarafından memur yolluğu olarak kurum adına yatırılarak emanete alınan 
paralardan, görevli memurlar veya mutemetlerine ödenen avanslar bu hesaba borç, 100-Kasa 
Hesabı veya 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir. 

4 - Yüklenicilere teminat karşılığı verilen avanslar bu hesaba borç, 100-Kasa Hesabı veya 103-
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir. Diğer taraftan 910-Teminat 
Mektupları Hesabına borç, 911-Teminat Mektupları Emanetleri Hesabına alacak kaydedilir 

b) Alacak 

1 - Verilen avans ve banka nezdinde açtırılan kredilerden nakden iade edilenler bu hesaba 
alacak, 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Aralık ayının 15 inde yapılan maaş ve ücret ödemelerinden 01-14 Ocak dönemine karşılık 
gelen tutarlar, yeni yılın başında düzenlenecek ödeme emri ile bir taraftan bu hesaba alacak, 630- 
Giderler Hesabına borç, diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835- Gider Yansıtma 
Hesabına alacak kaydedilir. 

3 - Yüklenicilere teminat karşılığı verilen avanslardan nakden veya mahsuben iade edilenler 
bu hesaba alacak, 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabına veya ilgili hesaplara borç 
kaydedilir.Ayrıca 911-Teminat Mektupları Emanetleri Hesabına borç, 910-Teminat Mektupları 
Hesabına alacak kaydedilir. 

4 - Bu hesapta kayıtlı bulunan avans ve kredi tutarlarından süresi içerisinde mahsup veya iade 
edilmeyenler bu hesaba alacak, sorumluları adına 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına borç kaydedilir. 

  



 

 

164 Akreditifler Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 120 -(1)Bu hesap, yabancı ülkelerden yapılacak satın almalar için açılan akreditiflerin 
izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 121 -(1) Yabancı ülkelerden yapılacak satın almalar için akreditif karşılığı kredi 
açılmasına ilişkin harcama yetkilisi onay belgesi düzenlenir. 

(2) Tahakkuka bağlanan kredinin mahsubuna ilişkin belgeler geldiğinde akreditifin mahsubu 
sağlanır. 

(3) Açılmış akreditiflere ilişkin kredi artıkları ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal 
edilir. Ancak, iptal edilen ödeneğin akreditif karşılığı krediye ait olduğu belirtilir. Devredilen akreditif 
karşılığı kredi artıklarının karşılığı yeni yıl bütçesinde açılacak tertibe ödenek kaydolunur. 

(4) Açılacak akreditiflere ilişkin olarak kur farkı doğmaması için banka nezdindeki kredi 
işlemlerinin, döviz kurunun esas alındığı aynı gün içinde sonuçlandırılması zorunludur. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 122 -(1) Akreditifler hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Borç 

Yabancı ülkelerden yapılacak satın almalar için bankalar nezdinde akreditif karşılığı açtırılan 
krediler bu hesaba borç, ilgisine göre 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya 106-
Döviz Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Akreditif karşılığı açtırılan kredilerden yapılan mahsuplar bu hesaba alacak, ilgisine göre 
630-Giderler Hesabına ya da varlığa dönüştürülecek bir unsur ise ilgili varlık hesabına borç 
kaydedilir. Söz konusu tutar diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma 
Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Akreditif karşılığı ulusal para cinsinden açtırılan kredilerden nakden yapılan iadeler bu 
hesaba alacak, 102-Banka Hesabına borç kaydedilir. 

3 - Akreditif karşılığı döviz cinsinden açtırılan kredilerden nakden yapılan iadeler akreditifin 
açıldığı tarihteki kur üzerinden bu hesaba alacak, akreditifin iade alındığı tarihteki kur üzerinden 
105-Döviz Hesabına borç kaydedilir. Akreditifin açıldığı tarihteki kur ile iade alındığı tarihteki kur 
arasında olumlu fark varsa tutarı 600-Gelirler Hesabına alacak, olumsuz fark varsa tutarı 630-
Giderler Hesabına borç kaydedilir. 

 

165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 123 -(1) Bu hesap, bütçedeki ödeneğine dayanılarak  verilen avans ve kredilerden 
mahsup dönemine aktarılan tutarların izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 124 -(1) Mahsup dönemine aktarılan avans ve krediler hesabına ilişkin işlemler 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) Mahsup dönemine aktarılan iş avans ve kredileri 

Mali yıl içerisinde iş avans ve kredileri hesabına borç kaydedilerek verilen avans veya açılan 
kredilerden, harcandığı halde belgeleri muhasebe birimine verilemeyenlerin dairesinin bildirmesi 
üzerine veya belgeleri verildiği halde mali yıl sonuna kadar incelenememesi nedeniyle mahsubu 
yapılamayan avans ve kredi tutarları saklı tutulan aynı miktardaki ödenekleri ile birlikte mahsup 
dönemine aktarılır. Mahsup dönemine aktarılan avans ve kredilere ilişkin harcama belgeleri, 
mahsup dönemi içinde verildiğinde geçen yıl bütçe mahsupları hesabına borç kaydı yapılarak 



 

 

mahsup işlemi yapılır ve saklı tutulan ödenekler kapatılır. Mahsuba ilişkin harcama belgelerinin, 
avans veya kredinin verildiği veya açıldığı tarih ile en geç ait olduğu bütçe yılının son günü arasındaki 
bir tarihi taşıması gerekir. Mahsup dönemi sonuna kadar nakden veya mahsuben kapatılmayan 
avans tutarları ilgili mutemet adına kişilerden alacaklar hesabına alınarak avans hesabı kapatılır ve 
buna ait ödenek tenkis edilir. 

b) Mahsup dönemine aktarılan personel avansları 

Personel avansları hesabına borç kaydedilerek ödenen tutarlar; mahsup belgeleri mali yıl 
sonuna kadar muhasebe birimine verilemediği veya belgeleri verildiği halde mali yıl sonuna kadar 
incelenemediği takdirde, saklı tutulan aynı miktardaki ödenekleri ile birlikte ertesi yıl içerisinde 
kapatılmak üzere mahsup dönemine aktarılır. Devredilen tutarlara ait mahsup belgeleri, mahsup 
dönemi içerisinde muhasebe birimine verildiğinde geçen yıl bütçe mahsupları hesabına 
kaydedilerek mahsup işlemi yapılır ve saklı tutulan ödenekler kapatılır. Mahsup dönemi sonuna 
kadar nakden veya mahsuben kapatılmayan avans tutarları ilgilileri adına kişilerden alacaklar 
hesabına alınarak avans hesabı kapatılır ve buna ait ödenek tenkis edilir. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 125 -(1) Mahsup dönemine aktarılan avans ve krediler hesabına ilişkin borç ve alacak 
kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Borç 

Yılı bütçesinden karşılanmak üzere verilen iş avans ve kredileri ile personel avanslarından, 
mahsup dönemine aktarılanlar bu hesaba borç, ilgisine göre 160-İş Avans ve Kredileri Hesabı veya 
161-Personel Avansları Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Mahsup dönemine aktarılan avans ve kredilerle ilgili harcama belgeleri muhasebe birimine 
geldiğinde, tutarı bir taraftan bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına ya da varlığa dönüştürülecek 
bir harcama unsuru ise ilgili varlık hesabına borç; diğer taraftan 834-Geçen Yıl Bütçe Mahsupları 
Hesabına borç 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Bu hesapta kayıtlı tutarlardan nakden yapılan tahsilat bu hesaba alacak, 100-Kasa Hesabı 
veya 102-Banka Hesabına borç kaydedilir. 

3 - Bu hesapta kayıtlı tutarlardan süresi içerisinde kapatılmayanlar bu hesaba alacak, 140-
Kişilerden Alacaklar Hesabına borç kaydedilir. 

 

166 Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 126 -(1) Bu hesap, proje özel hesabından verilen avanslar ve açılan akreditifler ile 
bunlardan yapılan mahsuplar ve nakden iade alınan tutarların izlenmesi için kullanılır. 

(2) Proje özel hesabından verilen avanslardan mahsup edilemeyenler ile açılan akreditiflerden 
harcanamayan tutarlara ilişkin ödenekler yıl sonunda iptal edilir. Ancak, iptal edilen ödeneğin proje 
özel hesabından verilen avanslar ve açılan akreditifler karşılığı krediye ait olduğu belirtilir. 
Devredilen avans ve akreditif karşılığı kredi artıklarının karşılığı yeni yıl bütçesinde açılacak tertibe 
ödenek kaydolunur. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 127 -(1) Proje özel hesabından verilen avans ve akreditifler hesabına ilişkin borç ve 
alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Borç 

Proje özel hesabından avans verilmesi veya akreditif açılması şeklinde yapılan kullanımlar, 
muhasebeleştirme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden, bu hesaba borç, 104- 
Proje Özel Hesabına alacak kaydedilir. 

  



 

 

b)Alacak 

1 - Proje özel hesabından açılan akreditiflerin mahsubuna ilişkin kanıtlayıcı belgeler 
muhasebe birimine geldiğinde tutarı akreditifin açıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz satış 
kuru üzerinden bu hesaba alacak, ilgisine göre 630- Giderler Hesabı ya da varlığa dönüştürülecek bir 
unsur ise ilgili varlık hesabına borç kaydedilir. Söz konusu tutar diğer taraftan 830- Bütçe Giderleri 
Hesabına borç, 835- Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Proje özel hesabından verilen avansların mahsubuna ilişkin kanıtlayıcı belgeler muhasebe 
birimine geldiğinde tutarı avansın verildiği tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden 
bu hesaba alacak, 630- Giderler Hesabı ya da varlığa dönüştürülecek bir unsur ise ilgili varlık 
hesabına borç kaydedilir. Söz konusu tutar diğer taraftan 830- Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835- 
Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir.. 

3 - Proje özel hesabından verilen avans ve açılan akreditiflerden nakden iade alınanlar, 
avansın verildiği veya akreditifin açıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden bu 
hesaba alacak, 104-Proje Özel Hesabına borç kaydedilir. 

 
167 Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifleri Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 128 -(1) Bu hesap, kurumlarca mal ve hizmet teslim alınmadan önce avans verilmesi 
veya akreditif açılması suretiyle yapılan doğrudan dış proje kredi kullanımları ve bunların 
mahsubunun kullanıcı kurum muhasebe birimlerince izlenmesi için kullanılır. 

(2) Doğrudan dış proje kredisi kullanımı olarak verilen avanslardan mahsup edilemeyenler ile 
açılan akreditiflerden yapılan çekiş tutarlarından harcanamayan tutarlara ilişkin ödenekler yıl 
sonunda iptal edilir. Ancak, iptal edilen ödeneğin doğrudan dış proje kredi kullanımları avans ve 
akreditifleri karşılığı krediye ait olduğu belirtilir. Devredilen avans ve akreditif karşılığı kredi 
artıklarının karşılığı yeni yıl bütçesinde açılacak tertibe ödenek kaydolunur. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 129 -(1) Doğrudan dış proje kredi kullanımları avans ve akreditifleri hesabına ilişkin 
borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir: 

a) Borç 

Kurumlarca mal ve hizmet tesliminden önce avans verilmek suretiyle yapılan doğrudan dış 
proje kredi kullanımları, işlem tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden bu hesaba 
borç, 410-Dış Mali Borçlar Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

Bu hesapta kayıtlı avans veya akreditiflerin mahsubuna ilişkin kanıtlayıcı belgeler ilgili kurum 
muhasebe birimine geldiğinde, tutarı avansın verildiği veya akreditifin çekildiği tarihteki T.C. Merkez 
Bankası döviz satış kuru üzerinden bir taraftan bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabı ya da varlığa 
dönüştürülecek bir harcama unsuru ise ilgili varlık hesabına borç; diğer taraftan, 830-Bütçe Giderleri 
Hesabına borç; 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

 

18 Gelecek Aylara Ait Giderler 

MADDE 130- (1) Bu hesap grubu içinde bulunulan dönemde veya daha önceki dönemlerde 
ortaya çıkan ve tahakkuk ettirilme süresi bir yılın altında olan peşin ödenmiş giderlerin izlenmesi için 
kullanılır. Bu grup 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabından oluşur. 

 

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 131 -(1) Bu hesap, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak, gelecek aylara ait 
olan peşin ödenmiş giderler ile duran varlıklar ana hesap grubundaki gelecek yıllara ait giderler 



 

 

hesabında kayıtlı tutarlardan tahakkuk zamanına bir yıldan az süre kalanların izlenmesi için 
kullanılır. 

 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 132 -(1) Dönem sonunda, duran varlıklar ana hesap grubu içindeki gelecek yıllara ait 
giderler hesabında yer alıp tahakkuk zamanına bir yıldan az süre kalan peşin ödenmiş giderler bu 
hesaba aktarılır. 

(2) Peşin ödenen giderler, ilgili oldukları dönem geldiğinde giderler hesabının ilgili alt 
bölümüne kaydedilerek gider tahakkuku gerçekleştirilir. 

 
Hesabın işleyişi 

MADDE 133 -(1) Gelecek aylara ait giderler hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir: 

a)Borç 

1 - İçinde bulunulan ayı takip eden aylarda tahakkuk ettirilmesi gereken peşin ödenmiş 
giderler bir taraftan bu hesaba borç, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili 
diğer hesaplara alacak; diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma 
Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Duran varlıklar ana hesap grubu içindeki gelecek yıllara ait giderler hesabında kayıtlı 
tutarlardan takip eden faaliyet dönemi içerisinde gider hesaplarına yansıtılması gerekenler dönem 
sonunda bu hesaba borç, 280-Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

Bu hesapta kayıtlı tutarlardan gider olarak tahakkuk ettirilmesi nedeniyle gider hesaplarına 
kaydedilenler bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir. 

 

19 Diğer dönen varlıklar 

MADDE 134 -(1) Bu hesap grubu, dönen varlık niteliği taşıyan, fakat yukarıdaki hesap 
gruplarına girmeyen diğer dönen varlıkların izlenmesi için kullanılır. 

(2) Diğer dönen varlıklar niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan 
oluşur. 

190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı 

191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı197 Sayım Noksanları Hesabı 

 

190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı 

Hesabın niteliği  

MADDE 135 -(1) Bir dönemde indirilemeyen ve izleyen döneme devreden katma değer 
vergisi bu hesapta izlenir. 

(2) Katma değer vergisi indirilinceye kadar bu hesapta bekletilir. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 136 -(1) Devreden Katma Değer Vergisi Hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) Borç 

Ay sonlarında, devreden katma değer vergisi hesabı ile indirilecek katma değer vergisi 
hesabının borç bakiyeleri toplamı, hesaplanan katma değer vergisi hesabının alacak bakiyesinden 
fazla ise, sonraki döneme devreden katma değer vergisi tutarı bu hesaba borç, hesaplanan katma 
değer vergisi hesabının alacak bakiyesi 391-Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına borç, 
indirilecek katma değer vergisi hesabının borç bakiyesi 191-İndirilecek Katma Değer Vergisi 



 

 

Hesabına alacak, varsa devreden katma değer vergisi hesabının borç bakiyesi 190-Devreden Katma 
Değer Vergisi Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

Ay sonlarında hesaplanan katma değer vergisi hesabının alacak kalanı, devreden katma değer 
vergisi hesabı ile indirilecek katma değer vergisi hesabının borç kalanları toplamından fazla ise, söz 
konusu fark 360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına alacak, bu hesabın borç bakiyesi bu hesaba 
alacak, indirilecek katma değer vergisi hesabının borç bakiyesi 191-İndirilecek Katma Değer Vergisi 
Hesabına alacak; hesaplanan katma değer vergisi hesabının alacak bakiyesi ise 391-Hesaplanan 
Katma Değer Vergisi Hesabına borç kaydedilir. 

 

191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı Hesabın niteliği 

MADDE 137 -(1) Bu hesap, mal ve hizmetin satın alınması sırasında satıcılara ödenen veya 
borçlanılan ve kurum açısından indirim hakkı doğuran katma değer vergisinin izlenmesi için 
kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 138 -(1) İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları 
aşağıda belirtilmiştir. 

a) Borç 

Kurumların katma değer vergisi tahsilatı yaptıkları faaliyetleri ile ilgili mal ve hizmet alımları 
nedeniyle yapılan giderin, Katma Değer Vergisi hariç tutarı 630-Giderler Hesabına veya 
aktifleştirilecek bir unsur ise ilgili hesaba borç, indirilecek katma değer vergisi tutarı bu hesaba borç, 
kesintiler 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar veya ilgili diğer hesaplara alacak, ödenecek tutar 103-
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak; diğer taraftan  Katma değer vergisi dahil 
tutar 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

b)Alacak 

1 - Ay sonlarında, hesaplanan katma değer vergisi hesabının alacak kalanı, devreden katma 
değer vergisi hesabı ile indirilecek katma değer vergisi hesabının borç kalanları toplamından fazla 
ise, söz konusu fark 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına alacak, bu hesabın borç bakiyesi bu 
hesaba alacak, devreden katma değer vergisi hesabının borç bakiyesi 190-Devreden Katma Değer 
Vergisi Hesabına alacak; hesaplanan katma değer vergisi hesabının alacak bakiyesi ise 391-
Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Ay sonlarında, devreden katma değer vergisi hesabı ile indirilecek katma değer vergisi 
hesabının borç bakiyeleri toplamı hesaplanan katma değer vergisi hesabının alacak bakiyesinden 
fazla ise, varsa devreden katma değer vergisi hesabının borç bakiyesi 190-Devreden Katma Değer 
Vergisi Hesabına alacak, bu hesabın borç bakiyesi bu hesaba alacak, hesaplanan katma değer vergisi 
hesabının alacak bakiyesi 391-Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına borç, sonraki döneme 
devreden katma değer vergisi tutarı 190-Devreden Katma Değer Vergisi Hesabına borç kaydedilir. 

 

197 Sayım Noksanları Hesabı 

Hesabın niteliği 
MADDE 139 - 
(1) Bu hesap, yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, döviz, alınan çek, menkul kıymet 

ve stok noksanlıklarının geçici olarak kaydedilip izlenmesi için kullanılır. 
 
Hesabın işleyişi 
MADDE 140 -(1) Sayım noksanları hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 

gösterilmiştir. 
  



 

 

a) Borç 
Sayım sonucunda noksan çıkan değerler bu hesaba borç, ilgili hesaba alacak kaydedilir. 
b) Alacak 
1 - Bu hesapta kayıtlı tutarlardan sorumluları belirlenenlerin rayiç değeri 140-Kişilerden 

Alacaklar Hesabına, (varsa kayıtlı tutarı ile rayiç bedeli arasındaki aleyhte fark 630-Giderler 
Hesabına) borç; kayıtlı değeri bu hesaba, (varsa kayıtlı tutarı ile rayiç bedeli arasındaki lehte fark 
tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere 600-Gelirler Hesabına) alacak kaydedilir. 

2 - Bu hesapta kayıtlı tutarlardan bulunan veya aynen tazmin edilenler bu hesaba alacak ilgili 
hesap ya da hesaplara borç kaydedilir. 

 
 

ONUNCU BÖLÜM 
Duran Varlıklara İlişkin Hesap ve İşlemler 

 

2 - Duran varlıklar 

MADDE 141 -(1) Bu ana hesap grubu, faaliyet döneminden daha uzun sürelerle, kamu idaresi 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla edinilen ve ilke olarak normal faaliyet 
dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varlık unsurlarını kapsar. 

(2) Duran varlıklar; menkul varlıklar, faaliyet alacakları, kurum alacakları, mali duran varlıklar, 
maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar,  gelecek yıllara ait giderler hesap grupları 
şeklinde bölümlenir. 

(3) Maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar ile diğer duran varlıklar hesap 
gruplarındaki hesaplara kayıt yapılırken yardımcı hesap kodları ile birlikte bütçe sınıflandırmasında 
yer alan kurumsal kodlar da kullanılır. 

 

21 Menkul kıymet ve varlıklar 

MADDE142 -(1) Bu hesap grubu, kuruma intikal eden ve faaliyet dönemini aşan bir süreyle 
elde tutulacak özel veya kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları, altın, gümüş ve benzeri kıymetli 
madenler ile antika niteliğindeki eşya para ve pul gibi diğer çeşitli menkul varlıklar ve konvertibl 
olmayan yabancı paraların izlenmesi amacıyla kullanılır. 

(2) Menkul kıymet ve varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki 
hesaplardan oluşur. 

217 Menkul Varlıklar Hesabından 

218 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı 

 

217 Menkul Varlıklar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 143 -(1) Bu hesap, her ne şekilde olursa olsun kuruma ait olarak muhasebe 
birimlerine intikal eden altın, gümüş, pırlanta vb. kıymetli madenler ile antika niteliğindeki eşya, 
para, pul gibi menkul varlıklar ve konvertibl olmayan yabancı paralardan bir yıldan uzun süre ile elde 
tutulacak olanların izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 144 –(1) Menkul varlıklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a)Borç 

1 -Bir yıldan daha fazla süreyle elde tutmak üzere Kuruma teslim edilen menkul kıymetler bu 
hesaba borç, 600- Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 



 

 

2 - Sayım sonucunda fazla çıkan menkul varlıklar tutarı bu hesaba borç, 397-Sayım Fazlaları 
Hesabına alacak; fazlalığın sebebi ortaya konduğunda ise 397-Sayım Fazlaları Hesabına borç, ilgisine 
göre 600-Gelirler Hesabı veya diğer hesaplara alacak kaydedilir. 

3 - Bu hesapta bulunan menkul varlıklarla ilgili olarak ay sonlarında yapılan değerleme sonucu 
lehte meydana gelen fark bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Menkul varlıklardan gönderilenler, bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç 
kaydedilir. 

2 - Sayım sonucunda noksan çıkan menkul varlık tutarları, kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba 
alacak, 197-Sayım Noksanları Hesabına borç kaydedilir. Noksanlığın sebebi ortaya konduğunda ise 
rayiç bedeli üzerinden sorumluları adına 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına, (kayıtlı tutarı ile rayiç 
bedel arasında varsa aleyhte fark 630-Giderler Hesabına) borç; kayıtlı tutarı 197-Sayım Noksanları 
Hesabına, (kayıtlı tutarı ile rayiç bedeli arasında varsa lehte fark 600-Gelirler Hesabına) alacak 
kaydedilir. 

3 - Bu hesapta bulunan menkul varlıklarla ilgili olarak ay sonlarında yapılan değerleme sonucu 
aleyhte meydana gelen fark bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir. 

 

218 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 145 -(1) Bu hesap, her ne şekilde olursa olsun kurum malı olarak muhasebe 
birimlerine intikal eden özel veya kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları ile diğer menkul 
kıymetlerden faaliyet dönemini aşan bir süreyle elde tutulacak olanların izlenmesi için kullanılır. 

(2) Borçlanma amacıyla çıkarılan tahviller ile bunlardan geri ödenenler bu hesapla 
ilişkilendirilmez. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 146 -(1) Diğer menkul kıymetler ve varlıklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Kurumlar tarafından alınan menkul kıymetlerin tutarları bir taraftan bu hesaba borç, 103-
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına  veya ilgili hesaplara alacak, diğer taraftan 830-Bütçe 
Giderleri Hesabına borç  835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Mahkeme, emniyet ve diğer daireler tarafından kurum malı olarak muhasebe birimlerine 
teslim edilen tahvil, senet ve bonolar bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 

3 - Kişilere ait olarak teslim alınıp nazım hesaplarda izlenen tahvil, senet ve bonolardan 
kurum malı haline dönüşenler nazım hesaplardan çıkarılarak bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına 
alacak kaydedilir. 

4 - Sayım sonucunda fazla çıkan tahvil, senet ve bono tutarları bu hesaba borç, 397-Sayım 
Fazlaları Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Tahvil, senet ve bonolar ile diğer menkul kıymet ve varlıkların herhangi bir şekilde elden 
çıkarılması halinde, elden çıkarılma değeri ile kayıtlı değeri arasında fark olması durumunda; 
öncelikle elden çıkarma değeri ile kayıtlı tutarı arasında lehte veya aleyhte fark durumuna göre bu 
hesaba alacak veya borç, lehte fark 600-Gelirler Hesabına alacak, aleyhte fark ise 630-Giderler 
Hesabına borç kaydedilir. Elden çıkarma değeri bir taraftan 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka 
Hesabına ya da ilgili diğer hesaplara borç, bu hesaba alacak; diğer taraftan 800-Bütçe Gelirleri 
Hesabına alacak, 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Tahvil, senet ve bonolardan, daha sonra kişi malı olduğu anlaşılanlar bir taraftan bu 
hesaba alacak, hesaba alındığı yıl içinde 600-Gelirler Hesabına, takip eden yıl/yıllarda ise 630-
Giderler Hesabına borç, diğer taraftan ilgili nazım hesaplara borç ve alacak kaydedilir. 



 

 

3 - Sayım sonucunda noksan çıkan tahvil, senet ve bonolar kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba 
alacak, 197 Sayım Noksanları Hesabına borç kaydedilir. Noksanlığın kişilerden alacaklar hesabıyla 
ilişkilendirilmesi gerektiği ortaya konduğunda ise rayiç bedel üzerinden sorumluları adına 140-
Kişilerden Alacaklar Hesabına (kayıtlı tutarı ile rayiç bedel arasında aleyhte fark varsa 630-Giderler 
Hesabına) borç; kayıtlı tutarı 197-Sayım Noksanları Hesabına (kayıtlı tutarı ile rayiç bedeli arasında 
lehte fark varsa 600-Gelirler Hesabına) alacak kaydedilir. 

 

22 - Faaliyet alacakları 

MADDE 147 -(1) Bu hesap grubu, kurumca gelir olarak tahakkuk ettirilen ve içinde bulunulan 
faaliyet dönemini takip eden dönemlerde  tahsili öngörülen her türlü vergi, resim, harç gelirleri, mal 
veya hizmet satış gelirlerinden kaynaklanan senetli ve senetsiz alacaklar ile mevzuatı gereğince 
faaliyet dönemini aşan bir süreyle tecil veya tehir edilen alacakların  izlenmesi için kullanılır. 

(2) Bu grupta yer alan tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler, dönen varlıklar ana hesap 
grubu içerisindeki ilgili hesaplara aktarılır. Faaliyet alacakları niteliklerine göre bu grup içinde 
açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur. 

220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 

222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı 

(Ek:RG-11/9/2011-28051) 227 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı 

 

220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 148 -(1) Bu hesap, mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilen ve içinde bulunulan faaliyet 
dönemini takip eden dönemlerde tahsili gereken, gelirlerden alacakların izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 149 -(1)Gelirlerden Alacaklar Hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - İçinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsili öngörülen gelir 
tahakkuk tutarları bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Maddi duran varlıkların bir yıldan fazla süreli taksitli satılması durumunda;, kayıtlı değeri 
ilgili duran varlık hesabına alacak, satış bedelinden doğan alacaklardan; faaliyet dönemi içinde tahsil 
edilecek olan tutarlar 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabına faaliyet dönemini takip eden dönemlerde 
tahsil edilecek olan tutarlar bu hesaba, varlığın ayrılmış olan amortisman tutarı 257-Birikmiş 
Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına 
borç kaydedilir. 

Satış bedelinden yapılan tahsilat 100-Kasa Hesabı, 102-Banka Hesabı veya ilgili diğer 
hesaplara borç, 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabına alacak, bütçeye gelir kaydedilmesi gereken tutar 
800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak ,805-Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Bu hesapta kayıtlı tutarlardan dönem sonunda vadesi bir yılın altına inenler bu hesaba 
alacak 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Tahakkuktan yapılan terkin ve tenziller bu hesaba alacak, yılı içinde 600-Gelirler Hesabına 
(yılı geçtikten sonra 630-Giderler Hesabına) borç kaydedilir. 

3 - Tahakkuk eden gelirlerden alacaklardan, tecil ve tehir edilenler bu hesaba alacak, 222-
Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabına borç kaydedilir. 

 

  



 

 

222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 150 -(1) Bu hesap, mevzuatı gereğince gelirlerden alacaklar hesabı veya gelirlerden 
takipli alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan faaliyet dönemini aşan süreyle tecil veya tehir edilen 
tutarların izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 151 (1)Gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) Borç 

Gelirlerden alacaklar hesabı veya gelirlerden takipli alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan 
faaliyet dönemini aşan süreyle tecil ve tehir edilenler bu hesaba borç, ilgisine göre 120-Gelirlerden 
Alacaklar Hesabı veya 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Bu hesapta kayıtlı  tecil ve tehirli  alacaklardan, tecil ve tehiri kaldırılanlar bu hesaba 
alacak, ilgisine göre 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı veya 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar 
Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Bu hesapta kayıtlı tutarlardan dönem sonunda tecil süresi bir yılın altına inenler bu hesaba 
alacak, dönen varlıklar ana hesap grubu içindeki 122-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabına 
borç kaydedilir. 

 

227 Diğer faaliyet alacakları hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 151/A –(Ek:RG-11/9/2011-28051) 

(1) Diğer faaliyet alacakları hesabı, mahalli idarelere ait maddi duran varlıkların taksitle 
satılması durumunda ortaya çıkan alacaklardan içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden 
dönemlerde tahsili gerekenler ile diğer çeşitli faaliyet alacaklarının izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 151/B –(Ek:RG-11/9/2011-28051) 

Diğer faaliyet alacakları hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir: 

a) Borç 

1 – Maddi duran varlıkların bir yıldan fazla süreli taksitli satılması durumunda; kayıtlı değeri 
ilgili duran varlık hesabına alacak, satış bedelinden doğan alacaklardan; faaliyet dönemi içinde tahsil 
edilecek olan tutarlar 127-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabına, faaliyet dönemini takip eden 
dönemlerde tahsil edilecek olan tutarlar bu hesaba, varlığın ayrılmış olan amortisman tutarı 257-
Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları 
Hesabına borç kaydedilir. 

2 – Diğer faaliyet alacakları bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabı veya ilgili diğer hesaplara 
alacak kaydedilir. 

3 – Diğer faaliyet alacakları hesabında kayıtlı alacaklar için tahakkuk ettirilen faiz tutarı bu 
hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 – Bu hesapta kayıtlı tutarlardan dönem sonunda vadesi bir yılın altına inenler bu hesaba 
alacak, 127-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabına borç kaydedilir. 

2 – Tahakkuktan yapılan terkin ve indirimler bu hesaba alacak, yılı içinde 600-Gelirler 
Hesabına (yılı geçtikten sonra 630-Giderler Hesabına) borç kaydedilir. 

3 – Tahakkuk eden diğer faaliyet alacaklarından, tecil ve tehir edilenler bu hesaba alacak, 
222-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabına borç kaydedilir. 

  



 

 

23 Kurum alacakları 

MADDE 152 -(1) Bu hesap grubu, kurumun vadesi bir yıldan fazla olmak üzere diğer kamu 
idarelerine verdiği borçlardan kaynaklanan alacakların izlenmesi amacıyla kullanılır. 

(2) Bu grupta yer alan tutarlardan süresi bir yılın altına inenler, dönen varlıklar ana hesap 
grubu içerisindeki ilgili hesaplara aktarılır. 

(3) Kurum alacakları niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur. 

232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı 

232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı 

 

Hesabın niteliği 

MADDE 153 -(1)Bu hesap ilgili mevzuatına dayanılarak bir yıldan uzun süreyle nakit olarak 
verilen borçlardan kaynaklanan alacakların izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 154 -(1) Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabının borç ve alacak kaydı aşağıda 
açıklanmıştır. 

a) Borç 

1 - Bütçedeki ödeneğine dayanılarak bir yıldan uzun süreyle verilen borçlar bir taraftan bu 
hesaba borç, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına veya 106-Döviz Gönderme Emirleri 
Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-
Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Dönem sonlarında bu hesapta kayıtlı tutarlar için hesaplanan ve izleyen dönemi takip eden 
dönemlerde tahsili gereken işlemiş faiz tutarları bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak 
kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilen borçların anaparası ve faizleri karşılığı yapılan 
tahsilat bir taraftan 102-Banka Hesabı veya 105-Döviz Hesabına ya da ilgili diğer hesaplara borç, 
anaparası ile geçmiş dönemlere ait işlemiş faizleri toplamı bu hesaba, içinde bulunulan yıla ilişkin 
olarak hesaplanan faizleri ise 600-Gelirler Hesabına alacak; diğer taraftan 800-Bütçe Gelirleri 
Hesabına alacak, 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç  kaydedilir. 

2 - Kurumunca bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilen borçlardan herhangi bir nedenle 
tenzil veya terkini gereken tutarlar bir taraftan bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç diğer 
taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç  835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

3 - Dönem sonunda vadesine bir yıl ve daha az süre kalan tutarlar dönen varlıklar ana hesap 
grubu içindeki 132-Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabına borç, bu hesaba alacak 
kaydedilir. 

4 - Muaccel olduğu halde ödenmeyen kurum alacakları bu hesaba alacak, 137 Takipteki 
Kurum Alacakları Hesabına borç kaydedilir. 

 

24 Mali duran varlıklar 

MADDE 155 -(1) Bu hesap, kanuni yetkilere dayanılarak mali kuruluşlar ile mal ve hizmet 
üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler ve bu sermayelerin işletilmesinden doğan kar ve zararlar, 
bütçeye iade olunan tutarlar ile bu kuruluşlara ikrazen verilen tutarların izlenmesi için kullanılır. 

(2) Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur; 

240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 

241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı



 

 

240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 156 -(1) Bu hesap, kanuni yetkilere dayanılarak mali kuruluşların sermayesine iştirak 
edilen tutarlar ve bu sermaye tutarlarının işletilmesinden doğan kar ve zararlar, bütçeye iade 
olunan tutarlar ile bu kuruluşlara ikrazen verilen ve mahsup edilen tutarların izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 157 -(1)Mali kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabına ilişkin işlemler aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Mali kuruluşların gerek nominal sermaye ve gerekse ayni sermaye transferi şeklindeki 
iştirakler rayiç değerleri ile bu hesaba kaydedilir. Sermayesine iştirak edilen mali kuruluşlara nakdi 
veya ayni sermaye şeklindeki katılımların bu hesapta kayıtlı tutarların ilgili mali kuruluşların öz 
kaynak hesaplarında karşılık olarak yer alan tutarlarla eşit olması gerekir. Sermaye iştiraklerinin 
değerlemesi sonucu ortaya çıkan artış ve azalışlar da ilgili mali kuruluşların kayıtlarına uygun olarak 
bu hesaba kaydedilir. Değerleme artış veya azalışlarının birbirine uygun şekilde hesaplara 
yansıtılmasında ilgili mali kuruluşların değerleme işlemi sonucu ortaya çıkan yeni değerler esas 
alınır. Mali kuruluşlarca yapılan yeniden değerleme işlemlerine ilişkin belgeler kuruma gönderilir. 
Muhasebe birimi sermaye hareketlerine ilişkin bu belgeleri esas alarak muhasebeleştirme 
işlemlerini yapar. Sermaye hareketlerine ilişkin belgelerin birer nüshası muhasebeleştirme belgesine 
eklenir. 

b) Bu hesaba kayıt yapılmasını gerektiren her bir işlemin belgesi en geç bir ay içinde 
muhasebe birimine intikal ettirilir. Söz konusu işlemlerden bütçe gelir ve gider hesaplarını 
ilgilendirenlere ilişkin kayıtların mahsup dönemi sonuna kadar, ilgili hesaplara kaydedilmek suretiyle 
yapılması zorunludur. 

 
Hesabın işleyişi 

MADDE 158 -(1) Mali kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Ödeneğine dayanılarak nakden verilen sermaye bir taraftan bu hesaba borç, 103-Verilen 
Çekler ve Gönderme Emirleri veya ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri 
Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Mali kuruluşlara verilen sermayenin işletilmesi sonucunda ortaya çıkan ve özel 
kanunlarında sermayeye eklenmesine yetki verilen kârlar, bir taraftan bu hesaba borç, 600-Gelirler 
Hesabına alacak; diğer taraftan 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak 805-Gelir Yansıtma Hesabına 
borç kaydedilir. Söz konusu tutar ayrıca 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma 
Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Nakden iade alınan sermayeler bir taraftan 102-Banka Hesabına borç bu hesaba alacak 
diğer taraftan 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, kaydedilir. 

2 - Mali kuruluş faaliyet zararlarının ödenmiş sermayesinden mahsup edilmesi halinde tutarı, 
bu idarelerce düzenlenen ve yetkili organlarınca onaylanan bilanço ve ayrıntılı cetvellere 
dayanılarak bu hesaba alacak 630-Giderler Hesabına borç; diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri 
Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 



 

 

241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 159 -(1) Bu hesap, mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakden veya ayni olarak verilen 
sermaye tutarları ve bu sermaye tutarlarının işletilmesinden doğan kar ve zararlar, bütçeye iade 
olunan sermayelerin izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 160 -(1) Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabına ilişkin 
işlemler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Mal ve hizmet üreten kuruluşlara gerek nominal sermaye ve gerekse ayni sermaye 
transferi şeklindeki iştirakler rayiç değerleri ile bu hesaba kaydedilir. Sermayesine iştirak edilen mal 
ve hizmet üreten kuruluşlara nakdi veya ayni sermaye şeklindeki katılımlardan bu hesapta kayıtlı 
tutarların ilgili mal ve hizmet üreten kuruluşların öz kaynak hesaplarında karşılık olarak yer alan 
tutarlarla eşit olması gerekir. Sermaye iştiraklerinin değerlemesi sonucu ortaya çıkan artış ve 
azalışlar da ilgili mal ve hizmet üreten kuruluşların kayıtlarına uygun olarak bu hesaba kaydedilir. 
Değerleme artış veya azalışlarının birbirine uygun şekilde kurum hesaplarına yansıtılmasında ilgili 
mal ve hizmet üreten kuruluşların değerleme işlemi sonucu ortaya çıkan yeni değerler esas alınır. 
Mal ve hizmet üreten kuruluşlarca yapılan yeniden değerleme işlemlerine ilişkin belgeler kuruma 
gönderilir. Muhasebe birimi sermaye hareketlerine ilişkin bu belgeleri esas alarak 
muhasebeleştirme işlemlerini yapar. Sermaye hareketlerine ilişkin belgelerin birer kopyası 
muhasebeleştirme belgesine eklenir. 

b) Bu hesaba kayıt yapılmasını gerektiren her bir işlemin belgesi en geç bir ay içinde 
muhasebe birimine intikal ettirilir. Söz konusu işlemlerden bütçe gelir ve gider hesaplarını 
ilgilendirenlere ilişkin kayıtların mahsup dönemi sonuna kadar, ilgili hesaplara kaydedilmek suretiyle 
yapılması zorunludur. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 161 -(1) Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabına ilişkin borç 
ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Ödeneğine dayanılarak nakden verilen sermaye bir taraftan bu hesaba borç, 103-Verilen 
Çekler ve Gönderme Emirleri veya ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri 
Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Duran varlıklar içinde yer alan taşınır ve taşınmaz mallardan sermayeye eklenmek 
amacıyla mal ve hizmet üreten kuruluşlara verilenlerin, net değeri bu hesaba borç, ayrılan 
amortisman tutarı ilgili amortisman hesabına, ortaya çıkan değer artışları farkı 522-Yeniden 
Değerleme Farkları Hesabına borç; kayıtlı değeri ise ilgili duran varlık hesabına alacak kaydedilir. Bu 
hesaba kaydedilen tutar aynı zamanda 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma 
Hesabına alacak kaydedilir. 

3 - Yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenen tutarlardan mal ve hizmet üreten kuruluşlara 
sermaye olarak verilenler bu hesaba borç, 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına alacak 
kaydedilir. Söz konusu tutar aynı zamanda 830 Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835 Gider Yansıtma 
Hesabına alacak kaydedilir. 

4 - Mal ve hizmet üreten kuruluşlara verilen sermayenin işletilmesi sonucunda ortaya çıkan 
ve özel kanunlarında sermayeye eklenmesine yetki verilen karlar, bir taraftan bu hesaba borç, 600-
Gelirler Hesabına alacak; diğer taraftan 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak; 805-Gelir Yansıtma 
Hesabına borç kaydedilir. Ayrıca 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına 
alacak kaydedilir. 

  



 

 

b) Alacak 

1 - Nakden iade olunan sermayeler bir taraftan 102-Banka Hesabına borç bu hesaba alacak 
diğer taraftan 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Sermaye olarak verilen taşınır veya taşınmaz mallar geri alındığı takdirde, kayıtlı tutarı bu 
hesaba alacak, ilgili varlık hesabına borç kaydedilir. Söz konusu tutar aynı zamanda 805 Gelir 
Yansıtma Hesabına borç 800 Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir. 

3 - Mal ve hizmet üreten kuruluş faaliyet zararlarının ödenmiş sermayesinden mahsup 
edilmesi halinde tutarı, bu idarelerce düzenlenen ve yetkili organlarınca onaylanan bilanço ve 
ayrıntılı cetvellere dayanılarak bu hesaba alacak 630-Giderler Hesabına borç; diğer taraftan 830-
Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

 

25 Maddi duran varlıklar 

MADDE 162 -(1) Bu hesap grubu, kurumca, faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve 
tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlıklar ile bunlara ilişkin birikmiş 
amortismanların izlenmesi için kullanılır. 

(2) Maddi duran varlıklar niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan 
oluşur. 

250 Arazi ve Arsalar Hesabı 

251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 

252 Binalar Hesabı 

253 Tesis, Makine ve Cihazlar  Hesabı 

254 Taşıtlar Hesabı 

255 Demirbaşlar Hesabı 

256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı 

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) 

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 

259 Yatırım Avansları Hesabı 

 

Hesap grubuna ilişkin işlemler 

MADDE 163 -(1) Maddi duran varlıklar hakkında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen yönetmeliğin ilgili hükümleri ile aşağıdaki hükümlere göre 
işlem yapılır. 

(2) Maddi duran varlıklar hesap grubuna ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir: 

a) Maddi duran varlıkların hesaplara alınması 

Edinilen maddi duran varlıklar, maliyet bedeli ile hesaplara alınır. Maliyet bedeline varlıkların 
elde edilmesinde yapılan her türlü gider ilave edilir. Bağış veya hibe olarak edinilen maddi duran 
varlıklar varsa bilinen değeri, yoksa değerlemesi yapıldıktan sonra tespit edilen değeri ile hesaplara 
alınır. Dönem sonlarında yeniden değerleme ve amortismana tabi tutulan maddi duran varlıkların 
miktar ve değerlerinde, satılma, başka bir birime devredilme, kaybolma, çalınma, yanma, kırılma, 
bozulma gibi nedenlerle ortaya çıkan eksilmeler ilgili tahakkuk dairesinin mal sorumlusu ve harcama 
yetkilisince muhasebe birimine bildirilir. Bunun üzerine muhasebe birimlerince kayıtlar güncellenir. 
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olup hesaplarda yer almayan maddi duran 
varlıklardan envanter ve değerlemesi yapılanlar tahakkuk birimince bildirildikçe, muhasebe 
birimlerince ilgili maddi duran varlık hesabı ve net değer hesabına kaydedilmek suretiyle hesaplara 
alınır. Henüz kayıtlara alınmamış olan maddi duran varlıklardan herhangi bir nedenle elden 
çıkarılanlar, öncelikle elden çıkarma değerleriyle, ilgili maddi duran varlık hesabı ve net değer 
hesabına kaydedilmek suretiyle hesaplara alınır.(Mülga cümle:RG-11/9/2011-28051)(…) 

b) Yapılmakta olan yatırımlara ilişkin işlemler 

Bütçeye gider kaydıyla edinilen yapılmakta olan yatırımlara ilişkin ödeneklerin, bütçenin 
ekonomik sınıflandırmasındaki “Sermaye Giderleri” bölümüne ait olması gerekir. Yapılmakta olan 



 

 

yatırımlar hesabında izlenen maddi duran varlıklar, geçici kabul işlemi tamamlandıktan sonra ilgili 
maddi duran varlık hesabına aktarılır. Yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenen her bir iş için 
proje numarasıyla ayrı bir taahhüt kartı tutulur. Yapılmakta olan yatırımlar hesabı, maddi duran 
varlık çeşitlerine göre bölümlenmekle birlikte, proje bazında raporlanır. Bu hesapta kayıtlı tutarlar, 
girişilen taahhütler için fiyat farkı ve katma değer vergisi ödemeleri dahil yapılan toplam ödemeleri 
gösterir. 

c) Maddi duran varlıkların yeniden değerleme işlemleri 

Yönetmelik kapsamındaki idarelerin amortismana tabi varlıkları ve bu varlıklar üzerinden 
ayrılmış olup hesaplarda gösterilen birikmiş amortismanları, son üç yıllık fiyatlar genel düzeyindeki 
değişim toplamı Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre belirlenen oranı geçerse, her hesap 
dönemi sonu itibarıyla Maliye Bakanlığınca belirlenecek esas ve usullere göre aşağıdaki şekilde 
yeniden değerlemeye tabi tutulur. 

1) Maddi duran varlıklar ve bu varlıklar için geçmiş yıllarda ayrılmış olan amortismanlar, 
yeniden değerlemenin yapılacağı yıla ait oran ile çarpılmak suretiyle yeniden değerlenir. 

2) Yeniden değerleme neticesinde doğacak değer artış veya azalışları, bir taraftan ilgili maddi 
duran varlık hesabına kaydedilirken, karşılıkları da diğer taraftan yeniden değerleme farkları 
hesabına kaydedilir. Yeniden değerleme farkı, amortismana tabi varlıkların yeniden 
değerlemesinden önceki net bilanço varlık değerlerinin, bu kıymetlere yeniden değerleme oranının 
tatbikinden sonra bulunacak net bilanço varlık değerlerinden indirilmesi suretiyle bulunur. Net 
bilanço varlık değeri, varlıkların bilanço hesaplarında yazılı değerlerinden, birikmiş amortismanın 
düşülmesi suretiyle bulunan tutarı ifade eder. 

3) Hesap dönemleri sonu itibarıyla yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değerleme 
oranı, Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

4) Hesap dönemi içinde edinilen amortismana tabi varlıklar için edinildiği dönem için yeniden 
değerleme yapılmaz. 

5) Bir varlık herhangi bir nedenle elden çıkarılmışsa yeniden değerleme farkı da hesaplardan 
çıkarılır. Yeniden değerleme farkları hesabına kaydedilmiş tutarlar ilgili varlık tamamen amorti 
edildikten sonra net değer hesabına aktarılabilir. 

ç) Maddi duran varlıkların amortisman işlemleri 

Bir yıldan fazla kullanılabilen ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalan 
maddi duran varlıklar için aşağıdaki hükümlere göre amortisman ayrılır. 

Amortismana tabi varlıklar; birden fazla muhasebe döneminde kullanılması beklenen, sınırlı 
bir hizmet süresi olan, kurum tarafından mal ile hizmet üretim ve tedarikinde kullanılan ve/veya 
kurum içi genel yönetim amaçları için elde tutulan varlıklardır. Bu Yönetmelik kapsamına dahil kamu 
idarelerince muhasebe sistemine dahil edilen maddi duran varlıklardan; arazi ve arsalar, yapım 
aşamasındaki sabit varlıklar, varlıkların elde edilmesi için verilen avans ve krediler ile sanat eserleri 
dışındakilerden hangilerinin amortismana tabi tutulacağı ve bunlara ilişkin uygulanacak amortisman 
süre, yöntem ve oranları ile ilgili olarak Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller uygulanır. 
Ayrılan amortisman tutarı gider olarak muhasebeleştirilir. Varlıkların ilk defa amortisman ve 
yeniden değerlemeye esas alınacak değeri kayıt bedelidir. Ancak, yeniden değerlemeye tabi 
tutulmuş olan varlıklar için amortisman hesaplamasına esas alınacak değer yeniden değerleme 
sonucu ortaya çıkan değerdir. Bir varlık için yapılan harcamaların, varlığın iyileştirilmesi, ömrünün 
uzatılması veya veriminin arttırılması sonucunu doğurması durumunda amortisman hesaplaması 
varlığın yeni değeri üzerinden yapılır. Bir varlığın kullanımından elde edilebilecek ekonomik fayda 
tüketildikçe, bu tüketimi yansıtabilmek amacıyla ayrılan amortismanların birikmiş tutarı, varlığın 
defter değeri altında eksi değer olarak gösterilir. Amortismana tabi olup, yangın, deprem, su 
basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden varlıklar encümen 
kararıyla giderleştirilir. Çeşitli nedenlerle kamu idarelerinde kullanılma olanaklarını yitiren maddi 
duran varlıklardan diğer duran varlıklar hesap grubuna aktarılanların birikmiş amortisman tutarları, 
diğer duran varlıklar hesap grubu içindeki birikmiş amortismanlar hesabına aktarılır. 

d) Maddi duran varlıkların satılması 



 

 

Amortisman ayrılmış olan varlıkların net değeri, kayıtlı değerden ayrılmış amortismanlar ve 
varsa yeniden değerleme farkları düşüldükten sonra kalan tutardır. Devir ve trampa satış 
hükmündedir. Maddi duran varlıkların satış işlemleri sırasında; amortisman ve yeniden 
değerlemeye tabi olanlarda net değeri, diğerlerinde kayıtlı değeri ile satış bedeli arasında fark 
olması durumunda, öncelikle oluşan olumlu veya olumsuz, ilgili varlık hesabı ve gelir veya gider 
hesaplarına kaydedilerek satış işlemi muhasebeleştirilir. 

 

250 Arazi ve Arsalar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 164 -(1) Bu hesap, kurumun her türlü arazi ve arsalarının izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 165 -(1) Arazi ve arsalar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Bütçeye gider kaydedilmek suretiyle edinilen arsa ve araziler, maliyet bedeli üzerinden bir 
taraftan bu hesaba borç, kesintiler ilgili hesaplara, ödenmesi gereken tutar 103-Verilen Çekler ve 
Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri 
Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce mevcut olan arsa ve arazilerden envanteri 
yapılanların tespit edilen değerleri bu hesaba borç, 500-Net Değer/Sermaye Hesabına alacak 
kaydedilir. 

3 –(Değişik:RG-11/9/2011-28051) Bedelsiz olarak kuruma intikal eden arsa ve araziler tespit 
edilen değerleri üzerinden bu hesaba borç ve 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Satılan arsa ve arazilerin, satış bedeli ile net değeri arasında fark olması durumunda; 
öncelikle satış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte veya lehte fark tutarı duruma göre bu 
hesaba alacak veya borç, aleyhte fark tutarı 630-Giderler Hesabına borç, lehte fark tutarı ise 600-
Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. Bu kayıttan sonra satılan arsa ve arazilerin satış bedeli, 100-Kasa 
Hesabı, 102-Banka Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç, arsa ve arazilerin kayıtlı değeri bu hesaba 
alacak kaydedilir. Diğer taraftan bütçeye gelir kaydedilmesi gereken tutar 800-Bütçe Gelirleri 
Hesabına alacak, 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Taksitle satılan arsa ve arazilerin, satış bedeli ile net değeri arasında fark olması 
durumunda; öncelikle satış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte veya lehte fark tutarı 
duruma göre bu hesaba alacak veya borç, aleyhte fark tutarı 630-Giderler Hesabına borç, lehte fark 
tutarı ise 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. Bu kayıttan sonra satılan arsa ve arazilerin kayıtlı 
değeri, bu hesaba alacak, satış bedelinden tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmesi gereken 
tutarlardan doğan alacaklardan faaliyet dönemi içinde tahsil edilecek olan tutarlar 120-Gelirlerden 
Alacaklar Hesabına (faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil edilecek olan tutarlar 220-
Gelirlerden Alacaklar Hesabına), borç kaydedilir. Satış bedelinden yapılan tahsilat 100-Kasa Hesabı, 
102-Banka Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç, 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabına alacak 
bütçeye gelir kaydedilmesi gereken tutar 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak 805-Gelir Yansıtma 
Hesabına borç, kaydedilir. 

3 - Üzerine inşaat yapılmak suretiyle veya başka şekillerde arsa ve arazi vasfı ortadan 
kaldırılarak başka bir maddi duran varlığa dönüştürülen veya eklenen arsa ve araziler, kayıtlı 
değerleri üzerinden bu hesaba alacak, tespit edilen yeni değeri üzerinden ilgili maddi duran varlık 
hesabına borç, varlığın kayıtlı değeri ile yeni değeri arasında lehte fark varsa tutarı 600-Gelirler 
Hesabına (aleyhte fark varsa tutarı 630-Giderler Hesabına borç) alacak kaydedilir. 

4 - Bağış ve yardımlar dolayısıyla edinilen bu hesapta kayıtlı arsa ve arazilerden, kullanılmadığı 
veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenilenler, kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba alacak, 630-
Giderler Hesabına borç; 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak, 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç 
kaydedilir. 



 

 

5 –(Değişik:RG-11/9/2011-28051)Kurumca diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilen 
arsa ve araziler kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak ve 630-Giderler Hesabına borç 
kaydedilir. 

 

251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 166 -(1) Bu hesap, herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya kolaylaştırmak 
için, yeraltında veya yerüstünde inşa edilmiş kuruma ait her türlü yol, köprü, baraj, tünel, bölme, 
sarnıç, iskele, hark ve benzeri yapıların izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 167 -(1) Yeraltı ve yerüstü düzenleri hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilip, yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenen yeraltı 
ve yer üstü düzenlerine ilişkin tutarlar yatırımın tamamlanıp geçici kabulün yapılması ile birlikte, bu 
hesaba borç, 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Bu hesapta kayıtlı yeraltı ve yerüstü düzenlerinin iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya 
veriminin arttırılmasına ilişkin olarak bütçeye gider kaydıyla yapılan harcama tutarları, bir taraftan 
bu hesaba borç, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak; 
diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

3 –(Değişik:RG-11/9/2011-28051) Bedelsiz olarak kuruma intikal eden değerler tespit edilen 
değerleri üzerinden bu hesaba borç ve 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 

4 - Bu hesapta kayıtlı tutarlar ile bunlara ilişkin birikmiş amortismanların yıl sonunda yeniden 
değerlemeye tabi tutulması sonucu varlığın değerinde ortaya çıkan değer artışları bu hesaba borç, 
amortisman tutarındaki artışlar 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, değer artışları farkı ise 522- 
Yeniden Değerleme Farkları Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Satılan yeraltı ve yerüstü düzenlerinin, satış bedeli ile net değeri arasında fark olması 
durumunda; öncelikle satış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte veya lehte fark tutarı 
duruma göre bu hesaba alacak veya borç, aleyhte fark tutarı 630-Giderler Hesabına borç, lehte fark 
tutarı ise 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. Bu kayıttan sonra satış bedeli, 100-Kasa Hesabı, 
102-Banka Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç, ayrılmış olan amortisman tutarları 257-Birikmiş 
Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına 
borç, varlığın kayıtlı değeri bu hesaba alacak kaydedilir. Ayrıca, satış bedeli 805-Gelir Yansıtma 
Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Taksitle satılan yeraltı ve yerüstü düzenlerinin, satış bedeli ile net değeri arasında fark 
olması durumunda; öncelikle satış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte veya lehte fark 
tutarı duruma göre bu hesaba alacak veya borç, aleyhte fark tutarı 630-Giderler Hesabına borç, 
lehte fark tutarı ise 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. Bu kayıttan sonra satılan yeraltı ve 
yerüstü düzenlerinin kayıtlı değeri, bu hesaba alacak, satış bedelinden doğan alacaklardan; faaliyet 
dönemi içinde tahsil edilecek olan tutarlar 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabına (faaliyet dönemini 
takip eden dönemlerde tahsil edilecek olan tutarlar 220-Gelirlerden Alacaklar Hesabına), varlığın 
ayrılmış olan amortisman tutarı 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 
522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına borç kaydedilir. 

3 –(Değişik:RG-11/9/2011-28051)Kurumca diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilen 
varlıklar kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, ayrılmış olan amortisman tutarı 257-Birikmiş 
Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına, 
kalanı da 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir. 



 

 

4 - Bu hesapta kayıtlı tutarlar ile bunlara ilişkin birikmiş amortismanların yıl sonunda yeniden 
değerlemeye tabi tutulması sonucu varlığın değerinde ortaya çıkan azalışlar bu hesaba alacak; 
amortisman tutarındaki azalışlar 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, değer azalışları farkı ise 
522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına borç kaydedilir. 

5 - Geçici kabulü yapılarak yapılmakta olan yatırımlar hesabından bu hesaba aktarılan 
varlıklara ilişkin olarak yapılan kesin kabul sonucunda yükleniciden alacaklı olunması durumunda, 
alacak tutarı tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına borç, bu 
hesaba alacak kaydedilir. 

6 - Bağış ve yardımlar dolayısıyla edinilen bu hesapta kayıtlı yeraltı ve yerüstü düzenlerinden, 
kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenilenler, kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba 
alacak, ayrılmış olan amortisman tutarı 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme 
farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına, kalanı 630-Giderler Hesabına borç, diğer taraftan 
830-Bütçe Giderleri Hesabına borç; 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

 

252 Binalar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 168 -(1) Bu hesap, her türlü binalar ile bunların ayrılmaz parçalarının izlenmesi için 
kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 169 -(1) Binalar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Bütçeye gider kaydıyla satın alınan binaların maliyet bedeli bir taraftan bu hesaba borç, 
kesintiler ilgili hesaplara, ödenmesi gereken tutar 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 
veya ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider 
Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilip yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenen bina 
yapımına ilişkin tutarlar binanın tamamlanıp geçici kabulün yapılması ile birlikte, bu hesaba borç, 
258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına alacak kaydedilir. 

3 - Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce mevcut olan kurum malı binalardan envanteri 
yapılanların tespit edilen değerleri bu hesaba borç, 500-Net Değer/Sermaye Hesabına alacak 
kaydedilir. 

4 –(Değişik:RG-11/9/2011-28051) Bedelsiz olarak kuruma intikal eden binalar tespit edilen 
değerleri üzerinden bu hesaba borç ve 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 

5 - Bu hesapta kayıtlı tutarlar ile bunlara ilişkin birikmiş amortismanların yıl sonunda yeniden 
değerlemeye tabi tutulması sonucu ortaya çıkan değer artışları bu hesaba borç, amortisman 
tutarındaki artışlar 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, deger artışları farkı ise 522 Yeniden 
Değerleme Farkları Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Satılan binaların, satış bedeli ile net değeri arasında fark olması durumunda; öncelikle satış 
bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte veya lehte fark tutarı duruma göre bu hesaba alacak 
veya borç, aleyhte fark tutarı 630-Giderler Hesabına borç, lehte fark tutarı ise 600-Gelirler Hesabına 
alacak kaydedilir. Bu kayıttan sonra satış bedeli, 100-Kasa Hesabı, 102-Banka Hesabı veya ilgili diğer 
hesaplara borç, ayrılmış olan amortisman tutarları 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden 
değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına borç, varlığın kayıtlı değeri bu hesaba 
alacak kaydedilir. Ayrıca, satış bedeli 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri 
Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Taksitle satılan binaların, satış bedeli ile net değeri arasında fark olması durumunda; 
öncelikle satış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte veya lehte fark tutarı duruma göre bu 
hesaba alacak veya borç, aleyhte fark tutarı 630-Giderler Hesabına borç, lehte fark tutarı ise 600-



 

 

Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. Bu kayıttan sonra satılan binaların kayıtlı değeri, bu hesaba 
alacak, satış bedelinden tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmesi gereken tutarlardan doğan 
alacaklardan faaliyet dönemi içinde tahsil edilecek olan tutarlar 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabına 
(faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil edilecek olan tutarlar 220-Gelirlerden Alacaklar 
Hesabına), ayrılmış olan amortisman tutarları 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden 
değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına borç kaydedilir. 

3 –(Değişik:RG-11/9/2011-28051) Kurumca diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilen 
binaların kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, ayrılmış olan amortisman tutarı 257-Birikmiş 
Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına, 
kalanı da 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir. 

4 - Bu hesapta kayıtlı tutarlar ile bunlara ilişkin birikmiş amortismanların yıl sonunda yeniden 
değerlemeye tabi tutulması sonucu varlığın değerinde ortaya çıkan azalışlar bu hesaba alacak; 
amortisman tutarındaki azalışlar 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, değer azalışları farkı ise 
522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına borç kaydedilir. 

5 - Geçici kabulü yapılarak yapılmakta olan yatırımlar hesabından bu hesaba aktarılan 
varlıklara ilişkin olarak yapılan kesin kabul sonucunda yükleniciden alacaklı olunması durumunda, 
alacak tutarı tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına borç, bu 
hesaba alacak kaydedilir. 

6 - Bağış ve yardımlar dolayısıyla edinilen bu hesapta kayıtlı binalardan, kullanılmadığı veya 
amaç dışı kullanıldığı için geri istenilenler, kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba alacak, ayrılmış olan 
amortisman tutarı 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden 
Değerleme Farkları Hesabına, kalanı 630-Giderler Hesabına borç, diğer taraftan  830-Bütçe Giderleri 
Hesabına borç; 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

7 - Her ne surette olursa olsun yıkılarak bina olma vasfı ortadan kalkan binalar kayıtlı 
değerleri üzerinden bu hesaba alacak, ayrılan amortisman tutarı 257-Birikmiş Amortismanlar 
Hesabına, ortaya çıkan değer artışları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına, farkı 630-Giderler 
Hesabına borç kaydedilir. Bu işlem sonucu arsa ve arazi niteliği kazanan yerler takdir edilen 
değerleri üzerinden giderler hesabı yerine ilgili hesaplara kaydedilir. 

 

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 170 -(1) Bu hesap, kurumların faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan büro makine 
ve cihazları hariç her türlü makine, tesis ve cihazlar ile bunların eklentileri ve yükleme, boşaltma, 
aktarma makine ve gereçlerinin izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 171 -(1) Tesis, makine ve cihazlar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilip yapılmakta olan yatırımlar hesabına yansıtılan tesis, 
makine ve cihazlara ilişkin tutarlar, yatırımın tamamlanıp geçici kabulünün yapılması ile birlikte, bu 
hesaba borç, 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Bütçeye gider kaydıyla satın alınan tesis, makine ve cihazların tutarı  bir taraftan bu hesaba 
borç, kesintiler ilgili hesaplara, ödenmesi gereken tutar 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri 
Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-
Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

3 - Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce mevcut olan kurum malı tesis, makine ve 
cihazlardan envanteri yapılanlar tespit edilen değerleri üzerinden bu hesaba borç, 500-Net 
Değer/Sermaye Hesabına alacak kaydedilir. 



 

 

4 –(Değişik:RG-11/9/2011-28051) Bedelsiz olarak kuruma intikal eden tesis, makine ve 
cihazlar tespit edilen değerleri üzerinden bu hesaba borç ve 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 

5 - Bu hesapta kayıtlı tutarlar ile bunlara ilişkin birikmiş amortismanların yıl sonunda yeniden 
değerlemeye tabi tutulması sonucu ortaya çıkan değer artışları bu hesaba borç, 257-Birikmiş 
Amortismanlar Hesabına ve 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Satılan tesis, makine ve cihazların, satış bedeli ile net değeri arasında fark olması 
durumunda; öncelikle satış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte veya lehte fark tutarı 
duruma göre bu hesaba alacak veya borç, aleyhte fark tutarı 630-Giderler Hesabına borç, lehte fark 
tutarı ise 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. Bu kayıttan sonra satış bedeli, 100-Kasa Hesabı, 
102-Banka Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç, ayrılmış olan amortisman tutarları 257-Birikmiş 
Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına 
borç, varlığın kayıtlı değeri bu hesaba alacak kaydedilir. Ayrıca, satış bedeli 805-Gelir Yansıtma 
Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Taksitle satılan tesis, makine ve cihazların, satış bedeli ile net değeri arasında fark olması 
durumunda; öncelikle satış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte veya lehte fark tutarı 
duruma göre bu hesaba alacak veya borç, aleyhte fark tutarı 630-Giderler Hesabına borç, lehte fark 
tutarı ise 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. Bu kayıttan sonra satılan tesis, makine ve 
cihazların kayıtlı değeri, bu hesaba alacak, satış bedelinden doğan alacaklardan faaliyet dönemi 
içinde tahsil edilecek tutarlar 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabına (faaliyet dönemini takip eden 
dönemlerde tahsil edilecek tutarlar 220-Gelirlerden Alacaklar Hesabına), ayrılmış olan amortisman 
tutarları 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme 
Farkları Hesabına borç kaydedilir. 

3 - Yıkılma, eskime ve ekonomik ömrünü tamamlama gibi nedenlerle tesis, makine ve cihaz 
olma vasfı ortadan kalkan tesis, makine ve cihazlar kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 
294-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabına borç; bu varlıklar için ayrılmış olan 
amortisman tutarı 299-Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak, 257-Birikmiş Amortismanlar 
Hesabına borç kaydedilir. 

4 - Görevliler tarafından kişisel kusurları nedeniyle tamamen hasara uğratılan tesis, makine ve 
cihazlar, bir taraftan kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, bu varlıklar için ayrılmış olan 
amortisman tutarı 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden 
Değerleme Farkları Hesabına, kalanı 630-Giderler Hesabına borç; diğer taraftan rayiç bedeli 
üzerinden 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 

5 - Bu hesapta kayıtlı tutarlar ile bunlara ilişkin birikmiş amortismanların yıl sonunda yeniden 
değerlemeye tabi tutulması sonucu varlığın değerinde ortaya çıkan azalışlar bu hesaba alacak; 
amortisman tutarındaki azalışlar 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, değer azalışları farkı ise 
522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına borç kaydedilir. 

6 - Geçici kabulü yapılarak yapılmakta olan yatırımlar hesabından bu hesaba aktarılan 
varlıklara ilişkin olarak yapılan kesin kabul sonucunda yükleniciden alacaklı olunması durumunda, 
sözkonusu alacak tutarı tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere 140-Kişilerden Alacaklar 
Hesabına borç, bu hesaba alacak kaydedilir. 

7 - Bağış ve yardımlar dolayısıyla edinilen bu hesapta kayıtlı tesis, makine ve cihazlardan, 
kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenilenler, kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba 
alacak, , bu varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarı 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, 
yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına, kalanı 630-Giderler Hesabına 
borç, diğer taraftan kayıtlı değeri üzerinden 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç; 835-Gider Yansıtma 
Hesabına alacak kaydedilir. 

8 –(Değişik:RG-11/9/2011-28051)Kurumca diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilen 
tesis, makine ve cihazların kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, ayrılmış olan amortisman 
tutarı 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme 
Farkları Hesabına, kalanı da 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir. 



 

 

254 Taşıtlar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 172 -(1) Bu hesap kurumlara ait taşıtların izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 173 -(1)Taşıtlar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Bütçeye gider kaydıyla edinilen taşıtların tutarları, bir taraftan bu hesaba borç, 103-Verilen 
Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan,830-Bütçe 
Giderleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce mevcut olan taşıtlardan envanteri yapılanlar, tespit 
edilen değerleri üzerinden bu hesaba borç, 500-Net Değer/Sermaye Hesabına alacak kaydedilir. 

3 –(Değişik:RG-11/9/2011-28051) Bedelsiz olarak kurumlara intikal eden taşıtlar tespit edilen 
değerleri üzerinden bu hesaba borç ve 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 

4 - Bu hesapta kayıtlı tutarlar ile bunlara ilişkin birikmiş amortismanların yıl sonunda yeniden 
değerlemeye tabi tutulması sonucu varlığın değerinde ortaya çıkan artışlar bu hesaba borç; 
amortisman tutarındaki artışlar 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, değer artışları farkı ise 522-
Yeniden Değerleme Farkları Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Satılan taşıtların, satış bedeli ile net değeri arasında fark olması durumunda; öncelikle satış 
bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte veya lehte fark tutarı duruma göre bu hesaba alacak 
veya borç, aleyhte fark tutarı 630-Giderler Hesabına borç, lehte fark tutarı ise 600-Gelirler Hesabına 
alacak kaydedilir. Bu kayıttan sonra satış bedeli, 100-Kasa Hesabı, 102-Banka Hesabı veya ilgili diğer 
hesaplara borç, ayrılmış olan amortisman tutarları 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden 
değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına borç, varlığın kayıtlı değeri bu hesaba 
alacak kaydedilir. Ayrıca, satış bedeli 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri 
Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Taksitle satılan taşıtların, satış bedeli ile net değeri arasında fark olması durumunda; 
öncelikle satış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte veya lehte fark tutarı duruma göre bu 
hesaba alacak veya borç, aleyhte fark tutarı 630-Giderler Hesabına borç, lehte fark tutarı ise 600-
Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. Bu kayıttan sonra satılan taşıtların kayıtlı değeri, bu hesaba 
alacak, satış bedelinden doğan alacaklardan faaliyet dönemi içinde tahsil edilecek tutarlar 120-
Gelirlerden Alacaklar Hesabına (faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil edilecek tutarlar 
220-Gelirlerden Alacaklar Hesabına), bu varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarları 257-Birikmiş 
Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına 
borç kaydedilir. 

3 - Kazaya uğrama, eskime veya ekonomik ömrünü tamamlama gibi nedenlerle taşıt olma 
vasfı ortadan kalkan taşıtlar, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 294-Elden Çıkarılacak 
Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabına borç; ayrılmış olan amortisman tutarı 299-Birikmiş 
Amortismanlar Hesabına alacak, 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedilir. 

4 - Görevliler tarafından kişisel kusurları nedeniyle tamamen hasara uğratılan taşıtlar, kayıtlı 
değerleri üzerinden bu hesaba alacak, ayrılmış olan amortisman tutarı 257-Birikmiş Amortismanlar 
Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına, kalanı 630-
Giderler Hesabına borç; rayiç bedeli üzerinden 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına borç, 600-Gelirler 
Hesabına alacak kaydedilir. 

5 - Bu hesapta kayıtlı tutarlar ile bunlara ilişkin birikmiş amortismanların yıl sonunda yeniden 
değerlemeye tabi tutulması sonucu, varlığın değerinde ortaya çıkan azalışlar bu hesaba alacak; 
amortisman tutarındaki azalışlar 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, değer azalışları farkı ise 
522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına borç kaydedilir. 



 

 

6 - Bağış ve yardımlar dolayısıyla edinilen bu hesapta kayıtlı taşıtlardan, kullanılmadığı veya 
amaç dışı kullanıldığı için geri istenilenler, kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba alacak, ayrılmış olan 
amortisman tutarı 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden 
Değerleme Farkları Hesabına, kalanı 630-Giderler Hesabına borç, diğer taraftan kayıtlı değeri 
üzerinden 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç; 835 - Gider Yansıtma Hesabına alacak, kaydedilir. 

7 –(Değişik:RG-11/9/2011-28051)Kurumca diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilen 
taşıtların kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, ayrılmış olan amortisman tutarı 257-Birikmiş 
Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına, 
kalanı da 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir. 

 

255 Demirbaşlar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 174 -(1) Bu hesap, kurum faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro 
makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi uzun süre kullanılabilen varlıkların 
izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE175- (1) Demirbaşlar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Bütçeye gider kaydıyla edinilen demirbaş tutarları, bir taraftan bu hesaba borç, 103-
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan 830-
Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce mevcut olan demirbaşlardan envanteri yapılanlar 
tespit edilen değerleri üzerinden bu hesaba borç, 500-Net Değer/Sermaye Hesabına alacak 
kaydedilir. 

3 – (Değişik:RG-11/9/2011-28051) Bedelsiz olarak intikal eden demirbaşlar tespit edilen 
değerleri üzerinden bu hesaba borç ve 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 

4 - Bu hesapta kayıtlı tutarlar ile bunlara ilişkin birikmiş amortismanların yıl sonunda yeniden 
değerlemeye tabi tutulması sonucu ortaya çıkan değer artışları bu hesaba borç, 257-Birikmiş 
Amortismanlar Hesabına ve 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Satılan demirbaşların, satış bedeli ile net değeri arasında fark olması durumunda; öncelikle 
satış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte veya lehte fark tutarı duruma göre bu hesaba 
alacak veya borç, aleyhte fark tutarı 630-Giderler Hesabına borç, lehte fark tutarı ise 600-Gelirler 
Hesabına alacak kaydedilir. Bu kayıttan sonra satış bedeli, 100-Kasa Hesabı, 102-Banka Hesabı veya 
ilgili diğer hesaplara borç, ayrılmış olan amortisman tutarları 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, 
yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına borç, varlığın kayıtlı değeri bu 
hesaba alacak kaydedilir. Ayrıca, satış bedeli 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri 
Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Taksitle satılan demirbaşların, satış bedeli ile net değeri arasında fark olması durumunda; 
öncelikle satış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte veya lehte fark tutarı duruma göre bu 
hesaba alacak veya borç, aleyhte fark tutarı 630-Giderler Hesabına borç, lehte fark tutarı ise 600-
Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. Bu kayıttan sonra satılan demirbaşların kayıtlı değeri, bu hesaba 
alacak, satış bedelinden doğan alacaklardan faaliyet dönemi içinde tahsil edilecek tutarlar 120-
Gelirlerden Alacaklar Hesabına (faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil edilecek tutarlar 
220-Gelirlerden Alacaklar Hesabına), ayrılmış olan amortisman tutarları 257-Birikmiş Amortismanlar 
Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına borç kaydedilir. 

3 –(Değişik:RG-11/9/2011-28051)Diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilen 
demirbaşların kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, ayrılmış olan amortisman tutarı 257-



 

 

Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları 
Hesabına, kalanı da 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir. 

4 - Eskime veya ekonomik ömrünü tamamlama gibi nedenlerle demirbaş olma vasfı ortadan 
kalkan demirbaşlar, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 294-Elden Çıkarılacak Stoklar ve 
Maddi Duran Varlıklar Hesabına borç; ayrılmış olan amortisman tutarı 299-Birikmiş Amortismanlar 
Hesabına alacak, 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedilir. 

5 - Görevliler tarafından kişisel kusurları nedeniyle tamamen hasara uğratılan demirbaşlar 
kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, ayrılmış olan amortisman tutarı 257-Birikmiş 
Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına, 
kalanı 630-Giderler Hesabına borç; rayiç bedeli üzerinden 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına borç, 
600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 

6 - Bu hesapta kayıtlı tutarlar ile bunlara ilişkin birikmiş amortismanların yıl sonunda yeniden 
değerlemeye tabi tutulması sonucu varlığın değerinde ortaya çıkan azalışlar bu hesaba alacak; 
amortisman tutarındaki azalışlar 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, değer azalışları farkı ise 
522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına borç kaydedilir. 

7 - Bağış ve yardımlar dolayısıyla edinilen bu hesapta kayıtlı demirbaşlardan, kullanılmadığı 
veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenilenler, kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba alacak, ayrılmış 
olan amortisman tutarı 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-
Yeniden Değerleme Farkları Hesabına, kalanı 630-Giderler Hesabına borç, diğer taraftan kayıtlı 
değeri üzerinden 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç; 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak, 
kaydedilir. 

 

256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 176 -(1) Bu hesap, yukarıda belirtilen hesapların hiçbirinin kapsamına girmeyen 
özellikle kendi bölümlerinde tanımlanamayan diğer maddi duran varlıkların izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 177 -(1) Diğer maddi duran varlıklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 
belirtilmiştir 

a) Borç 

1 - Maddi duran varlıklardan arazi ve arsalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri, binalar, tesis, 
makine ve cihazlar, taşıtlar, demirbaşlar kapsamına girmeyip, bütçeye gider kaydıyla edinilen maddi 
duran varlık tutarları, bir taraftan bu hesaba borç, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 
veya ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider 
Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce mevcut olan kurum malı diğer maddi duran 
varlıklardan envanteri yapılanlar tespit edilen değerleri üzerinden bu hesaba borç, 500-Net 
Değer/Sermaye Hesabına alacak kaydedilir. 

3 –(Değişik:RG-11/9/2011-28051) Bedelsiz olarak kuruma intikal eden diğer maddi duran 
varlıklar, tespit edilen değerleri üzerinden bu hesaba borç ve 600-Gelirler Hesabına alacak 
kaydedilir. 

4 - Bu hesapta kayıtlı tutarlar ile bunlara ilişkin birikmiş amortismanların yıl sonunda yeniden 
değerlemeye tabi tutulması sonucu ortaya çıkan değer artışları bu hesaba borç, 257-Birikmiş 
Amortismanlar Hesabına ve 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Satılan diğer maddi duran varlıkların satış bedeli ile net değeri arasında fark olması 
durumunda; öncelikle satış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte veya lehte fark tutarı 
duruma göre bu hesaba alacak veya borç, aleyhte fark tutarı 630-Giderler Hesabına borç, lehte fark 
tutarı ise 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. Bu kayıttan sonra satış bedeli, 100-Kasa Hesabı, 



 

 

102-Banka Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç, ayrılmış olan amortisman tutarları 257-Birikmiş 
Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına 
borç, varlığın kayıtlı değeri bu hesaba alacak kaydedilir. Ayrıca, satış bedeli 805-Gelir Yansıtma 
Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir. 

2 –(Değişik:RG-11/9/2011-28051) Başka idare veya kuruluşlara bedelsiz olarak devredilen 
varlıklar, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, ayrılmış olan amortisman tutarı 257-Birikmiş 
Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına, 
kalanı da 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir. 

3 - Eskime veya ekonomik ömrünü tamamlama gibi nedenlerle maddi duran varlık olma vasfı 
ortadan kalkan diğer maddi duran varlıklar, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 294-Elden 
Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabına borç; ayrılmış olan amortisman tutarı 299-
Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak, 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedilir. 

4 - Görevliler tarafından kişisel kusurları nedeniyle tamamen hasara uğratılan diğer maddi 
duran varlıklar, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, ayrılmış olan amortisman tutarı 257-
Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları 
Hesabına, kalanı 630-Giderler Hesabına borç; rayiç bedeli üzerinden 140-Kişilerden Alacaklar 
Hesabına borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 

5 - Bu hesapta kayıtlı tutarlar ile bunlara ilişkin birikmiş amortismanların yıl sonunda yeniden 
değerlemeye tabi tutulması sonucu varlığın değerinde ortaya çıkan azalışlar bu hesaba alacak; 
amortisman tutarındaki azalışlar 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, değer azalışları farkı ise 
522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına borç kaydedilir. 

6 - Bağış ve yardımlar dolayısıyla edinilen bu hesapta kayıtlı diğer maddi duran varlıklardan, 
kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenilenler, kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba 
alacak, ayrılmış olan amortisman tutarı 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme 
farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına, kalanı 630-Giderler Hesabına borç, diğer taraftan 
kayıtlı değeri üzerinden  830-Bütçe Giderleri Hesabına borç; 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak 
,kaydedilir. 

 

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) 

Hesabın niteliği 

MADDE 178 -(1) Bu hesap, maddi duran varlık bedellerinin ekonomik ömrü içerisinde 
giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 179 -(1) Birikmiş amortismanlar hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Alacak 

1 - Maddi duran varlıklar hesapları için ayrılan amortisman tutarları yıl sonunda bu hesaba 
alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Yıl sonunda maddi duran varlıklar ile bunlara ilişkin birikmiş amortismanların yeniden 
değerlemeye tabi tutulması sonucu ortaya çıkan değerleme artışı ilgili maddi duran varlık hesabına 
borç; amortisman tutarlarındaki artış bu hesaba, maddi duran varlık değer artışı ise 522-Yeniden 
Değerleme Farkları Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Borç 

1 - Amortismana tabi tutulduktan sonra her ne suretle olursa olsun kayıtlardan çıkarılan 
maddi duran varlık tutarlarının ayrılan amortisman tutarı bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak 
kaydedilir. 

2 - Yıl sonunda maddi duran varlıklar ile bunlara ilişkin birikmiş amortismanların yeniden 
değerlemeye tabi tutulması sonucu ortaya çıkan değerleme azalışı ilgili maddi duran varlık hesabına 



 

 

alacak; amortisman tutarlarındaki azalış bu hesaba, maddi duran varlık değer azalışı ise 522-Yeniden 
Değerleme Farkları Hesabına borç kaydedilir. 

 

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 180 -(1) Bu hesap, yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve 
malzeme ile işçilik ve genel giderlerin; geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün 
yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığını 
gösteren belgenin düzenlendiği tarihte, ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar 
izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 181 -(1) Yapılmakta olan yatırımlar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Gerek yılı içerisinde gerekse yıllara sari olarak yapımı süren ve tamamlandığında ilgili 
maddi duran varlık hesabına aktarılacak tutarlar, bir taraftan bu hesaba borç, kesintiler ilgili 
hesaplara, ödenecek tutar 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer 
hesaplara alacak; diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç ,  835-Gider Yansıtma Hesabına 
alacak kaydedilir. 

Söz konusu tutar taahhütler hesabında izlenen yıllara sari bir taahhüde ilişkin bir ödeme ise, 
921-Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabına borç, 920-Gider Taahhütleri Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce mevcut olan yapılmakta olan yatırımlardan 
envanteri yapılanların tespit edilen değerleri bu hesaba borç, 500-Net Değer/Sermaye Hesabına 
alacak kaydedilir. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği yıldan önce başlayan ve hakediş ödemesi yapılan 
işlere ait tutarlar, ilk hakediş ödemesinde bu hesaba borç, 500-Net Değer/Sermaye Hesabına alacak 
kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Tamamlanıp geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarlar bu hesaba alacak, ilgili maddi duran 
varlık hesabına borç kaydedilir. 

2 - Henüz tamamlanmadan satış, devir ve benzeri yollarla elden çıkarılan iş tutarlarının elden 
çıkarma bedeli, 102-Banka Hesabına veya ilgili diğer hesaplara borç, bu hesaba alacak; diğer 
taraftan 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak; 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, (maliyet bedeli ile 
elden çıkarma bedeli arasındaki aleyhte fark 630-Giderler Hesabına borç, lehte fark ise 600-Gelirler 
Hesabına alacak) kaydedilir. 

 

259 Yatırım Avansları Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 182 -(1) Bu hesap, yurt içi veya dışından sözleşmeye dayanılarak edinilen maddi 
duran varlıklarla ilgili olarak verilen yatırım avanslarının izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 183 -(1)Yatırım avansları hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Borç 

Maddi duran varlık edinim işleri nedeniyle sözleşmelerine dayanılarak müteahhitlere verilen 
avanslar bu hesaba borç, kesintiler ilgili hesaplara, ödenmesi gereken tutar 103-Verilen Çekler ve 
Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilir. Yatırım avansı karşılığında 
teminat olarak alınan değerler ilgili hesaplara kaydedilir. 

  



 

 

b) Alacak 

1 - Verilen avanslardan yapılan mahsuplar bu hesaba alacak, ilgili hesap ya da hesaplara borç 
kaydedilir. 

2 - Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi 
nedeniyle feshedilen sözleşmeler üzerine henüz mahsup edilemeyen avans tutarı bu hesaba alacak, 
140-Kişilerden Alacaklar Hesabına borç; teminatı paraya çevrildiğinde ise tutarı 102-Banka Hesabına 
borç, alacak miktarı 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına, kalanı ilgilisine ödenmek üzere 333-
Emanetler Hesabına alacak kaydedilir. 

 

26 Maddi olmayan duran varlıklar 

MADDE 184 -(1) Bu hesap grubu, herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve kurumun belli bir 
şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında 
hukuken himaye gören haklar gibi varlıklar ile bunlar için hesaplanan birikmiş amortismanların kaydı 
için kullanılır. 

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

260 Haklar Hesabı 

264 Özel Maliyetler Hesabı 

268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) 

 

Hesap grubuna ilişkin işlemler 

MADDE 185 -(1) Maddi olmayan duran varlıklar hesap grubuna ilişkin işlemler aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Maddi olmayan duran varlıkların hesaplara alınması 

Edinilen maddi olmayan duran varlıklar, maliyet bedeli ile hesaplara alınır. Bağış veya hibe 
olarak edinilenler değerlemesi yapıldıktan sonra hesaplara alınır. Maddi olmayan duran varlıkların 
kayıtlardan çıkarılmasını gerektiren bir durum ortaya çıktığında muhasebe birimine bildirilir. Bunun 
üzerine muhasebe birimince kayıtlar güncellenir. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olup 
hesaplarda yer almayan maddi olmayan duran varlıklardan envanter ve değerlemesi yapılanlar 
tahakkuk birimince bildirildikçe, muhasebe birimince ilgili maddi olmayan duran varlık hesabı ve net 
değer hesabına kaydedilmek suretiyle hesaplara alınır. Henüz kayıtlara alınmamış olan maddi 
olmayan duran varlıklardan herhangi bir nedenle elden çıkarılanlar öncelikle elden çıkarma 
değerleriyle ilgili maddi olmayan duran varlık hesabı ve net değer hesabına kaydedilmek suretiyle 
hesaplara alınır. Değeri Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarı aşmayan maddi olmayan duran 
varlıklar, bu hesaplarla ilişkilendirilmeden doğrudan doğruya gider yazılabilir. Maddi olmayan duran 
varlıkların satış işlemleri sırasında; varlığın net değeri ile satış bedeli arasında fark olması 
durumunda, öncelikle lehte veya aleyhte oluşan fark, ilgili varlık hesabı ve gelir veya gider 
hesaplarına kaydedildikten sonra satış işlemi muhasebeleştirilir. 

b) Maddi olmayan duran varlıkların yeniden değerleme işlemleri 

Amortismana tabi maddi olmayan duran varlıklar ve bu varlıklar üzerinden ayrılmış olup 
hesaplarda gösterilen amortismanları, son üç yıllık fiyatlar genel düzeyindeki değişim toplamı Genel 
Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre belirlenen oranı geçerse, her hesap dönemi sonu itibarıyla 
Maliye Bakanlığınca belirlenecek esas ve usullere göre yeniden değerlemeye tabi tutulur. 

c) Maddi olmayan duran varlıkların amortisman işlemleri 

Amortisman ayrılması, bir maddi olmayan duran varlığın maliyetinin, öngörülen hizmet süresi 
boyunca dönemlere dağıtılmasıdır. Ayrılan amortisman tutarı gider olarak muhasebeleştirilir. Maddi 
olmayan duran varlıkların ilk defa amortisman ve yeniden değerlemeye esas alınacak değeri kayıt 
bedelidir. Ancak, yeniden değerlemeye tabi tutulmuş olan varlıklar için amortisman hesaplamasına 
esas alınacak değer, yeniden değerleme sonucu ortaya çıkan değerdir. Maddi olmayan duran varlık 
için yapılan harcamaların, varlığın iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılması 



 

 

sonucunu doğurması durumunda amortisman hesaplaması varlığın yeni değeri üzerinden yapılır. Bir 
maddi olmayan duran varlığın kullanımından elde edilebilecek ekonomik fayda tüketildikçe, bu 
tüketimi yansıtabilmek amacıyla ayrılan amortismanların birikmiş tutarı, varlığın defter değerinin 
altında eksi değer olarak gösterilir. Amortisman süresi, maddi olmayan duran varlığın muhasebe 
kayıtlarına girdiği yıldan başlar. Uygulanacak amortisman süre, yöntem ve oranları maddi olmayan 
duran varlık çeşitlerine göre Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

 

260 Haklar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 186 -(1) Bu hesap, bedeli karşılığı edinilen hukuki tasarruflar ile belirli alanlarda 
tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkiler dolayısıyla yapılan ve ekonomik değer taşıyan 
harcamaların izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE187 -(1) Haklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Bütçeye gider kaydıyla edinilen haklar bir taraftan bu hesaba borç, kesintiler ilgili hesaba, 
ödenecek tutar 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak; 
diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

2-Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce mevcut olan haklardan envanteri yapılanlar tespit 
edilen değerleri üzerinden bu hesaba borç, 500-Net Değer/Sermaye Hesabına alacak kaydedilir. 

3-Alacaklarına karşılık alınan haklar, intikale esas değerleri üzerinden bu hesaba borç, ilgili 
hesaplara alacak kaydedilir. 

4-Bu hesapta kayıtlı tutarlar ile bunlara ilişkin birikmiş amortismanların yıl sonunda yeniden 
değerlemeye tabi tutulması sonucu ortaya çıkan değer artışları bu hesaba borç, 268-Birikmiş 
Amortismanlar Hesabına ve 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Satılan hakların satış bedeli, 100-Kasa Hesabı, 102-Banka Hesabı veya ilgili diğer hesaplara 
borç, kayıtlı değeri bu hesaba, net değeri ile satış bedeli arasında varsa lehte fark 600-Gelirler 
Hesabına alacak, (net değeri ile satış bedeli arasındaki aleyhte fark 630-Giderler Hesabına borç) 
ayrılan amortismanı 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, ortaya çıkan değer artışları 522-Yeniden 
Değerleme Farkları Hesabına borç, diğer taraftan satış bedeli 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, 
800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir. 

2-Ortadan kalkan haklar kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, ayrılan amortisman 
tutarı 268-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, ortaya çıkan değer artışları 522-Yeniden Değerleme 
Farkları Hesabına, kalanı 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir. 

3-Bu hesapta kayıtlı tutarlar ile bunlara ilişkin birikmiş amortismanların yıl sonunda yeniden 
değerlemeye tabi tutulması sonucu ortaya çıkan değer azalışları bu hesaba alacak, 268-Birikmiş 
Amortismanlar Hesabına ve 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına borç kaydedilir. 

 

264 Özel Maliyetler Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 188 -(1) Bu hesap, kiralanan gayri menkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerinin 
sürekli olarak artırılması amacıyla yapılan giderler ile bu gayri menkullerin kullanılması için yapılıp, 
kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak olan varlıkların izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 189 -(1)Özel maliyetler hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

  



 

 

a) Borç 

1 - Bütçeye gider kaydıyla edinilen özel maliyet tutarları bir taraftan bu hesaba borç, 
kesintiler ilgili hesaba, ödenecek tutar 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili 
diğer hesaplara alacak; diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma 
Hesabına alacak kaydedilir. 

2-Bu hesapta kayıtlı tutarlar ile bunlara ilişkin birikmiş amortismanların yıl sonunda yeniden 
değerlemeye tabi tutulması sonucu ortaya çıkan değer artışları bu hesaba borç, 268-Birikmiş 
Amortismanlar Hesabına ve 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Her ne surette olursa olsun özel maliyet olma vasfı ortadan kalkan tutarlar kayıtlı değerleri 
üzerinden bu hesaba alacak, ayrılan amortisman tutarı 268-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, 
ortaya çıkan değer artışları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına, kalanı 630-Giderler Hesabına 
borç kaydedilir. 

2 - Henüz amortismana tabi tutulmadan gayrimenkul sahibine terk olunan özel maliyet 
bedelleri bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir. 

3 - Bu hesapta kayıtlı tutarlar ile bunlara ilişkin birikmiş amortismanların yıl sonunda yeniden 
değerlemeye tabi tutulması sonucu ortaya çıkan değer azalışları bu hesaba alacak, 268-Birikmiş 
Amortismanlar Hesabına ve 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına borç kaydedilir. 

 

268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-) 

Hesabın niteliği 

MADDE 190 -(1) Bu hesap, maddi olmayan duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekleri süre 
içerisinde yok edilmesini izlemek için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 191 -(1)Birikmiş amortismanlar hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Alacak 

1 - Maddi olmayan duran varlıklar için ayrılan amortisman tutarları yıl sonunda bu hesaba 
alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Yıl sonunda maddi olmayan duran varlıklar ile bunlara ilişkin birikmiş amortismanların 
yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucu ortaya çıkan değerleme artışı ilgili maddi olmayan 
duran varlık hesabına borç; amortisman tutarlarındaki artış bu hesaba, maddi olmayan duran varlık 
değer artışı ise 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Borç 

1 - Amortismana tabi tutulduktan sonra her ne suretle olursa olsun kayıtlardan çıkarılan varlık 
tutarları için ayrılan amortisman tutarı bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir. 

2 - Yıl sonunda maddi olmayan duran varlıklar ile bunlara ilişkin birikmiş amortismanların 
yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucu ortaya çıkan değerleme azalışı ilgili maddi olmayan 
duran varlık hesabına alacak; amortisman tutarlarındaki azalış bu hesaba, maddi olmayan duran 
varlık değer azalışı ise 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına borç kaydedilir. 

 

28 Gelecek yıllara ait giderler 

MADDE 192 -(1) Bu hesap grubu, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak, gelecek 
yıllara ait olan giderlerin izlenmesi için kullanılır. 

 
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 
Hesabın niteliği 
MADDE 193 -(1) Bu hesap, dönem içinde ödenen ancak, gelecek yılların faaliyet hesaplarına 

dahil edilecek olan giderlerin izlenmesi için kullanılır. 



 

 

Hesaba ilişkin işlemler 
MADDE 194 -(1) Peşin ödenen giderlerden içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden 

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

(2) Dönem sonunda, bu hesapta yer alıp tahakkuk zamanına bir yıldan az bir süre kalan peşin 
ödenmiş giderler, düzenlenecek muhasebe işlem fişi ile dönen varlıklar ana hesap grubu içindeki 
gelecek aylara ait giderler hesabına aktarılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 195 -(1)Gelecek yıllara ait giderler hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir: 

a) Borç 

Bütçe giderleri ile ilişkilendirilmesi gereken ve içinde bulunulan dönemi takip eden 
dönemlerde tahakkuk ettirilmesi gereken peşin ödenmiş giderler bir taraftan bu hesaba borç, 103-
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak;, diğer taraftan 830-
Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

Bu hesapta kayıtlı tutarlardan takip eden dönemde gider hesaplarına yansıtılması gerekenler, 
dönem sonunda bu hesaba alacak, dönen varlıklar ana hesap grubu içindeki 180-Gelecek Aylara Ait 
Giderler Hesabına borç kaydedilir. 

 

29 Diğer duran varlıklar 

MADDE 196 -(1) Bu hesap grubu, duran varlık niteliği taşıyan ve duran varlık hesap gruplarına 
girmeyen, diğer duran varlıklar ile ilgili duran varlık hesaplarından, bu gruptaki hesaplara aktarılan 
amortismana tabi varlıkların birikmiş amortismanlarının izlenmesi için kullanılır. 

(2) Diğer duran varlıklar niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan 
oluşur. 

294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı 

297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı 

299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) 

 

294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 197-(1) Bu hesap, çeşitli nedenlerle kullanılma olanaklarını yitiren maddi duran 
varlıkların izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 198- (1)Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabına ilişkin borç ve 
alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Kullanılma olanaklarını yitiren maddi duran varlıklar kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba 
borç, ilgili maddi duran varlık hesabına alacak; ayrılmış olan amortisman tutarı 299-Birikmiş 
Amortismanlar Hesabına alacak, 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Satılan varlıkların satış bedeli ile net değerleri arasında oluşan lehte fark bu hesaba borç, 
600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Satılan varlıkların satış bedeli ile net değerleri arasında oluşan aleyhte fark bu hesaba 
alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Bu hesapta kayıtlı varlıklardan satılmak suretiyle elden çıkarılanların satış bedeli 100-Kasa 
Hesabı, 102-Banka Hesabı veya ilgili diğer hesaplara, ayrılmış olan amortisman tutarı 299-Birikmiş 



 

 

Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkı 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına borç, 
kayıtlı değeri bu hesaba alacak kaydedilir. Ayrıca, satış değeri 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, , 
805-Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilir. 

3 - Bu hesapta kayıtlı varlıklardan diğer idare veya kuruluşlara bedelsiz olarak devredilenlerin 
kayıtlı değeri bu hesaba alacak, ayrılan amortisman tutarı 299-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, 
yeniden değerleme farkı 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına, kalanı 630-Giderler Hesabına 
borç kaydedilir. 

 

297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 199 -(1) Bu hesap, yukarıdaki hesaplar kapsamına girmeyen diğer çeşitli duran 
varlıkların izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 200 -(1)Diğer çeşitli duran varlıklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Borç 

Edinilen diğer çeşitli duran varlıklar bu hesaba borç, ilgili hesaba alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

Bu hesapta kayıtlı diğer çeşitli duran varlıklardan herhangi bir şekilde elden çıkarılanlar bu 
hesaba alacak, ilgili hesaba borç kaydedilir. 

 

299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 201 -(1) Bu hesap, diğer duran varlıklar hesap grubunda yer alan hesaplarda kayıtlı 
amortismana tabi duran varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarlarını izlemek için kullanılır.  

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 202 -(1)Birikmiş amortismanlar hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Alacak 

Elden çıkarılacak maddi duran varlıklar ile diğer çeşitli duran varlıklar için ayrılmış olan 
amortisman tutarları bu hesaba alacak, 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı veya ilgili diğer 
hesaplara borç kaydedilir. 

b) Borç 

Elden çıkarılacak maddi duran varlıklar ile diğer duran varlıklardan her ne suretle olursa olsun 
kayıtlardan çıkarılanların ayrılmış olan amortisman tutarı bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak 
kaydedilir. 

 
 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklara İlişkin Hesap ve İşlemler 

 

3 - Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

MADDE 203 -(1) Bu ana hesap grubu; faaliyet dönemi içinde geri ödenmesi gereken yabancı 
kaynakları kapsar. 

(2) Kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu; iç mali borçlar, dış mali borçlar, faaliyet 
borçları, emanet yabancı kaynaklar, alınan avanslar, ödenecek vergi ve yükümlülükler, borç ve gider 
karşılıkları, gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları ile diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
hesap grupları şeklinde bölümlenir. 



 

 

30 Kısa vadeli iç mali borçlar 

MADDE 204 -(1) Bu hesap grubu, vadesi faaliyet dönemi ile sınırlı olarak; kredi kurumlarından 
sağladıkları borçları, para ve sermaye piyasası araçları ile sağlanan iç mali borçları, kısa vadeli diğer 
iç mali borçları ile vadesine bir yıldan az süre kalan uzun vadeli iç mali borçlarına ait anapara ve 
anaparaya eklenen veya düşülen kur farklarının izlenmesi için kullanılır. 

(2) Bu grupta izlenen borçlanma işlemlerine ilişkin genel gider ve faizler gruptaki hesaplarla 
ilgilendirilmeksizin, bütçeye konulan ödeneklerle karşılanır. 

(3) Kısa vadeli iç mali borçlar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan 
oluşur: 

300 Banka Kredileri Hesabı 

303 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı 

304 Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı 

309 Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı 

 

300 Banka Kredileri Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 205 -(1) Bu hesap, kurumca banka ve diğer finans kuruluşlarından sağlanan kısa 
vadeli kredilere ilişkin tutarlar ve bu tutarlara eklenen kur farkları ile 400-Banka Kredileri Hesabında 
kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenlerin izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 206-(1) Banka kredileri hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda belirtilmiştir. 

a) Alacak 

1 - 400-Banka Kredileri Hesabında kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler bu hesaba 
alacak, 400-Banka Kredileri Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Gerek İller Bankasından gerekse diğer bankalardan alınan borç tutarları bu hesaba alacak, 
banka veya ilgili diğer hesaplara borç kaydedilir. 

3 - İller Bankasının, kurum adına yaptığı işlemlerden doğan alacakları bu hesaba alacak, 
yapılan iş aktifleştirilecek bir unsur ise  ilgili duran varlık hesabına veya 630-Giderler Hesabına borç; 
diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir.   

b) Borç 

1 - İller Bankasından alınan borçlara karşılık İller Bankasınca kurum paylarından mahsubu 
yapılan tutarlardan ana para tutarı bu hesaba borç, faiz tutarının içinde bulunulan yıla ilişkin olan 
kısmı 630-Giderler Hesabına, geçmiş yıl/yıllara ilişkin olan kısmı ise 381-Gider Tahakkukları Hesabına 
borç, paylardan borç mahsubu yapıldıktan sonra  gönderilen tutar 102- Banka Hesabına borç, o ayki 
toplam kurum payı 600- Gelirler Hesabına alacak; diğer taraftan faiz tutarı 830-Bütçe Giderleri 
Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak, kurum payı toplamı 805-Gelir Yansıtma 
hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Nakit olarak ödenen ana para tutarı bu hesaba, faiz tutarının içinde bulunulan yıla ilişkin 
olan kısmı 630- Giderler Hesabına, geçmiş yıl/yıllara ilişkin olan kısmı ise 381-Gider Tahakkukları 
Hesabına borç, ödeme toplamı 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak, diğer 
taraftan faiz tutarı 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak 
kaydedilir. 

 

303 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 207 -(1) Bu hesap, diğer kamu idarelerine olan kısa vadeli mali borçlar ile uzun vadeli 
yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki kamu idarelerine mali borçlar hesabında kayıtlı 
tutarlardan vadesi bir yılın altına inenlerin izlenmesi için kullanılır. 

  



 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 208- (1)Kamu idarelerine mali borçlar  hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Alacak 

1 - Kamu idarelerinden alınan vadesi bir yıldan az olan mali borç tutarı bu hesaba alacak, 102 
Banka veya ilgili hesaba borç  kaydedilir. 

2 - Uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki kamu idarelerine mali borçlar 
hesabında kayıtlı olup dönem sonunda vadesi bir yılın altına inen tutarlar bu hesaba alacak, 403- 
Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabına borç kaydedilir. 

b) Borç 

Bu hesapta kayıtlı tutarlar karşılığı olarak nakden veya mahsuben ödenen ana para tutarı bu 
hesaba, faiz tutarının içinde bulunulan yıla ilişkin olan kısmı 630- Giderler Hesabına, geçmiş 
yıl/yıllara ilişkin olan kısmı ise 381-Gider Tahakkukları Hesabına borç, ilgisine göre 103- Verilen 
Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilir. 

 

304 Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 209 -(1) Bu hesap, kurum nam ve hesabına ihraç edilmiş olan tahvillerden vadesi bir 
yılın altına inmiş olanların anaparası ve anaparaya eklenecek/düşülecek kur farklarının izlenmesi için 
kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 210 -(1)Cari yılda ödenecek tahviller hesabının alacak ve borç kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Alacak 

1 - Tahviller hesabında kayıtlı tutarlardan dönem sonunda vadesi bir yılın altına inmiş olanlar 
bu hesaba alacak, 404- Tahviller Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Bu hesapta kayıtlı döviz cinsi ve dövize endeksli olarak ihraç edilmiş bulunan tahvillerin, 
her faiz ödeme tarihinde, ödemeye esas kur üzerinden değerlemesi sonucu ortaya çıkan kur artışı 
farkları ile ay sonunda T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden değerlemesinde aleyhte 
meydana gelen kur farkı, bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir. 

b) Borç 

1 - Bu hesapta kayıtlı tutarlardan, geri ödenenler bu hesaba, faiz tutarının içinde bulunulan 
yıla ilişkin olan kısmı 630-Giderler Hesabına, geçmiş yıl/yıllara ilişkin olan kısmı ise 381-Gider 
Tahakkukları Hesabına borç, tamamı ilgisine göre 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı, 
106-Döviz Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilir. Diğer taraftan faiz 
tutarı, 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Bu hesapta kayıtlı döviz cinsi ve dövize endeksli tahvillerin her faiz ödeme tarihinde 
ödemeye esas kur üzerinden, değerlemesi sonucu lehte oluşan kur farkları ile ay sonunda T.C. 
Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden değerlemesinde kur azalışından meydana gelen fark, bu 
hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 

 

309 Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 211 -(1) Bu hesap, kurum tarafından alınan diğer kısa vadeli iç borçların izlenmesi için 
kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 212 -(1) Kısa vadeli diğer iç borçlar hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 



 

 

a) Alacak 

Alınan kısa vadeli diğer iç borç tutarları bu hesaba alacak, 100-Kasa Hesabına veya 102- Banka 
Hesabına borç kaydedilir. 

b) Borç 

Kısa vadeli diğer iç borçlardan ödenen tutarlar bu hesaba borç, 103- Verilen Çekler ve 
Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir. 

 

31 Kısa vadeli dış mali borçlar 

MADDE 213 -(1) Bu hesap grubu, vadesi faaliyet dönemiyle sınırlı dış mali borçlar ile dönem 
sonunda vadesine bir yıldan az süre kalan uzun vadeli dış mali borçlara ait anapara ve anaparaya 
eklenen veya düşülen kur farklarının izlenmesi için kullanılır. 

(2) Bu grupta izlenen borçlarla ilgili faiz gideri ödemeleri, bu gruptaki hesaplarla 
ilgilendirilmeksizin, bütçeye konulan ödeneklerden karşılanır. 

(3) Kısa vadeli dış mali borçlar, niteliğine göre bu grup içinde açılacak 310-Cari Yılda Ödenecek 
Dış Mali Borçlar Hesabından oluşur. 

 

310 Cari Yılda Ödenecek Dış Borçlar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 214 - (1) Bu hesap, kanunların verdiği yetkiye dayanılarak herhangi bir dış finansman 
kaynağından, belirli bir geri ödeme planına göre geri ödenmek üzere sağlanan, dış borçlardan cari 
yılda ödenecek olanların anapara taksitleri ile anaparaya eklenecek/düşülecek kur farklarının 
izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 215 -(1) Cari yılda ödenecek dış borçlar hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) Alacak 

1 - Uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki dış borçlar hesabında kayıtlı olup 
dönem sonunda vadesi bir yılın altına inmiş olan tutarlar bu hesaba alacak, 410-Dış Mali Borçlar 
Hesabına borç kaydedilir. 

2-Bu hesapta kayıtlı tutarların, ay sonu T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden 
değerlemesi sonucunda ortaya çıkan kur farkı artışları bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç 
kaydedilir. 

b) Borç 

1 - Bu hesapta kayıtlı dış borçlardan dış finansman kaynağına ödenen tutarlar bu hesaba, faiz 
tutarı nın içinde bulunulan yıla ilişkin kısmı 630-Giderler Hesabına, geçmiş yıl/yıllara ilişkin olan 
kısmı ise 381 - Gider Tahakkukları Hesabına borç, tamamı ilgisine göre 103-Verilen Çekler ve 
Gönderme Emirleri Hesabı, 106-Döviz Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak 
kaydedilir. Ayrıca faiz tutarı 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak 
kaydedilir. 

2 - Bu hesapta kayıtlı tutarlardan bağış veya hibe şekline dönüşen tutarlar bu hesaba borç, 
600-Gelirler Hesabına alacak; diğer taraftan 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 805-Gelir Yansıtma 
Hesabına borç, kaydedilir. 

3 - Bu hesapta kayıtlı tutarların ay sonu T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden 
değerlemesi sonucunda ortaya çıkan kur azalış farkları bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak 
kaydedilir. 

 

32 Faaliyet borçları 

MADDE 216 -(1) Bu hesap grubu, ödeme emri belgesine bağlandığı halde henüz hak 
sahiplerine ödenemeyen bütçe emanetleri ve mal alınıp, hizmet gördürülerek gider gerçekleşmiş 



 

 

olmakla birlikte ödeneği bulunmadığı için ödenemeyen bütçeleştirilecek borçların izlenmesi için 
kullanılır. 

(2) Faaliyet borçları niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur. 
320 Bütçe Emanetleri Hesabı 
322 Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı 
 
320 Bütçe Emanetleri Hesabı 
Hesabın niteliği 

MADDE 217 -(1) Bu hesap, mali yıl içerisinde veya sonunda ödeme emri belgesine bağlandığı 
halde, nakit yetersizliği veya diğer sebeplerle ilgililerine ödenemeyen tutarların izlenmesi için 
kullanılır. 

 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 218- (1) Bütçe emanetleri hesabına ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Bütçe emanetlerine alınacak tutarlar 

Herhangi bir tutarın bütçe emanetine alınabilmesi için; hizmetin yapılmış veya malın teslim 
edilmiş bulunması, 5018 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde belirtilen yönetmelik hükümlerine 
göre bütün tahakkuk belgelerinin harcama yetkilisine imzalattırılmış ödeme emri belgesi ekinde 
ödeme yapılmak üzere muhasebe birimine gönderilmiş olması gerekir. Gerek mali yıl içerisinde, 
gerekse mali yıl sonunda nakit yetersizliği veya diğer sebeplerle ilgililerine ödenemeyen tutarlar 
bütçeleştirilerek bu hesaba alınır. Herhangi bir tutarın bütçeye gider yazılmak suretiyle dairesi 
mutemedine ödendiği halde, mutemedin hak sahibine ödeme yapamaması nedeniyle en geç bir ay 
içerisinde muhasebe birimlerine geri verilmesi gereken paralar da ilgilisine ödenmek üzere bu 
hesaba kaydedilir. Bütçe emanetleri hesabına alınan tutarların her biri için kayda alınma sırasında, 
muhasebeleştirme belgesi bir nüsha fazla düzenlenir ve istemesi halinde istihkak sahibine verilir. 
İstihkak sahibine verilmeyen muhasebeleştirme belgesi muhasebe birimince saklanır. Herhangi bir 
tutarın bütçe emanetine alınması sırasında istihkak sahibinin imzası aranmaz. Hesaba alınan tutar, 
müşterek olduğu ve ayrılması mümkün bulunmadığı veya ibraz olunacak mirasçılık belgesine bağlı 
bulunduğu takdirde bir tek kayıt yapılarak ortakların veya mirasçıların adları yazılır. 

b) Bütçe emanetlerinden yapılacak ödemeler 

Bütçe emanetine alınan tutarlardan gerek mali yıl içinde, gerekse yılı geçtikten sonra 
yapılacak ödemeler için muhasebe işlem fişi düzenlenir. Bütçe emanetlerine alınan tutarlar 
muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ilgililerine ödenir. Tutarın emanete alınması sırasında 
istihkak sahibine verilen veya istihkak sahibine verilemediği için muhasebe biriminde saklanan 
muhasebeleştirme belgesinin bir nüshası muhasebe işlem fişine bağlanır. Emanete alınan tutar bir 
defada ödenemediği takdirde, daha sonra yapılacak ödemelere ilişkin fişe, ilk ödemeye ait fişin 
yevmiye tarih ve numarası yazılır. 

c) Bütçe emanetlerinde zamanaşımı ve zamanaşımı dolayısıyla gelir kaydedilen paraların 
ödenmesi 

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

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 219 -(1) Bütçe emanetleri hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Alacak 

1 - Bütçe gideri olarak tahakkuk ettirilen tutarlardan herhangi bir nedenle hak sahiplerine 
ödenemeyenler bir taraftan bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına ya da söz konusu tutar varlığa 
dönüştürülecek bir harcama unsuru ise ilgili varlık hesabına borç; diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri 
Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak  kaydedilir. 



 

 

2 - Bir istihkak karşılığı olarak daire mutemetlerine verilen paralardan, mutemetler 
tarafından, herhangi bir nedenle alacaklısına ödenemeyerek muhasebe birimine iade edilen 
miktarlar, ilgilisine ödenmek üzere bu hesaba alacak, 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabına 
borç kaydedilir. 

3 - 15 Aralık -31 Aralık tarihlerine ilişkin hesaplanan işçi ücretleri bu hesaba alacak, 830-Bütçe 
Giderleri Hesabına borç kaydedilir. 

4 - Dönem sonunda bu hesabın zaman aşımı sürelerine göre bölümlenmiş alt hesaplarında 
kayıtlı tutarlar, zaman aşımı sürelerini güncellemek için bu hesaba alacak ve borç kaydedilir. 

b) Borç 

1 - Bu hesapta kayıtlı tutarlardan nakden veya mahsuben yapılan ödemeler bu hesaba borç, 
100-Kasa Hesabı veya 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına ya da ilgili diğer hesaplara 
alacak kaydedilir. 

2 - Dönem sonunda bu hesabın zaman aşımı sürelerine göre bölümlenmiş alt hesaplarında 
kayıtlı tutarlar, zaman aşımı sürelerini güncellemek için, bu hesaba borç ve alacak kaydedilir. 

3 - Zamanaşımına uğraması veya herhangi bir nedenle gelir kaydedilmesi gereken tutarlar bu 
hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak; diğer taraftan 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800-
Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir. 

 

322 Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 220 -(1) Bu hesap, mevzuatla yapılması öngörülen bir hizmet ve husus karşılığı olmak 
üzere gerçekleştiği halde; ödeneği bulunmaması ve benzeri nedenlerle bütçeye gider 
kaydedilemeyen borçların izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 221 -(1)Mevzuatla yapılması öngörülen bir hizmet ve husus karşılığı olmak üzere 
gerçekleştiği halde; ödeneği bulunmaması ve benzeri nedenlerle ödeme emrine bağlanamayan ve 
bütçe giderlerinin ekonomik ayrımlarındaki “mal ve hizmet alım giderleri”nden doğan borçlar 
tahakkuk dairelerince harcama yetkilisinin imzasını taşıyan iki nüsha “Bütçeleştirilecek Borçlar 
Bildirim Listesi” (Örnek-56)ile ilgili muhasebe birimine bildirilir. 

(2) Bütçeleştirilecek borçlar bildirim listesi harcama birimlerince örneğine uygun olarak 
doldurularak ilgili muhasebe birimine gönderilir. Bu listenin, genel sıra numarası bölümüne her 
harcama birimince, mali yılın başından itibaren “1” den başlayarak bir sıra numarası verilir. 
Muhasebe birimleri, giderin tahakkuk kaydını söz konusu listeye dayanarak muhasebe işlem fişi ile 
yapar. Muhasebe işlem fişlerine kanıtlayıcı belge olarak bütçeleştirilecek borçlar bildirim listesi 
bağlanır. Listelerin birer nüshası harcama birimleri itibarıyla ve genel sıra numarasına uygun bir 
şekilde dosyalanarak saklanır. Daha sonra ödenek temin edildiğinde, bu hesapta kayıtlı tutarlar 
bütçeye gider kaydedilerek ödeme işlemi tamamlanır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 222 -(1) Bütçeleştirilecek borçlar hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Alacak 

Mevzuatınca yapılması öngörülen bir hizmet ve husus karşılığı olmak üzere tahakkuk ettiği 
halde; ödeneği bulunmaması ve benzeri nedenlerle ödeme emrine bağlanamayan tutarlar, ödeneği 
temin edildiğinde bütçeye mal edilmek üzere, bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına veya ilgili 
varlık hesabına borç kaydedilir. 

b) Borç 

Bu hesapta kayıtlı tutarlardan ödeme emrine bağlananlar bir taraftan bu hesaba borç, 100-
Kasa Hesabı veya 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına ya da 320-Bütçe Emanetleri 



 

 

Hesabına alacak; diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına 
alacak kaydedilir. 

 

33 Emanet yabancı kaynaklar 

MADDE 223 -(1) Bu hesap grubu, depozito, teminat veya emanet olarak yapılan tahsilatların 
izlenmesi için kullanılır. 

(2) Muhasebe birimince emanet yabancı kaynak olarak nakden veya mahsuben tahsil olunan 
tutarların, çeşitlerine göre bu gruptaki hesapların altında bölümlenmesine ilişkin esaslar, kaydedilen 
tutarlardan tahsil, geri ödeme ve zamanaşımına uğrayanların bütçeye gelir kaydedilmesinde Maliye 
Bakanlığınca Genel Bütçe için belirlenen esas ve usuller uygulanır. 

(3) Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur. 

330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 

333 Emanetler Hesabı 

 

330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 224 -(1) Bu hesap, mevzuatları gereği nakden veya mahsuben tahsil edilen depozito 
ve teminatların izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 225 -(1)Alınan depozito ve teminatlar hesabına ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir. 

a) İhale teminatları 

İhalelere katılan isteklilerden mevzuatları gereği nakden alınan geçici teminatlar ile üzerinde 
ihale kalan isteklilerden nakden alınan veya hak edişlerinden kesilmek suretiyle tahsil edilen kesin 
teminat ve ek kesin teminatlar bu bölüme kaydedilir. Bu hesapta yer alan tutarlardan, mevzuatı 
uyarınca ödenmemiş sigorta primleri ve gecikme zamları karşılığı olarak, ilgili sosyal güvenlik 
kurumunun bildirmesi üzerine yüklenicilere geri verilmeyerek tutulanlar, kurumun ilgili şube veya 
bürosunun hesabına gönderilir.(Değişik cümle:RG-11/9/2011-28051)5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı 
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13 üncü maddesine göre mahsup işlemi yapılmasına gerek 
bulunmayan hallerde; yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, 
diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl 
içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle ilgilisine iade edilemeyen 
teminatlar, Hazineye gelir kaydedilmek üzere sürenin bitiminde illerde muhasebe müdürlüklerinin, 
ilçelerde ise mal müdürlüklerinin hesaplarına aktarılır.(Ek cümle:RG-11/9/2011-28051)Bu işlemlere 
ilişkin muhasebeleştirme belgeleri beş iş günü içerisinde ilgili muhasebe birimine ayrıca gönderilir. 

b) Vergi teminatları 

Vergi Kanunları uyarınca teminat olarak tahsil veya tevkif edilen tutarlar bu bölüme 
kaydedilir. Bu tutarlar, teminat alınmasını gerektiren işin sonucuna göre ilgilisine geri verilir veya 
bütçeye gelir kaydedilir. 

c) Zamanaşımı süreleri 

Muhasebe birimlerince tahsil edilerek bu hesaba kaydedilen paralar, aşağıda belirtilen 
hallerde zamanaşımına uğradığında bütçeye gelir kaydedilir. 

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

2) İstekli veya yüklenicilerden alınan kesin teminatlar, taahhüdün sözleşme ve şartname 
hükümlerine uygun biçimde yerine getirilmesi nedeniyle teminatın geri verilmesi gerektiği tarihi, 
idarece, yüklenici veya alt yüklenici kusurlu görülerek sözleşme bozulduğu ve teminatını geri almak 



 

 

için yüklenici veya alt yüklenici tarafından mahkemeden karar alındığı takdirde; hüküm tarihini 
izleyen günden başlamak üzere 10 yıllık zamanaşımına tabidir. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 226 -(1) Alınan depozito ve teminatlar hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Alacak 

Depozito ve teminat olarak tahsil edilen tutarlar 100-Kasa Hesabı, 102-Banka Hesabı veya 
ilgili diğer hesaplara borç, bu hesaba alacak kaydedilir. 

b) Borç 

1 - Bu hesapta kayıtlı tutarlardan nakden veya mahsuben ödenen miktarlar bu hesaba borç, 
ilgisine göre 100-Kasa Hesabı, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer 
hesaplara alacak kaydedilir. 

2-Bu hesapta kayıtlı tutarlardan gelir kaydedilmesi gerekenler bu hesaba borç, 600-Gelirler 
Hesabına alacak; diğer taraftan 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına 
alacak kaydedilir. 

3 –(Ek:RG-11/9/2011-28051) Bu hesapta kayıtlı nakdi teminatlardan 4735 sayılı Kanunun 14 
üncü maddesine göre Hazineye gelir kaydedilecek olanlar bu hesaba borç, 360-Ödenecek Vergi ve 
Fonlar Hesabına alacak kaydedilir. 

 

333 Emanetler Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 227 -(1)Bu hesap, emanet olarak nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarların 
izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 228 -(1) Emanetler hesabına ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir. 

(2) Emanetler hesabında kayıtlı paralardan nakden yapılan ödeme ve başka hesaplara 
aktarılan tutarlar için muhasebe işlem fişi düzenlenir. Emanete alınan para aynı kişiye geri 
ödeniyorsa ve emanete alınma sırasında kendisine alındı veya muhasebeleştirme belgesinin onaylı 
bir nüshası verilmişse, bu alındı veya muhasebeleştirme belgesinin onaylı nüshası geri alınarak 
muhasebe işlem fişine bağlanır. Emanet olarak alınan paraların, gerek parayı teslim edene, gerek 
istihkak sahibi sıfatıyla başkalarına verilmesi veya gelir kaydedilebilmesi için (zamanaşımına 
uğramasından dolayı gelir kaydedilenlerle kanunen veya gönderilen haciz kararlarına dayanılarak 
muhasebe birimlerince tevkif edilen ve ilgili daire ve kurumlara ödenmesi gereken paralar hariç), 
parayı teslim ettiren daire veya kurumca usulüne göre düzenlenmiş onaylı bordro, bildirim veya bu 
dairelerce paranın ilgililerine verilmesine ilişkin bir yazının ya da alındı arkasına yazılmış onaylı bir 
açıklamanın bulunması gerekir. 

 
Hesabın işleyişi 
MADDE 229 -(1) Emanetler hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 
a) Alacak 
1 - Emanet olarak nakden tahsil edilen tutarlar bu hesaba alacak, 100-Kasa Hesabı, 102-Banka 

Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç kaydedilir. 
2 - Aylık, ücret veya diğer istihkaklardan mahsuben tahsil edilen tutarlar bu hesaba alacak, 

ilgili hesap veya hesaplara borç kaydedilir. 
3 - Bütçe geliri olarak kaydedilenler dışında fazla veya yersiz olarak tahsil edilen tutarlar 

ilgilisine iade edilmek üzere bu hesaba alacak, ilgili hesaba borç kaydedilir. 
4 - Bütçe gelirleri hesabına alacak kaydı suretiyle tahsil olunan paralardan fazla veya yersiz 

olarak tahsil edildiği yılı içinde anlaşılanlar bir taraftan bu hesaba alacak, 600-Gelirler Hesabı veya 



 

 

ilgili diğer hesaplara borç; diğer taraftan, 810-Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabına borç, 805-
Gelir Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

5 - Bütçe gelirleri hesabına alacak kaydı suretiyle tahsil olunan paralardan fazla veya yersiz 
olarak tahsil edildiği yılı geçtikten sonra anlaşılan tutarlar ilgilisine iade edilmek üzere bir taraftan bu 
hesaba alacak, 630-Giderler Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç; diğer taraftan 810-Bütçe 
Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabına borç, 805-Gelir Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

6 - Maaş ve ücretlerden fazla ve yersiz kesilmesi nedeniyle Emekli Sandığı veya SSK’ya fazla 
gönderilen tutarlardan; memur veya işçiye ödenmesi gereken tutar bu hesaba, kurum payı 600-
Gelirler Hesabına, noksan kesilen gelir vergisi ilgili hesaplara alacak; tamamı sandık veya SSK adına 
140-Kişilerden Alacaklar Hesabına borç kaydedilir. 

b) Borç 
1 - Bu hesapta kayıtlı tutarlardan nakden yapılan ödeme ve göndermeler bu hesaba borç, 

100-Kasa Hesabı veya 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara 
alacak kaydedilir. 

2 - Bu hesapta kayıtlı tutarlardan başka bir hesaba aktarılanlar veya kayıtlı bir borca mahsup 
edilenler bu hesaba borç, ilgili hesaba alacak kaydedilir. 

3 - Bu hesapta kayıtlı tutarlardan bütçeye gelir yazılması gerekenler bu hesaba borç, 600-
Gelirler Hesabına alacak; diğer taraftan, 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri 
Hesabına alacak kaydedilir. 

 
34 Alınan Avanslar 

MADDE 230 -(1) Bu hesap grubu, iş, sözleşme ve diğer nedenlerle üçüncü kişilerden alınan 
avansların izlenmesi için kullanılır. 

(2) Alınan avanslar niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur. 

340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı 

349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı 

 

340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 231 -(1) Bu hesap, mal ve hizmet satış faaliyeti olan kurumların satış amacıyla 
gelecekte yapacağı mal ve hizmet teslimleri ile ilgili olarak peşin tahsil ettiği avans tutarlarının 
izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 232- (1)Alınan sipariş avansları hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Alacak 

1 - Alınan avans tutarları bu hesaba alacak, 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabına borç 
kaydedilir. 

2 - Vadesi bir yılın altına inen avans tutarları bu hesaba alacak, 440-Alınan Sipariş Avansları 
Hesabına borç kaydedilir 

b) Borç 

Avansın mahsubu yapıldığında alınan avans tutarı bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak 
kaydedilir 

 

349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 233 -(1) Bu hesap, alınan diğer kısa vadeli avansların izlenmesi için kullanılır. 

  



 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 234 -(1)Alınan diğer avanslar hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Alacak 

1 - Alınan avans tutarları bu hesaba alacak, 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabına borç 
kaydedilir. 

2 - Vadesi bir yılın altına inen avans tutarları bu hesaba alacak, 449-Alınan Sipariş Avansları 
Hesabına borç kaydedilir 

b) Borç 

Avansın mahsubu yapıldığında alınan avans tutarı bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak 
kaydedilir 

 

36 Ödenecek diğer yükümlülükler 

MADDE 235 -(1) Bu hesap grubu, kurumca sorumlu veya mükellef sıfatıyla ödenecek her türlü 
vergi, resim, harç ve benzeri borçlar ile sosyal güvenlik kesintileri, fonlar adına tahsil edilen tutarlar 
ve mevzuatı gereğince bütçe gelirlerinden diğer kamu idareleri adına ayrılan paylar ve giderler için 
ayrılan her türlü karşılıkların izlenmesi için kullanılır. 

(2) Ödenecek vergi ve yükümlülükler niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki 
hesaplardan oluşur. 

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı 

362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı 

363 Kamu İdareleri Payları Hesabı 

368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı 

 

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 236 -(1) Bu hesap, muhasebe birimlerince, mevzuatı gereği nakden veya mahsuben 
tahsil edilip ilgili vergi dairesine ödenmesi gereken tutarları izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 237 -(1)Ödenecek vergi ve fonlar hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Alacak 

Mevzuatı gereğince nakden veya mahsuben tahsil edilip ilgili vergi dairelerine yatırılması 
gereken tutarlar bu hesaba alacak, ilgili hesaba borç kaydedilir. 

b) Borç 

Bu hesapta kayıtlı tutarlardan yapılan göndermeler bu hesaba borç, 103-Verilen Çekler ve 
Gönderme Emirleri Hesabına veya ilgili diğer bir hesaba alacak kaydedilir. 

 

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 238 -(1) Bu hesap, sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre sosyal güvenlik 
kurumları adına nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarların izlenmesi için kullanılır. 

 

  



 

 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 239- (Değişik:RG-11/9/2011-28051) 

(1) İlgili mevzuatı gereğince Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı adına prim olarak nakden 
veya mahsuben tahsil edilen tutarlar bu hesaba kaydedilir. 

(2) Tahsil edilen prim tutarlarının Kuruma gönderilmesi, düzenlenecek belgeler ile yapılacak 
diğer işlemler hakkında, ilgili mevzuatı çerçevesinde işlem yapılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 240-(1)Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) Alacak 

1 - İlgili sosyal güvenlik kurumu geliri olarak nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarlar bu 
hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir. 

2-Hesap veya toplam hatası gibi nedenlerle ilgili sosyal güvenlik kurumuna fazla gönderilen 
tutarlar Sandık veya Kurum adına 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına borç, bu hesaba alacak 
kaydedilir. 

b) Borç 

1 - Nakden veya mahsuben tahsil edilen gelirlerinden gönderilenler bu hesaba borç, 103-
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Muhasebe birimlerince maaş veya ücretlerden kesilerek fazla veya yersiz olarak 
gönderilmesinden dolayı ilgili kurum adına kişilerden alacaklar hesabına kaydedilen tutarlara karşılık 
yapılan mahsuplar bu hesaba borç, 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına alacak kaydedilir. 

 

362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 241 -(1)Bu hesap, bütçe ile ilişkilendirilmeksizin mevzuatları gereği,  diğer kamu 
idareleri adına yapılan tahsilatın izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 242 -(1)Fonlar veya diğer kamu idareleri adına yapılan tahsilat  hesabına ilişkin alacak 
ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Alacak 

Bütçe ile ilişkilendirilmeksizin fonlar veya diğer kamu idareleri adına tahsil edilen tutarlar bu 
hesaba alacak, 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabına borç kaydedilir. 

b) Borç 

Bu hesapta kayıtlı tutarlardan ilgili kurumlara yapılan ödemeler bu hesaba borç, 103-Verilen 
Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir. 

 

363 Kamu İdareleri Payları Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 243 -(1)Bu hesap, bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben tahsil edilip, özel 
kanunları gereğince diğer kurumlara aktarılmak üzere hesaplanan tutarların izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 244 -(1)Kamu idareleri payları hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir: 

  



 

 

a) Alacak 

Bütçe geliri olarak tahsil edilip, özel kanunları gereğince diğer kurumlara aktarılmak üzere 
hesaplanan tutarlar bir taraftan bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç; diğer taraftan 830-
Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Borç 

Bu hesapta kayıtlı tutarlardan nakden veya mahsuben ödenen tutarlar bu hesaba borç, 103-
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilir. 

 

368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 245 -(1)Bu hesap, kanuni süresi içerisinde ödenmeyen vergi ve diğer yükümlülükler 
ile ertelenen veya taksitlendirilen vergi ve diğer yükümlülüklerin izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 246 -(1)Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler 
hesabı hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Alacak 

Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler bu hesaba 
alacak, 360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı, 361-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı 
veya ilgili diğer hesaplara borç kaydedilir. 

b) Borç 

Bu hesapta kayıtlı tutarlardan ilgili kurumlara yapılan ödemeler bu hesaba borç 103-Verilen 
Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir. 

 

37 Borç ve gider karşılıkları 

MADDE 247 -(1)Bu hesap grubu mevzuatı gereğince belirlenen esaslar çerçevesinde ayrılacak 
borç ve gider karşılığının izlenmesi için kullanılır. 

(2) Borç ve gider karşılıkları niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan 
oluşur. 

372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 

379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı 

 

372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 248 -(1)Bu hesap, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan ve faaliyet dönemi içinde 
ödeneceği öngörülen kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 249 -(1)Hesaba ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a)Alacak 

1 Vadeleri bir yılın altına düşen ve faaliyet dönemi içerisinde ödenmesi öngörülen kıdem 
tazminatı tutarları bu hesaba alacak, 472- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına borç kaydedilir. 

b) Borç 

Ödenen tazminatlar bu hesaba borç, ödemenin şekline göre ilgili hesaplara alacak; diğer 
taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

 

  



 

 

379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 250 -(1)Bu hesap kısa vadeli diğer  borç ve gider karşılıklarının izlenmesi için 
kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 251 -(1)Hesaba ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Alacak 

1 - Ayrılan diğer gider karşılık tutarları bu hesaba alacak, 630 Giderler Hesabına borç 
kaydedilir. 

2 - Vadeleri bir yılın altına düşen diğer gider karşılıkları bu hesaba alacak, 479- Diğer Borç ve 
Gider Karşılıkları Hesabına borç kaydedilir. 

b) Borç 

Ödenen diğer gider karşılık tutarları bu hesaba borç, ödemenin şekline göre ilgili hesaplara 
alacak kaydedilir 

 

38 Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 

MADDE 252 -(1)Bu hesap grubu, içinde bulunulan dönemde veya daha önceki dönemlerde 
ortaya çıkan gelecek aylara ait gelirler ile faaliyet dönemine ait olup, ödemesi gelecek aylarda 
yapılacak giderlerin izlenmesi için kullanılır. 

(2)Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak 
aşağıdaki hesaplardan oluşur: 

380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı 

381 Gider Tahakkukları Hesabı 

 

380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE253 -(1)Bu hesap, içinde bulunulan dönemde veya daha önceki dönemlerde tahsil 
edilen ancak, takip eden aylara ait olan gelirlerin izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 254 -(1)Dönem sonunda, uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki 
gelecek yıllara ait gelirler hesabında yer alıp tahakkuk zamanına bir yıldan az süre kalan peşin tahsil 
edilmiş gelirler bu hesaba aktarılır. 

(2)Bu hesapta kayıtlı peşin olarak tahsil edilerek bütçeleştirilmiş olan gelirler, ilgili oldukları 
dönemde düzenlenecek muhasebe işlem fişi ile gelirler hesabının ilgili yardımcı hesaplarına 
kaydedilerek gelir tahakkuku gerçekleştirilir. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 255 -(1)Gelecek aylara ait gelirler hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir: 

a) Alacak 

1 - İçinde bulunulan ayı takip eden aylara ait olarak tahsil edilen gelirler bir taraftan 100-
Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara borç, bu hesaba alacak, diğer 
taraftan 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Gelecek yıllara ait gelirler hesabında kayıtlı tutarlardan içinde bulunulan yılı takip eden 
yılda gelirler hesabına aktarılması gerekenler dönem sonunda bu hesaba alacak, 480-Gelecek Yıllara 
Ait Gelirler Hesabına borç kaydedilir. 

b) Borç 



 

 

Bu hesapta kayıtlı tutarlardan ilgili ayda gelir olarak tahakkuk ettirilen tutarlar bu hesaba 
borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 

381 Gider tahakkukları hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 256 -(1)Bu hesap, kısa vadeli iç ve dış mali borçlar hesap gruplarında izlenmeyen; 
tahakkuk etmiş giderlerden kaynaklanan ancak, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden 
dönemde ödenebilir duruma gelecek olan tutarların izlenmesi için kullanılır. 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 257 -(1)Yıl sonlarında uzun veya kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içinde 
yer alan, iç ve dış mali borçlara ilişkin olarak tahakkuk ettirilen ve takip eden yılda ödenecek olan 
işlemiş faiz tutarları ile tahvillerin takip eden yılda ödemesi yapılacak işlemiş faiz tutarları bu hesaba 
kaydedilir. 

(2)Dönem sonunda, uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki gider 
tahakkukları hesabında yer alıp, ödeme zamanına bir yıldan az süre kalan tutarlar bu hesaba 
aktarılır. 

(3)Bu hesapta takip edilen döviz cinsinden faiz gideri tahakkukları, yıl sonlarında ve ödeme 
tarihinde T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru ile değerlenir. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 258-(1)Gider tahakkukları hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir: 

a) Alacak 

1 - Dönem sonlarında tahviller için takip eden yılda ödenecek olan işlemiş faiz tutarları 630-
Giderler Hesabına borç, ilgili dönemde ödemesi yapılmak üzere bu hesaba alacak kaydedilir. 

2 - Dönem sonlarında uzun veya kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki 
tahviller dışında kalan borçlara ilişkin olarak tahakkuk ettirilen ve takip eden dönemde ödenecek 
olan işlemiş faiz tutarları 630-Giderler Hesabına borç, bu hesaba alacak kaydedilir. 

3 - Uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki gider tahakkukları hesabında 
kayıtlı tutarlardan, takip eden yılda ödenebilir duruma gelecek olanlar dönem sonunda bu hesaba 
alacak, uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki 481-Gider Tahakkukları Hesabına 
borç kaydedilir. 

4 - Bu hesapta yer alan döviz cinsinden tutarların, yıl sonlarında ve ödeme tarihinde T.C. 
Merkez Bankası döviz satış kuru ile değerlemesi sonucu oluşan kur artışı farkları bu hesaba alacak, 
630-Giderler Hesabına borç kaydedilir. 

b) Borç 

1 - Bu hesapta kayıtlı tutarlardan ödenenler bir taraftan bu hesaba borç, 103-Verilen Çekler 
ve Gönderme Emirleri Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri 
Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Tahvillerin vade sonu faiz ödemeleri bir taraftan ödemenin yapıldığı yıla ait faiz tutarı 630-
Giderler Hesabına, önceki yıl/yıllara ait işlemiş faiz tutarı bu hesaba borç, ilgisine göre 103-Verilen 
Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya 106-Döviz Gönderme Emirleri Hesabı ya da ilgili diğer 
hesaplara alacak; diğer taraftan tamamı 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma 
Hesabına alacak kaydedilir. 

3 - Bu hesapta yer alan tutarlardan bağış veya hibeye dönüşenler bu hesaba borç, ilgili hesap 
ya da hesaplara alacak kaydedilir. 

4 - Bu hesapta yer alan döviz cinsinden tutarların yıl sonlarında ve ödeme tarihinde T.C. 
Merkez Bankası döviz satış kuru ile değerlemesi sonucu oluşan kur azalışı farkları bu hesaba borç, 
600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 



 

 

39 Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

MADDE 259 -(1)Bu hesap grubu, kurumun mal ve hizmet satışı nedeniyle tahsil etmiş olduğu 
Katma Değer Vergisi tutarları ve bu tutarlardan mahsup edilen ve ödenen tutarlar ile yapılan 
sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, döviz, çek, menkul kıymet, maddi duran varlık ve diğer 
fazlalıkların geçici olarak kaydedilip izlenmesi için kullanılır. 

(2) Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı397 
Sayım Fazlaları Hesabı399 Diğer Çeşitli  Kısa Vadeli  Yabancı Kaynaklar  Hesabı 

 

391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 260 -(1) Bu hesap, teslim edilen mal veya ifa edilen hizmetler üzerinden hesaplanan 
katma değer vergisi tutarları ile bu tutarlardan mahsup edilen ve ödenen tutarların izlenmesi için 
kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 261 -(1)Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) Alacak 

Kurumun sattığı mal ve hizmet karşılığı olarak katma değer vergisi tutarı da dahil olmak üzere 
yapılan tahsilat tutarları 100-Kasa Hesabına veya 102-Banka Hesabına borç, tahsil edilen katma 
değer vergisi bu hesaba, Katma Değer Vergisi hariç tutar ise 600-Gelirler Hesabına alacak; diğer 
taraftan katma değer vergisi tutarı da dahil olmak üzere yapılan tahsilat toplamı 805-Gelir Yansıtma 
Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Borç 

1 - Ay sonlarında, hesaplanan katma değer vergisi hesabının alacak bakiyesi, devreden katma 
değer vergisi hesabı ile indirilecek katma değer vergisi hesabının borç bakiyeleri toplamından fazla 
ise, söz konusu fark 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına alacak, indirilecek katma değer vergisi 
hesabının borç bakiyesi 191 - İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabına alacak, devreden katma 
değer vergisi hesabının borç bakiyesi 190-Devreden Katma Değer Vergisi Hesabına alacak; bu 
hesabın alacak bakiyesi bu hesaba borç kaydedilir. 

2 - Ay sonlarında, devreden katma değer vergisi hesabı ile indirilecek katma değer vergisi 
hesabının borç bakiyeleri toplamı hesaplanan katma değer vergisi hesabının alacak bakiyesinden 
fazla ise, varsa devreden katma değer vergisi hesabının borç bakiyesi 190-Devreden Katma Değer 
Vergisi Hesabına alacak, indirilecek katma değer vergisi hesabının borç bakiyesi 191-İndirilecek 
Katma Değer Vergisi Hesabına alacak,, bu hesabın alacak bakiyesi bu hesaba borç, sonraki döneme 
devreden katma değer vergisi tutarı 190-Devreden Katma Değer Vergisi Hesabına borç kaydedilir. 

 

397 Sayım Fazlaları Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 262 -(1)Bu hesap, yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, banka, döviz, alınan 
çek, menkul kıymetlerin nedenleri, belirleninceye kadar geçici olarak kaydedilip izlenmesi için 
kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 263 -(1)Sayım fazlaları hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Alacak 

Sayım sonucunda fazla çıkan değerler bu hesaba alacak, ilgili varlık hesabına borç kaydedilir. 

  



 

 

b) Borç 

1 - Yapılan araştırma sonucu fazlalığın sebebi bulunamadığından gelir kaydedilmesi gereken 
tutarlar bu hesaba borç, 600- Gelirler Hesabına alacak, diğer taraftan 805-Gelir Yansıtma Hesabına 
borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Bu hesapta kayıtlı tutarlarla ilgili olarak yapılan araştırma sonucu fazlalığın sebebi 
bulunduğunda tutarı bu hesaba borç, ilgili hesap ya da hesaplara alacak kaydedilir. 

3 - Yanlışlıkla bu hesaba alınmış olan tutarlar bu hesaba borç, ilgili hesap veya hesaplara 
alacak kaydedilir. 

 

399 Diğer çeşitli kısa vadeli yabancı kaynaklar hesabı 

Hesabın Niteliği 

MADDE 264 -(1)Bu hesap, bu grup içinde sayılanların dışında kalan diğer çeşitli kısa vadeli 
yabancı kaynakların izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 265 -(1)Diğer çeşitli kısa vadeli yabancı kaynaklar Hesabına ilişkin alacak ve borç 
kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Alacak .Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç 
kaydedilir. 

b) Borç Bu hesapta kayıtlı tutarlardan çıkarılması gerekenler bu hesaba borç, ilgili hesaplara 
alacak kaydedilir. 

 
 

ONİKİNCİ BÖLÜM 
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklara İlişkin Hesap ve İşlemler 

 

4- Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

MADDE 266 -(1)Bu ana hesap grubu, faaliyet dönemini aşan uzun vadeli yabancı kaynakları 
kapsar. 

(2)Uzun vadeli yabancı kaynaklar, iç mali borçlar, dış mali borçlar, faaliyet borçları, diğer 
borçlar, alınan avanslar, borç ve gider karşılıkları ve gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 
hesap gruplarından oluşur.. 

 

40 Uzun vadeli iç mali borçlar 

MADDE 267 -(1)Bu hesap grubu, kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurum nam ve 
hesabına ulusal para birimi veya döviz cinsi ve dövize endeksli olarak yapılan iç borçlanmalardan, 
vadesi bir yıl ve daha fazla olan borçların anaparası ile döviz cinsi ve dövize endeksli iç borç 
anaparasına eklenen veya düşülen kur farkları ve uzun vadeli diğer iç mali borçların izlenmesi için 
kullanılır. 

(2)Bu gruptaki hesaplarda izlenen borçlanmalarla ilgili genel gider ve faizler bu gruptaki 
hesaplarla ilgilendirilmeksizin, bütçeye konulan ödeneklerden karşılanır 

(3)Bu grupta yer alan tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler, kısa vadeli yabancı kaynaklar 
ana hesap grubu içerisindeki iç mali borçlar hesap grubunun ilgili hesaplarına aktarılır. 

(4) İç borçlar niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur. 

400 Banka Kredileri Hesabı 

403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı 

404 Tahviller Hesabı 

409 Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı  



 

 

 

400 Banka Kredileri Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 268 -(1)Bu hesap, kurumun banka ve diğer finans kuruluşlarına olan vadesi bir yıldan 
fazla borçlarının izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 269 -(1)Banka kredileri hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda belirtilmiştir 

a) Alacak 

1 - Gerek İller Bankasından alınan gerekse diğer bankalardan alınan borç tutarlarından vadesi 
faaliyet dönemini ilgilendiren tutarlar 300- Banka Kredileri Hesabına, vadesi sonraki dönemleri 
ilgilendiren tutarlar bu hesaba alacak, 102-Banka Hesabına veya ilgili diğer hesaplara borç 
kaydedilir. 

2 - İller Bankasının kurum adına yaptığı işlemlerden doğan alacakları bu hesaba alacak, ilgili 
hesaplara borç kaydedilir. 

b) Borç 

Bu hesapta kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler bu hesaba borç, 300-Banka 
Kredileri Hesabına alacak kaydedilir. 

 

403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 270 -(1)Bu hesap, diğer kamu idarelerine olan ve vadesi faaliyet dönemini aşan mali 
borçların izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 271 (1)Kamu idarelerine mali borçlar hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Alacak 

Kamu idarelerinden alınan vadesi bir yıldan fazla olan mali borç tutarı bu hesaba alacak, 102 
Banka veya ilgili hesaba borç kaydedilir. 

b) Borç 

Bu hesapta kayıtlı borçlardan vadesi bir yılın altına inenler 303- Kamu İdarelerine Mali Borçlar 
hesabına alacak, bu hesaba borç kaydedilir. 

404 Tahviller Hesabı 

 

Hesabın niteliği 

MADDE 272 -(1)Bu hesap, kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, kurum nam ve hesabına, 
ulusal para birimi, döviz cinsi ve dövize endeksli olarak karşılığında nakit imkanı sağlayan tahvil 
ihracı suretiyle yapılan iç borçlanmaların ana parası ile bunlardan döviz cinsi ve dövize endeksli 
olanların anaparaya eklenecek veya anaparadan düşülecek kur farklarının izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 273-(1)Tahviller hesabının alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a)Alacak 

1 - Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, kurum nam ve hesabına tahvil ihracı suretiyle 
yapılan borçlanma tutarı 102-Banka Hesabına borç, bu hesaba alacak kaydedilir. 

2 - Bu hesapta kayıtlı döviz cinsi ve dövize endeksli olarak ihraç edilmiş bulunan tahvillerin, 
her faiz ödeme tarihinde, ödemeye esas kur üzerinden değerlemesi sonucu ortaya çıkan kur artışı 



 

 

farkları ile ay sonunda T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden değerlemesinde aleyhte 
meydana gelen kur farkı, bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir. 

b) Borç 

1 - Tahviller hesabında kayıtlı tutarlardan dönem sonunda vadesi bir yılın altına inmiş olanlar 
bu hesaba borç, 304- Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Bu hesapta kayıtlı döviz cinsi ve dövize endeksli tahvillerin her faiz ödeme tarihinde 
ödemeye esas kur üzerinden, değerlemesi sonucu lehte oluşan kur farkları ile ay sonunda T.C. 
Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden değerlemesinde kur azalışından meydana gelen fark, bu 
hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 

 

409 Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 274 -(1)Bu hesap, kurum tarafından alınan diğer uzun vadeli iç borçların izlenmesi 
için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 275 (1)Uzun vadeli diğer iç borçlar hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Alacak 

Alınan uzun vadeli diğer iç borç tutarları bu hesaba alacak, 100- Kasa Hesabı veya 102-Banka 
Hesabına borç kaydedilir. 

b) Borç 

Uzun vadeli diğer iç borçlardan ödenen tutarlar bu hesaba borç, 103-Verilen Çekler ve 
Gönderme Emirleri hesabına alacak kaydedilir. 

 

41 Uzun vadeli dış mali borçlar 

MADDE 276 -(1)Bu hesap grubu, kurum adına yabancı para üzerinden yapılan dış borçlanma, 
program ve dış proje kredi kullanımlarına ait anapara tutarları ile anaparaya eklenen kur farklarının 
izlenmesi için kullanılır. 

(2)Bu grupta yer alan tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler, kısa vadeli yabancı kaynaklar 
ana hesap grubu içerisindeki dış mali borçlar hesap grubundaki ilgili hesaba aktarılır. 

(3) Dış mali borçlar niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur. 

410 Dış mali borçlar hesabı 

 

410 Dış Mali Borçlar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 277 -(1)Bu hesap, kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurumun herhangi bir dış 
finansman kaynağından, belirli bir geri ödeme planına göre geri ödenmek üzere sağlanan dış borç 
anaparaları ile ana paraya eklenen kur farklarının izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 278 -(1)Dış borçlar hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Alacak 

1 - Dış finansman kaynağından kurumun banka veya döviz hesaplarına aktarılan dış 
borçlanma tutarları, aktarma tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden bir taraftan 
102-Banka Hesabı veya 105 - Döviz Hesabına borç, bu hesaba  alacak kaydedilir. 

2 - Bu hesapta kayıtlı tutarlardan geri ödemelerde yabancı para cinsinden borç bakiyelerinin 
ay sonu T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden değerlemesi sonucunda ortaya çıkan kur 
farkı artışları bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir. 



 

 

b) Borç 

1 - Bu hesapta kayıtlı olan tutarlardan bağış veya hibe şekline dönüşen tutarlar işlem 
tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına 
alacak; diğer taraftan 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak , 
kaydedilir. 

2 - Bu hesapta kayıtlı tutarlardan geri ödemelerde yabancı para cinsinden borç bakiyelerinin 
ay sonu T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden değerlemesi sonucunda ortaya çıkan kur 
azalış farkları bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 

3 - Bu hesapta kayıtlı tutarlardan dönem sonunda vadesi bir yılın altına inmiş olanlar bu 
hesaba borç, 310-Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabına alacak kaydedilir. 

 

43 - Diğer borçlar 

MADDE 279 -(1)Bu hesap grubu, bu ana hesap grubundaki başka bir grupta yer almayan bir 
yıldan uzun vadeli diğer borçların izlenmesi için kullanılır. 

(2)Bu grupta yer alan tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler, kısa vadeli yabancı kaynaklar 
ana hesap grubu içerisindeki ilgili hesaplara aktarılır. 

(3) Diğer borçlar niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur. 

430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 

438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı 

 

430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 280 -(1)Bu hesap, mevzuatları gereği nakden veya mahsuben tahsil edilen ve bir 
yıldan uzun vadede iade edilecek olan depozito ve teminatların izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 281 -(1)Alınan depozito ve teminatlar hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Alacak 

Depozito ve teminat olarak tahsil edilen tutarlar 100-Kasa Hesabı, 102-Banka Hesabı veya 
ilgili diğer hesaplara borç, bu hesaba alacak kaydedilir. 

b) Borç 

1 - Bu hesapta kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler bu hesaba borç, 330-Alınan 
Depozito ve Teminatlar Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Bu hesapta kayıtlı tutarlardan nakden veya mahsuben ödenen miktarlar bu hesaba borç, 
ilgisine göre 100-Kasa Hesabı, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer 
hesaplara alacak kaydedilir. 

3 - Bu hesapta kayıtlı tutarlardan gelir kaydedilmesi gerekenler bu hesaba borç, 600-Gelirler 
Hesabına alacak; diğer taraftan 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına 
alacak kaydedilir. 

 

438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 282 -(1)Bu hesap, kamuya olan vergi ve benzeri borçlardan vadesinde ödenmeyip 
ertelenmiş veya takside bağlanmış olup bir yıldan daha uzun sürede ödenecek olan kısmının 
izlenmesi için kullanılır. 

 

  



 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 283- (1)Kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş borçlar hesabının alacak ve 
borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Alacak 

Kamuya olan vergi ve benzeri borçlardan vadesinde ödenmeyip ertelenmiş veya takside 
bağlanmış olup bir yıldan daha uzun sürede ödenecek olan kısmı bu hesaba alacak, 36-Ödenecek 
Vergi ve Diğer Yükümlülükler hesap grubunda yer alan ilgili hesaplara borç kaydedilir. 

b) Borç 

Bu hesapta kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler bu hesaba borç, 368-Vadesi 
Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabına alacak kaydedilir. 

 

44 Alınan Avanslar 

MADDE 284 -(1)Bu hesap grubu, iş, sözleşme ve diğer nedenlerle üçüncü kişilerden alınan 
uzun vadeli avansların izlenmesi için kullanılır. Bu grupta yer alan tutarlardan vadesi bir yılın altına 
inenler kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içerisindeki alınan avanslar hesap grubunun 
ilgili hesaplarına aktarılır. 

(2) Alınan avanslar niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur. 

440 Alınan Sipariş Avansları Hesabı 

449 Alınan Diğer Avanslar Hesabı 

 

440 Alınan Sipariş Avansları Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 285 -(1)Bu hesap, mal ve hizmet satış faaliyeti olan kurumların gelecekte yapacağı 
mal ve hizmet teslimleri ile ilgili olarak peşin tahsil ettiği ve içinde bulunulan faaliyet dönemini aşan 
bir süre ile alınan avans tutarlarının izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 286 -(1)Alınan sipariş avansları hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Alacak 

Alınan avans tutarları bu hesaba alacak, 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabına borç 
kaydedilir. 

b) Borç 

Vadesi bir yılın altına inen avans tutarları bu hesaba borç, 340-Alınan Sipariş Avansları 
Hesabına alacak kaydedilir. 

 

449 Alınan Diğer Avanslar Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 287 -(1)Bu hesap, alınan diğer uzun vadeli avansların izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 288 -(1)Alınan diğer avanslar hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Alacak 

Alınan avans tutarları bu hesaba alacak, 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabına borç 
kaydedilir. 

b) Borç 

Vadesi bir yılın altına inen avans tutarları bu hesaba borç, 349-Alınan Sipariş Avansları 
Hesabına alacak kaydedilir 



 

 

47 Borç ve gider karşılıkları 

MADDE 289 - (1)Bu hesap grubu mevzuatı gereğince belirlenen esaslar çerçevesinde 
ayrılacak uzun vadeli her türlü borç ve gider karşılığının izlenmesi için kullanılır. 

(2) Borç ve gider karşılıkları niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan 
oluşur. 

472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 

479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı 

 

472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 290 -(1)Bu hesap, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan uzun vadeli kıdem 
tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 291 -(1)Hesaba ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Alacak 

Hesaplanan kıdem tazminatı karşılık tutarları bu hesaba alacak, 630 Giderler Hesabına borç 
kaydedilir. 

3.b) Borç 

Vadeleri bir yılın altına düşen kıdem tazminatı karşılıkları bu hesaba borç, 372- Kıdem 
Tazminatı Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir. 

 

479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 292 -(1)Bu hesap uzun vadeli diğer  borç ve gider karşılıklarının  izlenmesi için 
kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 293 -(1)Hesaba ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Alacak 

Diğer gider karşılık tutarları  bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir. 

4 b) Borç 

5 Vadeleri bir yılın altına düşen diğer borç ve gider karşılıkları bu hesaba borç, 379-Diğer Borç 
ve Gider Karşılıkları Hesabına alacak kaydedilir. 

6.48 Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 

MADDE 294(1)Bu hesap grubu, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan gelecek yıllara ait 
gelirler ile faaliyet dönemine ait olup ödemesi gelecek yıllarda yapılacak giderlerin izlenmesi 
amacıyla kullanılır. 

(2)Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak 
aşağıdaki hesaplardan oluşur: 

480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı 

481 Gider Tahakkukları Hesabı 

 

480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 295 -(1)Bu hesap, dönem içinde tahsil edilen ancak, gelecek yılların faaliyet 
hesaplarına ait olan gelirlerin izlenmesi için kullanılır. 

  



 

 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 296 -(1)Peşin tahsil edilen gelirlerden takip eden dönemlerde tahakkuk ettirilmesi 
gerekenler, ilgili oldukları yılda tahakkuk ettirilmek üzere bu hesapta izlenir. 

(2)Dönem sonunda, bu hesapta yer alıp tahakkuk zamanına bir yıldan az süre kalan peşin 
tahsil edilmiş gelirler, açılış kaydını takiben düzenlenecek muhasebe işlem fişi ile kısa vadeli yabancı 
kaynaklar ana hesap grubu içindeki gelecek aylara ait gelirler hesabına aktarılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 297 -(1)Gelecek yıllara ait gelirler hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir: 

a) Alacak 

İçinde bulunulan yılı takip eden yıllara ait olarak tahsil edilen gelirler bir taraftan 100-Kasa 
Hesabı veya 102-Banka Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara borç, bu hesaba alacak diğer taraftan 805-
Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Borç 

Bu hesapta kayıtlı tutarlardan tahakkuk zamanına bir yıldan az süre kalanlar dönem sonunda 
bu hesaba borç, 380-Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 

 

481 Gider Tahakkukları Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 298 -(1)Bu hesap, uzun vadeli iç ve dış mali borçlar hesap gruplarında izlenmeyen; 
tahakkuk etmiş giderlerden kaynaklanan ancak, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden 
dönemden sonraki dönemlerde ödenebilir duruma gelecek olan borçların izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 299 -(1)Gider olarak tahakkuk ettirilmiş olup, içinde bulunulan faaliyet dönemini 
takip eden dönemden sonraki dönemlerde ödenebilir duruma gelecek olan giderlerden 
kaynaklanan borçlar, ilgili olduğu dönemde ödenmek üzere bu hesapta izlenir. 

(2)Uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki hesaplarda yer alan iç ve dış mali 
borçlar için dönem sonlarında hesaplanan ve içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden 
dönemden sonraki dönemlerde ödenecek olan işlemiş faiz giderleri bu hesaba kaydedilir. 

(3) Bu hesapta takip edilen döviz cinsinden faiz gideri tahakkukları, yıl sonlarında T.C. Merkez 
Bankası döviz satış kuru ile değerlenir. 

(4) Dönem sonunda, bu hesapta yer alıp ödeme zamanına bir yıldan az süre kalan borçlar, 
düzenlenecek muhasebe işlem fişi ile kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki gider 
tahakkukları hesabına aktarılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 300 -(1)Gider tahakkukları hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir: 

a) Alacak 

1 - İçinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemden sonraki dönemlerde ödenebilir 
duruma gelecek olan giderlerden kaynaklanan borç tahakkukları bu hesaba alacak, 630-Giderler 
Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Yıl sonlarında tahviller stokuna ait olup; vade sonunda ödenecek olan işlemiş faiz tutarları 
630-Giderler Hesabına borç, içinde bulunulan yılı takip eden yılda ödenecek olanlar kısa vadeli 
yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki 381-Gider Tahakkukları Hesabına, içinde bulunulan yılı 
takip eden yıldan sonraki yıllarda ödenecek olanlar ise bu hesaba alacak kaydedilir. 

3 - Yıl sonlarında uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içinde yer alan tahviller 
dışındaki hesaplarda kayıtlı borçlara ilişkin olarak tahakkuk ettirilen ve gelecek dönemlerde 



 

 

ödenecek olan işlemiş faiz tutarları 630-Giderler Hesabına borç, içinde bulunulan yılı takip eden 
yılda ödenecek olanlar kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki 381-Gider 
Tahakkukları Hesabına, içinde bulunulan yılı takip eden yıldan sonraki yıllarda ödenecek olanlar ise 
bu hesaba alacak kaydedilir. 

4 - Bu hesapta yer alan döviz cinsinden tutarların yıl sonlarında T.C. Merkez Bankası döviz 
satış kuru ile değerlemesi sonucu oluşan kur artışı farkları bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına 
borç kaydedilir. 

b) Borç 

1 - Bu hesapta yer alan tutarlardan bağış veya hibeye dönüşenler, bu hesaba borç ilgili hesap 
ya da hesaplara alacak kaydedilir. 

2 - Bu hesapta yer alan döviz cinsinden tutarların yıl sonlarında T.C. Merkez Bankası döviz 
satış kuru ile değerlemesi sonucu oluşan kur azalışı farkları bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına 
alacak kaydedilir. 

3 - Bu hesapta kayıtlı tutarlardan izleyen yılda ödenebilir duruma gelecek olanlar dönem 
sonunda bu hesaba borç, kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki 381-Gider 
Tahakkukları Hesabına alacak kaydedilir. 

 

49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

MADDE 301 -(1)Bu hesap grubu, yukarıdaki hesap gruplarında tanımlanmamış olan diğer 
uzun vadeli yabancı kaynakların izlenmesi için kullanılır. (2)Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar, 
niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur: 

499 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı 

 

499 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı 

Hesabın Niteliği 

MADDE 302 -(1)Bu hesap, yukarıdaki hesaplarda tanımlanmamış olan diğer uzun vadeli 
yabancı kaynakların izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 303 -(1)Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar Hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) Alacak 

Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir. 

b) Borç 

Bu hesapta kayıtlı tutarlardan çıkarılması gerekenler bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak 
kaydedilir. 

 

 
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Öz Kaynaklara İlişkin Hesap ve İşlemler 

 

5 - Öz kaynaklar 

MADDE 304-(1)Bu ana hesap grubu net değer, değer hareketleri, yeniden değerleme farkları, 
geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları, geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları ve dönem faaliyet 
sonuçları hesap gruplarına ayrılır. 

 

50 Net değer 

MADDE 305 -(1)Bu hesap grubu varlıklar toplamı ile yabancı kaynaklar, değer hareketleri, 
yeniden değerleme farkları, geçmiş yıllar olumlu-olumsuz faaliyet sonuçları ve dönem faaliyet 
sonuçları toplamı arasındaki farkı ifade eden net değerin izlenmesi için kullanılır. 



 

 

(2)Net değer, niteliğine göre bu grup içinde açılacak 500-Net Değer Hesabından oluşur. 

 
500 Net Değer/Sermaye Hesabı 
Hesabın niteliği 

MADDE 306 -(1)Bu hesap, hesaplarda kayıtlı varlıklar toplamı ile yabancı kaynaklar, değer 
hareketleri, yeniden değerleme farkları, geçmiş yıllar olumlu-olumsuz faaliyet sonuçları ve dönem 
faaliyet sonuçları toplamı arasındaki fark; hesaplarda kayıtlı olmayan varlık ve yabancı kaynaklardan 
kaydi envanteri yapılarak hesaplara alınanlar ile öz kaynaklar ana hesap grubundaki diğer 
hesaplarda kayıtlı tutarlardan bu hesaba aktarılmasına karar verilenlerin izlenmesi için kullanılır. 

 
Hesabın işleyişi 

MADDE 307 -(1)Net Değer/Sermaye hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Alacak 

1 - Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu tarihte kayıtlı varlıklar toplamının, yabancı kaynaklar 
toplamından fazla olması durumunda farkı ilk açılış kaydında bu hesaba alacak kaydedilir. 

2-Envanteri yapılan varlık karşılıkları bu hesaba alacak, ilgili varlık hesabına borç kaydedilir. 

3 - Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabında kayıtlı tutarlardan beş yılı dolduranlar 
bu hesaba alacak, 570-Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabına borç kaydedilir. 

b) Borç 

1 - Bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu tarihte kayıtlı varlıklar toplamının, yabancı 
kaynaklar toplamından az olması durumunda farkı ilk açılış kaydında bu hesaba borç kaydedilir. 

2 - Daha önce kayıtlara alınmamış olan yabancı kaynak tutarları bu hesaba borç, ilgili yabancı 
kaynak hesabına alacak kaydedilir. 

3 - Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabında kayıtlı tutarlardan beş yılı dolduranlar 
bu hesaba borç, 580- Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabına alacak kaydedilir. 

 

51 Değer hareketleri 

MADDE 308 -(1)Bu hesap grubu, il özel idaresi merkez muhasebe birimi ile ilçe muhasebe 
birimleri arasındaki nakit ve nakit dışı değer hareketlerine ait işlemlerin izlenmesi için kullanılır. 

(2) Değer hareketleri niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur. 

511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı 

519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı 

 

511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 309 -(1)Bu hesap, il özel idaresi merkez ve ilçe muhasebe birimlerinin birbirlerine 
gönderdikleri para ve kıymetler ile birbirleri adına nakden veya mahsuben yaptıkları tahsilat ve 
ödemelerin izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 310 -(1)Muhasebe birimleri arası işlemler hesabının borç ve alacak kaydı aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Alacak 

1 - İl özel idaresi merkez muhasebe birimi ile ilçe özel idaresi  muhasebe biriminin  birbirine 
nakden gönderdikleri tutarlar, nakdi alan birimce bu hesaba alacak, 100- Kasa Hesabı veya 102- 
Banka Hesabına borç kaydedilir. 

2 - İl özel idaresi merkez birimi ile ilçe özel idaresi muhasebe biriminin birbirine gönderdiği 
menkul kıymet tutarları alan birimce ilgili hesaplara borç, bu hesaba alacak kaydedilir. 



 

 

3 - Tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmesi gereken ve başka bir muhasebe biriminde kayıtlı 
olan kişilerden alacaklara karşılık, borçlulardan veya ilgililerden nakden veya mahsuben yapılan 
tahsilat tutarları, tahsilatı yapan muhasebe birimince bu hesaba alacak, 100-Kasa Hesabı, 102-Banka 
Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç kaydedilir. 

4 - Başka bir muhasebe biriminde kayıtlı olan vergi borçlarına karşılık borçlulardan veya 
ilgililerden nakden veya mahsuben yapılan tahsilat tutarları, tahsilatı yapan muhasebe birimince bu 
hesaba alacak, 100-Kasa Hesabı, 102-Banka Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç kaydedilir. 

5 - Bütçe emanetleri veya emanetler hesabında kayıtlı olup da başka bir muhasebe birimine 
hesaben yapılan aktarmalar, aktarmayı yapan muhasebe birimince bu hesaba alacak, ilgili hesaplara 
borç kaydedilir. 

6 - Başka bir muhasebe biriminde kayıtlı borçlarına karşılık ilgililerden nakden veya mahsuben 
yapılan tahsilatlardan, tahsilatı yapan muhasebe birimince aktarılan tutarlar bu hesaba alacak, ilgili 
hesaplara borç kaydedilir. 

7 - Verilen talimat üzerine başka bir muhasebe birimince ödemesi yapılan tutarlar, adına 
ödeme yapılan muhasebe birimince bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir. 

8 - Dönem sonu itibarıyla hesabın borç bakiyesi vermesi durumunda, bakiyesi bu hesaba 
alacak, 519-Değer Hareketleri Sonuç Hesabına borç kaydedilir. 

b)Borç 

1 - İl özel idaresi merkez muhasebe birimi ile ilçe özel idaresi muhasebe biriminin  birbirine 
nakden gönderdikleri tutarlar gönderen birimce bu hesaba borç, 103- Verilen Çekler ve Gönderme 
Emirleri Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - İl özel idaresi merkez muhasebe birimi ile ilçe özel idaresi muhasebe biriminin birbirine 
gönderdikleri menkul kıymetlerin tutarları gönderen birimce bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak 
kaydedilir. 

3 - Tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmesi gereken alacaklara karşılık borçlulardan veya 
ilgililerden başka bir muhasebe birimince nakden veya mahsuben yapılan tahsilat tutarları, adına 
işlem yapılan muhasebe birimince bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak, diğer taraftan; 805-Gelir 
Yansıtma Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir. 

4 - Mükelleflerin vergi borçlarına karşılık borçlulardan veya ilgililerden başka bir muhasebe 
birimince nakden veya mahsuben yapılan tahsilat tutarları, adına işlem yapılan muhasebe birimince 
bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak, diğer taraftan; 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800-Bütçe 
Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir. 

5 - Bütçe emanetleri veya emanetler hesabında birinin alacağında kayıtlı olup da ilgili 
muhasebe birimine hesaben yapılan aktarma tutarları, alan muhasebe birimince bu hesaba borç, 
ilgili hesaplara alacak kaydedilir. 

6-İlgililerin kişi borçlarına karşılık, başka bir muhasebe birimince nakden veya mahsuben 
tahsil edilen tutarlardan tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmeyenler, adına işlem yapılan 
muhasebe birimince bu hesaba borç, 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına alacak kaydedilir. 

7-Verilen talimat üzerine başka bir muhasebe birimi adına ödemesi yapılan tutarlar, ödemeyi 
yapan muhasebe birimince bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir. 

8-Dönem sonu itibarıyla hesabın alacak bakiyesi vermesi durumunda, bakiyesi bu hesaba 
borç, 519-Değer Hareketleri Sonuç Hesabına alacak kaydedilir.



 

 

519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 311 -(1)Bu hesap, il özel idarelerince bu grup içindeki hesapların yıl sonunda kalan 
bakiyeleri ve bu bakiyelere ilişkin olarak daha sonraki yıllarda yapılan kayıtların izlenmesi için 
kullanılır. 

 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 312 -(1)Mali yıl sonu itibarıyla il özel idaresi muhasebe birimlerince bu hesaba 
kaydedilen tutarlar merkezde birleştirilir. Birleştirme sonucu, hesabın borç veya alacak bakiyesi 
vermesi durumunda hesabın denkliğinin sağlanması amacıyla merkezde ve yerinde gerekli 
incelemeler yapılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 313 -(1)Değer hareketleri sonuç hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir: 

a) Alacak 

1 - Dönem sonu itibarıyla muhasebe birimleri arası işlemler hesabının alacak bakiyesi bu 
hesaba alacak, muhasebe birimleri arası işlemler hesabına borç kaydedilir. 

2 - Başka muhasebe birimlerinin borç kaydı yapmak suretiyle geçmiş yıllarda başlatmış olduğu 
işlemler dolayısıyla, muhasebe birimine intikal eden ve bu hesap grubundaki değer hareketleri 
hesaplarını ilgilendiren muhasebe işlem fişi tutarları bu hesabın ilgili yıl yardımcı hesabına alacak, 
ilgili hesaba borç kaydedilir. 

3 - Bu hesabın borç bakiyesi vermesi ve bu bakiyenin net değere aktarılmasına karar verilmesi 
durumunda, tutarı bu hesaba alacak, 500-Net Değer Hesabına borç kaydedilir. 

4-Dönem sonunda bu hesabın bölümlenmiş yardımcı hesaplarında kayıtlı tutarlar, sürelerin 
güncellenmesi amacıyla bu hesaba alacak ve borç kaydedilir. 

b) Borç 

1 - Dönem sonu itibarıyla muhasebe birimleri arası işlemler hesabının borç bakiyesi bu 
hesaba borç, muhasebe birimleri arası işlemler hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Başka muhasebe birimlerinin alacak kaydı yapmak suretiyle geçmiş yıllarda başlatmış 
olduğu işlemler dolayısıyla, muhasebe birimine intikal eden ve bu hesap grubundaki değer 
hareketleri hesaplarını ilgilendiren muhasebe işlem fişi tutarları bu hesabın ilgili yıl yardımcı 
hesabına borç, ilgili hesaba alacak kaydedilir. 

3 - Bu hesabın alacak bakiyesi vermesi ve bu bakiyenin net değere aktarılmasına karar 
verilmesi durumunda, tutarı bu hesaba borç, 500-Net Değer Hesabına alacak kaydedilir. 

4-Dönem sonunda bu hesabın bölümlenmiş yardımcı hesaplarında kayıtlı tutarlar, sürelerin 
güncellenmesi amacıyla bu hesaba borç ve alacak kaydedilir. 

 

52 Yeniden değerleme farkları 

MADDE314 -(1)Bu hesap grubu, bilançonun aktifinde kayıtlı maddi ve maddi olmayan duran 
varlıkların yeniden değerlemesinde oluşan farkların izlenmesi için kullanılır. 

(2)Yeniden değerleme farkları, niteliğine göre bu grup içinde açılacak 522 Yeniden Değerleme 
Farkları Hesabından oluşur 



 

 

522 Yeniden Değerleme Farkları Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 315 -(1)Bu hesap, maddi ve maddi olmayan duran varlıklardan yeniden değerlemeye 
tabi tutulanların yeniden değerlemesinde oluşan değer artış ve azalış farklarının izlenmesi için 
kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 316 -(1)Yeniden değerleme farkları hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Alacak 

1 - Maddi ve maddi olmayan duran varlıklardan yeniden değerlemeye tabi tutulanların 
değerlemesi sonucu ortaya çıkan değer artışı bu hesaba ve ilgili birikmiş amortismanlar hesabına 
alacak, ilgili duran varlık hesabına borç kaydedilir. 

2 - Hesabın borç bakiyesi vermesi ve bakiyenin Net Değer/Sermayeye aktarılmasına Maliye 
Bakanlığınca Genel Bütçeye dahil idareler için belirlenen usul ve esaslara göre idarece karar 
verilmesi durumunda, tutar bu hesaba alacak, 500-Net Değer/Sermaye Hesabına borç kaydedilir. 

b) Borç 

1 - Maddi ve maddi olmayan duran varlıklardan yeniden değerlemeye tabi tutulanların 
değerlemesi sonucu ortaya çıkan değer azalışı bu hesaba ve ilgili birikmiş amortismanlar hesabına 
borç, ilgili duran varlık hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Maddi ve maddi olmayan duran varlıklardan herhangi bir nedenle elden çıkarılanlar bu 
hesaba ve ilgili birikmiş amortismanlar Hesabına borç ilgili hesaplara alacak kaydedilir. 

3 - Hesabın alacak bakiyesi vermesi ve bakiyenin Net Değer/Sermayeye aktarılmasına Maliye 
Bakanlığınca Genel Bütçeye dahil idareler için belirlenen usul ve esaslara göre idarece karar 
verilmesi durumunda tutarı bu hesaba borç, 500-Net Değer/Sermaye Hesabına alacak kaydedilir. 

 

57 Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları 

MADDE 317 -(1)Bu hesap grubu, geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçlarının izlenmesi için 
kullanılır. 

(2)Bu hesap grubundaki hesaplar en az beş yıllık geçmiş faaliyet sonuçlarını gösterecek 
şekilde bölümlenir ve ayrı ayrı gösterilir. 

(3)Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları niteliklerine göre bu grup içinde açılacak 570 Geçmiş 
Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabından oluşur. 

 

570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 318 -(1)Bu hesap, geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan olumlu faaliyet 
sonuçlarının izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 319 -(1)Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) Alacak 

1 - Açılış kaydını takiben bir önceki dönem olumlu faaliyet sonucu bu hesaba alacak, 590-
Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Dönem sonunda bu hesabın bölümlenmiş yardımcı hesaplarında kayıtlı tutarlar, sürelerin 
güncellenmesi amacıyla bu hesaba alacak ve borç kaydedilir. 

  



 

 

a) Borç 

1 - Dönem sonunda bu hesabın bölümlenmiş yardımcı hesaplarında kayıtlı tutarlar, sürelerin 
güncellenmesi amacıyla bu hesaba borç ve alacak kaydedilir. 

2 - Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabında kayıtlı tutarlardan beş yılı dolduranlar 
bu hesaba borç, 500-Net Değer/Sermaye Hesabına alacak kaydedilir. 

 

58 Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları 

MADDE 320 -(1)Bu hesap grubu, geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçlarının izlenmesi için 
kullanılır. 

(2)Bu hesap grubundaki hesaplar en az beş yıllık geçmiş faaliyet sonuçlarını gösterecek 
şekilde bölümlenir ve ayrı ayrı gösterilir. 

(3)Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki 

hesaplardan oluşur. 

580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-) 

 

580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-) 

Hesabın niteliği 

MADDE 321 -(1)Bu hesap, geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan olumsuz faaliyet 
sonuçlarının izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 322 -(1)Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabına ilişkin borç ve alacak 
kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Açılış kaydını takiben bir önceki dönem olumsuz faaliyet sonucu bu hesaba borç, 591-
Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Dönem sonunda bu hesabın bölümlenmiş alt hesaplarında kayıtlı tutarlar, sürelerin 
güncellenmesi amacıyla bu hesaba borç ve alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Dönem sonunda bu hesabın bölümlenmiş alt hesaplarında kayıtlı tutarlar, sürelerin 
güncellenmesi amacıyla bu hesaba borç ve alacak kaydedilir. 

2 - Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabında kayıtlı tutarlardan beş yılı dolduranlar 
bu hesaba alacak, 500-Net Değer/Sermaye Hesabına borç kaydedilir. 

 

59 Dönem faaliyet sonuçları 

MADDE 323 -(1)Bu hesap grubu, dönem olumlu veya olumsuz faaliyet sonucunun izlenmesi 
için kullanılır. 

(2) Dönem faaliyet sonuçları sonucun olumlu veya olumsuz olmasına göre bu grup içinde 
açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur. 

590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı 

591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-) 

 

590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 324-(1)Bu hesap, faaliyet döneminde ortaya çıkan olumlu faaliyet sonucunun 
izlenmesi için kullanılır. 

  



 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 325-(1)Dönem olumlu faaliyet sonucu hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Alacak 

Dönem sonunda Faaliyet Sonucu Hesabının alacak bakiyesi vermesi durumunda bakiye tutarı 
bu hesaba alacak, 690-Faaliyet Sonuçları Hesabına  borç kaydedilir. 

b) Borç 

Açılış kaydını takiben önceki yıl olumlu faaliyet sonucu bu hesaba borç, 570-Geçmiş Yıllar 
Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabına alacak kaydedilir. 

 

591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-) 

Hesabın niteliği 

MADDE 326 -(1)Bu hesap, faaliyet döneminde ortaya çıkan olumsuz faaliyet sonucunun 
izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 327 -(1)Dönem olumsuz faaliyet sonucu hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları 
aşağıda gösterilmiştir. 

a)Borç 

Dönem sonunda Faaliyet Sonuçları Hesabının borç bakiyesi vermesi durumunda bakiye tutarı 
bu hesaba borç, 690-Faaliyet Sonuçları Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

Açılış kaydını takiben önceki yıl olumsuz faaliyet sonucu bu hesaba alacak, 580-Geçmiş Yıllar 
Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabına borç kaydedilir. 

 
 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Gelir ve Giderlere İlişkin Hesap ve İşlemler 

 

6-Faaliyet hesapları 

MADDE 328 -(1)Bu ana hesap grubu, kurumun faaliyet dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden 
her türlü gelir ve giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi ve faaliyet 
sonuçlarının üretilmesi için kullanılır. 

(2)Faaliyet hesapları ana hesap grubu; gelir hesapları, gider hesapları ve faaliyet sonuçları 
hesap grupları şeklinde bölümlenir 

 

60 Gelir hesapları 

MADDE 329 -(1)Bu hesap grubu, faaliyet dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden her türlü 
gelirin ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi için kullanılır. 

(2)Gelir hesapları, niteliğine göre bu grup içinde açılacak 600-Gelirler Hesabından oluşur. 

 

Hesap grubuna ilişkin işlemler 

MADDE 330 -(1)Hesap grubuna ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Gelir hesaplarının sınıflandırılması 

Gelir hesapları tahakkuk esasına göre tahakkuk eden her türlü gelirin izlenmesi için, Devlet 
Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından belirlenen uluslararası genel kabul görmüş muhasebe 
ilkelerine göre sınıflandırılır. Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların yeniden değerlemesinden 
kaynaklanan değer artışları yeniden değerleme farkları hesabında; yeniden değerleme farkları 



 

 

dışında, hesaplarda kayıtlı varlık ve yükümlülüklerdeki değer ve miktar değişimlerinden kaynaklanan 
olumlu farklar ise gelirler hesabında izlenir. 

b) Gelir yardımcı hesaplarına ait hata düzeltmeleri 

Gelir yardımcı hesaplarına ait hata düzeltmeleri, yanlış kaydedilen yardımcı hesaptan 
düşülmek ve ilgili yardımcı hesaba eklenmek üzere düzenlenecek muhasebe işlem fişi ile muhasebe 
kaydı yapılmak suretiyle gerçekleştirilir. 

 

600 Gelirler Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 331 -(1)Bu hesap, bütçe ile ilgili olsun veya olmasın Devlet Muhasebesi Standartları 
Kurulu tarafından belirlenen uluslararası genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre tahakkuk 
eden her türlü gelirin izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 332 -(1)Gelirler hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Alacak 

1 - Tahakkuk bölümünden verilen tahakkuk bordrolarının toplamından gelir yazılması gereken 
tutarlar bu hesaba alacak, 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Tahakkuku tahsiline bağlı bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben tahsil edilen 
tutarlardan bu hesaba kaydı gereken gelir tutarları bir taraftan bu hesaba alacak, ilgili hesaplara 
borç; diğer taraftan 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800- Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 
kaydedilir. 

3 - Tahsilinde bütçeye gelir kaydedilecek olan kişilerden alacak tahakkukları bu hesaba alacak, 
140-Kişilerden Alacaklar Hesabına borç kaydedilir. 

4-Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarlar için hesaplanan faizler bu hesaba alacak, 140-
Kişilerden Alacaklar Hesabına borç kaydedilir. 

5-Sayım sonucunda noksan çıkan menkul kıymetler ve duran varlıklardan sorumluları 
belirlenenler, rayiç bedeli üzerinden sorumluları adına 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına borç, 
kayıtlı değeri ile rayiç bedeli arasındaki olumlu fark bu hesaba, kayıtlı değeri ise 197-Sayım 
Noksanları Hesabına alacak kaydedilir. 

6- Bağış ve yardım olarak tahsil olunan paralar bir taraftan ilgili hesaba borç, bu hesaba 
alacak; diğer taraftan 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 
kaydedilir. 

7-Döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerin değerlemesi sonucu gelir kaydedilmesi gereken 
tutarlar bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir. 

8-Varlıkların doğal olaylar veya başka nedenlerle miktarında ve değerinde meydana gelen 
artışlar bu hesaba alacak, ilgili varlık hesaplarına borç kaydedilir. 

9-Yükümlülüklerin miktarında veya değerinde meydana gelen azalışlar bu hesaba alacak, ilgili 
yükümlülük hesabına borç kaydedilir. 

10-Yabancı paralar ile yapılan işlemlerden lehte doğan kur farkları bu hesaba alacak ilgili 
hesaba borç kaydedilir. 

11 - Bütçe geliri olarak tanımlanmayan ancak, Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu 
tarafından belirlenen uluslararası genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre gelir kabul edilen ve 
yukarıdaki bentlerde sayılmayan tutarlar bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir. 

b)Borç 

1 - Başka bir hesaba alacak kaydedilmesi gerekirken, yanlışlıkla bütçe gelirleri hesabına alacak 
kaydedilen tutarlar tahakkuksuz bütçe geliri olarak kaydedilmişse, bu tutarlar bir taraftan bu hesaba 
(yılı geçtikten sonra 630-Giderler Hesabına) borç, ilgili hesaba alacak; diğer taraftan 800-Bütçe 
Gelirleri Hesabına (yılı geçtikten sonra 810-Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabına) borç, 805-
Gelir Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 



 

 

2 - Tahsil edilen tahakkuksuz bütçe gelirlerinden, fazla ve yersiz tahsil edilmesi dolayısıyla 
yapılan iade tutarları bir taraftan bu hesaba (yılı geçtikten sonra 630-Giderler Hesabına) borç, ilgili 
hesaba alacak; diğer taraftan 810-Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabına borç, 805-Gelir 
Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

3 - Yıl sonunda hesabın alacak bakiyesi, bu hesaba borç, 690-Faaliyet Sonuçları Hesabına 
alacak kaydedilir. 

 

63 Gider hesapları 

MADDE 333 -(1)Bu hesap grubu, faaliyet dönemine ilişkin olarak tahakkuk ettirilen her türlü 
giderin, ekonomik sınıflandırmaya uygun izlenmesi için kullanılır. 

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

 

Hesap grubuna ilişkin işlemler 

MADDE 334-(1)Hesap grubuna ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir: 

a) Gider hesaplarının sınıflandırılması 

Gider hesapları, tahakkuk esasına göre tahakkuk eden her türlü giderin izlenmesi için, Devlet 
Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından belirlenen uluslararası genel kabul görmüş muhasebe 
ilkelerine göre sınıflandırılır. Bu hesap grubundaki hesaplara kayıt yapılırken giderlerin ekonomik 
kodları ile birlikte bütçe sınıflandırmasında yer alan kurumsal ve fonksiyonel kodlar da  kullanılır. 
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların yeniden değerlemesinden kaynaklanan değer azalışları 
yeniden değerleme farkları hesabında; yeniden değerleme farkları dışında, hesaplarda kayıtlı varlık 
ve yükümlülüklerdeki değer ve miktar değişimlerinden kaynaklanan olumsuz farklar ise gelirler 
hesabında izlenir. 

b) Gider yardımcı hesaplarına ait hata düzeltmeleri 

Gider yardımcı hesaplarına ait hata düzeltmeleri, yanlış kaydedilen yardımcı hesaptan 
düşülmek ve ilgili yardımcı hesaba eklenmek üzere düzenlenecek muhasebe işlem fişi ile muhasebe 
kaydı yapılmak suretiyle gerçekleştirilir. 

 

630 Giderler Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 335-(1)Bu hesap, bütçe ile ilgili olsun veya olmasın Devlet Muhasebesi Standartları 
Kurulu tarafından belirlenen uluslararası genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre tahakkuk 
ettirilen her türlü giderin izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 336-(1)Giderler hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Nakden veya mahsuben ödenen giderler bir taraftan bu hesaba borç, ilgili hesaplara 
alacak; diğer taraftan ilgisine göre 830-Bütçe Giderleri Hesabı veya 834-Geçen Yıl Bütçe Mahsupları 
Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Kurum adına yapılan veya özel bir kanunla yapılması öngörülen bir hizmet ve husus 
karşılığı olmak üzere gerçekleştiği halde, ilgili muhasebe birimi kayıtlarında ödeneğinin 
bulunmaması ve benzeri nedenlerle bütçeye gider kaydedilemeyen tutarlar, ödeneği temin 
edildiğinde, bir taraftan bütçe giderlerine kaydedilmek üzere bu hesaba borç, 322-Bütçeleştirilecek 
Borçlar Hesabına alacak; diğer taraftan ilgisine göre 830-Bütçe Giderleri Hesabı veya 834-Geçen Yıl 
Bütçe Mahsupları Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

3 - Bütçe uygulamasında gider olarak tanımlanmamakla birlikte, Devlet Muhasebesi 
Standartları Kurulu tarafından belirlenen uluslararası genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre 
gider olarak kabul edilen tutarlar bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir. 



 

 

4- Gelirler hesabına kaydedilen tutarlardan mevzuatı gereğince henüz tahsil edilmeden yılı 
geçtikten sonra tahakkuktan indirilmesi gereken tutarlar bu hesaba borç, ilgisine göre 120-
Gelirlerden Alacaklar Hesabı Hesabına, 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı veya ilgili diğer 
hesaplara alacak kaydedilir. 

5-Tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere hesaba alınan kişilerden alacaklardan, hesaba 
alındığı yıldan sonra silinmesine herhangi bir kanun ya da kararla hükmedilenler bu hesaba borç, 
140-Kişilerden Alacaklar Hesabına alacak kaydedilir. 

6-Döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerin değerlemesi sonucu gider kaydedilmesi gereken 
tutarlar bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir. 

7-Varlıkların doğal olaylar veya başka nedenlerle miktar veya hacminde meydana gelen 
azalışlar bu hesaba borç, ilgili varlık hesaplarına alacak kaydedilir. 

8-Yükümlülüklerin doğal olaylar veya başka nedenlerle miktarında meydana gelen artışlar bu 
hesaba borç, ilgili yükümlülük hesaplarına alacak kaydedilir. 

9-Ayrılan amortisman tutarları bu hesaba borç, ilgisine göre 257-Birikmiş Amortismanlar 
Hesabı veya 268-Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak kaydedilir. 

10-Yabancı paralar ile yapılan işlemlerden aleyhte doğan kur farkları bu hesaba borç ilgili 
hesaba alacak kaydedilir. 

11 - Yabancı kaynak hesaplarında kayıtlı tutarlar için tahakkuk ettirilen faizler bu hesaba borç, 
ilgili hesaba alacak kaydedilir. 

12-Tahakkuku tahsiline bağlı olarak tahsil edilen bütçe gelirlerinden, fazla ve yersiz tahsilat 
dolayısıyla yılı geçtikten sonra yapılan iade tutarları bir taraftan bu hesaba borç, ilgili hesaba alacak; 
diğer taraftan 810-Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabına borç, 805-Gelir Yansıtma Hesabına 
alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

Yıl sonunda hesabın borç bakiyesi bu hesaba alacak, 690-Faaliyet Sonuçları Hesabına borç 
kaydedilir. 

 

69 Faaliyet sonuçları 

MADDE 337-(1)Bu hesap grubu, faaliyet dönemine ait gelir ve gider hesapları hesap 
gruplarında yer alan hesaplardan dönem faaliyet sonucunun üretilmesi için kullanılır. 

(2)Faaliyet sonuçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur. 

690 Faaliyet Sonuçları Hesabı 

 

690 Faaliyet Sonuçları Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 338-(1)Bu hesap, bir faaliyet dönemine ait gelir ve gider hesapları hesap gruplarında 
yer alan hesaplarda kayıtlı tutarlardan dönem faaliyet sonucunun elde edilmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 339-(1)Faaliyet sonuçları hesabına borç ve alacak yazılacak tutarlar aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Dönem sonunda giderler hesabının borç bakiyesi bu hesaba borç, 630-Giderler Hesabına 
alacak kaydedilir. 

2 - Gelirler hesabı ile giderler hesabının yıl sonunda bu hesaba devri sonucunda bu hesabın 
alacak bakiyesi vermesi durumunda, bakiyesi bu hesaba borç, 590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçları 
Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Dönem sonunda gelirler hesabının alacak bakiyesi bu hesaba alacak, 600-Gelirler Hesabına 
borç kaydedilir. 



 

 

2 - Gelirler hesabı ile giderler hesabının yıl sonunda bu hesaba devri sonucunda bu  hesabın 
borç bakiyesi vermesi durumunda, bakiyesi bu hesaba alacak, 591-Dönem Olumsuz Faaliyet 
Sonuçları Hesabına borç kaydedilir. 

 

8-Bütçe hesapları 

MADDE 340-(1)Bu ana hesap grubu, kurumların bütçe gelir ve bütçe giderlerinin ekonomik 
sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi ve bütçe uygulama sonuçlarının üretilmesi için kullanılır. 

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

 

80 Bütçe gelir hesapları 

MADDE 341 - (1)Bu hesap grubu, kurumlarca nakden veya mahsuben tahsil edilen bütçe 
gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi için kullanılır. 

(2)Bütçe gelirleri, bu hesap grubu içinde açılacak bütçe gelirleri hesabına kaydedilir ve 
karşılığında gelir yansıtma hesabı çalıştırılır. 

(3)Bütçe gelir hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan 
oluşur. 

800 Bütçe Gelirleri Hesabı 

805 Gelir Yansıtma Hesabı 

 

Hesap grubuna ilişkin işlemler 

MADDE 342 (1)Hesap grubuna ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Bütçe gelir hesaplarının sınıflandırılması 

Kurumların bütçe gelirleri hesabı, Bakanlıkça belirlenen gelir bütçesinin ekonomik 
sınıflandırmasına uygun olarak yardımcı hesaplara ayrılır. 

b) Bütçe gelirleri yardımcı hesaplarına ait hata düzeltmeleri 

Bütçe gelirleri yardımcı hesaplarına ait hata düzeltmeleri, yanlış kaydedilen yardımcı hesap 
kodundan düşülmek ve ilgili yardımcı hesap koduna eklenmek üzere düzenlenecek muhasebe işlem 
fişi ile muhasebe kaydı yapılmak suretiyle gerçekleştirilir. 

c) Gelir yansıtma işlemleri 

Bütçe gelirleri hesabı veya bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabına kaydedilen tutarlar 
karşılığında gelir yansıtma hesabı kullanılır. Bütçe gelirleri hesabının bakiyesi ile bütçe gelirlerinden 
ret ve iadeler hesabının bakiyesi arasındaki fark, gelir yansıtma hesabının bakiyesine eşittir. 

ç) Para farkları 

Yabancı paralar ile yapılan işlemlerden doğan lehte kur farkları her bir işlem için, gelirler 
hesabına ve bütçe gelirleri hesabına kayıt yapılır. Muhasebeleştirme belgesine yabancı para 
cinsinden yapılan ödemeye esas talimat ve ilgili hesap özet cetveli eklenir. 

 

800 Bütçe Gelirleri Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 343 -(1)Bu hesap, mevzuatı gereğince bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben 
yapılan tahsilatın izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 344-(1)Bütçe gelirleri hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Alacak 

1 - Bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan her türlü tahsilat bir taraftan ilgisine 
göre 600-Gelirler Hesabı veya 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara alacak, 



 

 

100-Kasa Hesabı, 102-Banka Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç; diğer taraftan 805-Gelir 
Yansıtma Hesabına borç, bu hesaba alacak kaydedilir. 

2 - Bütçe gelirlerini tahsil etmeye yetkili bulunan memurlarca zimmete geçirilen tahsilat tutarı 
bir taraftan 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara alacak, zimmettar memur 
adına 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına borç; diğer taraftan 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, bu 
hesaba alacak kaydedilir. 

3 - Tahsilinde bütçeye mal edilmek üzere kişilerden alacaklar hesabına kaydedilen tutarlardan 
nakden veya mahsuben tahsil edilenler bir taraftan 100-Kasa Hesabı, 102-Banka Hesabı veya ilgili 
diğer hesaplara borç, 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına alacak; diğer taraftan 805-Gelir Yansıtma 
Hesabına borç, bu hesaba alacak kaydedilir. 

4-Muhasebe birimlerince bağış ve yardım olarak tahsil olunan paralar bir taraftan 600-Gelirler 
Hesabına alacak, 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabına borç; diğer taraftan 805-Gelir Yansıtma 
Hesabına borç, bu hesaba  alacak kaydedilir. 

5-Alacak hesaplarında kayıtlı tutarlara ilişkin olarak tahsil edilen faizler bir taraftan ilgisine 
göre 600-Gelirler Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak, 102-Banka Hesabı veya 105-Döviz 
Hesabına ya da ilgili diğer hesaplara borç; diğer taraftan 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, bu 
hesaba alacak kaydedilir. 

6-(Değişik:RG-11/9/2011-28051) Bedelsiz olarak kişilerden intikal eden ayni bağış ve 
yardımlar, tespit edilen değerleri üzerinden 600-Gelirler Hesabına alacak, ilgili varlık hesabına borç 
kaydedilir. 

7-Yabancı paralar ile yapılan işlemlerden doğan lehte para farkları bir taraftan 600- Gelirler 
hesabına alacak, ilgili hesaplara borç; diğer taraftan bu hesaba alacak, 805-Gelir Yansıtma Hesabına 
borç kaydedilir. 

8-Bu hesabın ayrıntı kodlarında yapılan hataların düzeltilebilmesi amacıyla, bu hesaba ve 805-
Gelir Yansıtma Hesabına alacak ve borç kaydı yapılır. 

b) Borç 

1 - Tahakkuku tahsiline bağlı bütçe geliri karşılığı alınan çeklerden bankaca karşılığı olmadığı 
için yılı içinde iade edilenlerin tutarı bir taraftan 600-Gelirler Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç, 
101-Alınan Çekler Hesabına alacak; diğer taraftan bu hesaba borç, 805-Gelir Yansıtma Hesabına 
alacak kaydedilir. 

2 - Başka bir hesaba alacak kaydedilmesi gerekirken, yanlışlıkla bu hesaba alacak kaydedilen 
tutarlar yılı içinde; 

-Tahakkuklu bütçe geliri olarak kaydedilmişse, bu tutar düzeltme işlemini teminen bir taraftan 
ilgisine göre 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara borç, ilgili hesaba alacak; 
diğer taraftan bu hesaba borç, 805-Gelir Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir, 

-Tahakkuksuz bütçe geliri olarak kaydedilmişse, bu tutar bir taraftan 600-Gelirler Hesabına 
borç, ilgili hesaba alacak; diğer taraftan bu hesaba borç, 805-Gelir Yansıtma Hesabına alacak 
kaydedilir. 

3 - Bu hesabın yardımcı hesaplarında yapılan hataların düzeltilebilmesi amacıyla, bu hesaba 
borç ve alacak kaydı yapılır. Ayrıca, bu tutar bir taraftan 805-Gelir Yansıtma Hesabına alacak, ilgili 
hesaba borç; diğer taraftan 805 Gelir Yansıtma Hesabına borç, ilgili hesaba alacak kaydedilir. 

4-Yıl sonunda hesabın alacak bakiyesi bu hesaba borç, 895-Bütçe Uygulama Sonuçları 
Hesabına alacak kaydedilir. 

 

805 Gelir Yansıtma Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 345-(1)Bu hesap, bütçe gelirleri hesabı veya bütçe gelirlerinden ret ve iadeler 
hesabına kaydedilen tutarlar karşılığında kullanılır. 

  



 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 346-(1)Gelir yansıtma hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Gerek tahakkuklu ve gerekse tahakkuksuz bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben tahsil 
edilip 600-Gelirler Hesabı, 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı, 140-Kişilerden Alacaklar Hesabı veya 
ilgili diğer hesaplara alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilen tutarlar, bu hesaba borç, 800-Bütçe 
Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Yıl sonunda bütçe uygulama sonucunun üretilmesinden sonra, hesabın alacak bakiyesi 
vermesi halinde bakiyesi bu hesaba borç, 895-Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - İlgili hesaba alacak, bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabına borç kaydedilen tutarlar, bu 
hesaba alacak, ilgili hesaba borç kaydedilir. 

2 - İlgili hesaba alacak, bütçe gelirleri hesabına borç kaydedilen tutarlar, bu hesaba alacak, 
ilgili hesaba borç kaydedilir. 

3 - Yıl sonunda bütçe uygulama sonucunun üretilmesinden sonra, hesabın borç bakiyesi 
vermesi halinde bakiyesi bu hesaba alacak, 895-Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabına borç kaydedilir. 

 

81 Bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesapları 

MADDE 347-(1)Bu hesap grubu, bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan 
tahsilattan mevzuatı gereğince yapılan ret ve iadelerin izlenmesi için kullanılır. 

 

810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 348-(1)Bu hesap, bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan tahsilattan 
kanunları gereğince yapılan ret ve iadelerin izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 349-(1)Bütçe gelirleri hesabından yapılacak ret ve iadelerde; muhasebe birimlerinde 
“Düzeltme ve İade Belgesi (Örnek: 55)” düzenlenir. Bütçe gelirlerinden yapılacak ret ve iade 
işlemlerinde muhasebe işlem fişi muhasebeleştirme belgesi olarak kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 350-(1)Bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Tahakkuktan fazla tahsilatın iadesi gerektiği takdirde, iade edilecek tutar bir taraftan 120-
Gelirlerden Alacaklar Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç, ilgili hesaba alacak; diğer taraftan bu 
hesaba borç, 805-Gelir Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Her ne suretle olursa olsun tahsil edilen bütçe gelirlerinden yılı geçtikten sonra yapılan 
iade tutarları (gelir hesabı düzeltici işlemler) bir taraftan 630-Giderler Hesabı veya ilgili bilanço 
hesabına borç, ilgili hesaba alacak; diğer taraftan bu hesaba borç, 805-Gelir Yansıtma Hesabına 
alacak kaydedilir. 

3 - Yukarıda sayılanlar dışında her ne suretle olursa olsun tahsil edilen bütçe gelirlerinden yılı 
içinde yapılan iade tutarları (gelir hesabı düzeltici işlemler) bir taraftan 600-Gelirler Hesabı veya ilgili 
bilanço hesabına borç, ilgili hesaba alacak; diğer taraftan bu hesaba borç, 805-Gelir Yansıtma 
Hesabına alacak kaydedilir. 

4-Bu hesabın yardımcı hesaplarında yapılan hataların düzeltilebilmesi amacıyla, bu hesaba 
borç ve alacak kaydı yapılır. Ayrıca, bu tutar bir taraftan 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç ve 
alacak, diğer taraftan 630-Giderler Hesabı veya ilgili diğer hesaba borç ve alacak kaydedilir. 

  



 

 

b) Alacak 

1 - Bu hesabın yardımcı hesaplarında yapılan hataların düzeltilebilmesi amacıyla, bu hesaba 
alacak ve borç kaydı yapılır. Ayrıca, bu tutar bir taraftan 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç ve 
alacak, diğer taraftan 630-Giderler Hesabı veya ilgili diğer hesaba borç ve alacak kaydedilir 

2 - Yıl sonunda hesabın borç bakiyesi bu hesaba alacak, 895-Bütçe Uygulama Sonuçları 
Hesabına borç kaydedilir. 

 

83 Bütçe gider hesapları 

MADDE 351 -(1)Bu hesap grubu, nakden veya mahsuben yapılan her türlü bütçe giderinin, 
ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi için kullanılır. 

(2)Bütçe gideri ödemeleri bu grup içinde açılacak bütçe giderleri ve geçen yıl bütçe 
mahsupları hesaplarına kaydedilir ve karşılığında gider yansıtma hesabı kullanılır. 

(3)Bütçe gider hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan 
oluşur. 

830 Bütçe Giderleri Hesabı 

834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı 

835 Gider Yansıtma Hesabı 

 

Hesap grubuna ilişkin işlemler 

MADDE 352 -(1) Hesap grubuna ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Bütçe gider hesaplarının sınıflandırılması 

Kurumların bütçe gider hesapları, gider bütçesinin ekonomik sınıflandırmasına uygun olarak 
yardımcı hesaplara ayrılır. 

b) Gider yansıtma işlemleri 

Bütçe giderleri ve geçen yıl bütçe mahsupları hesaplarına kaydedilen tutarlar karşılığında 
gider yansıtma hesabı kullanılır. 

c) Para farkları 

Yabancı para cinsinden yapılan ödemelerde bankaca, kur değişimi dolayısıyla verilen 
talimattan daha fazla bir tutar aktarıldığı durumlarda, aleyhte doğan kur farkları işlem tarihinde her 
bir işlem bazında bir taraftan giderler hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç, banka hesabına alacak; 
diğer taraftan bütçe giderleri hesabına borç, gider yansıtma hesabına alacak kaydedilir. 
Muhasebeleştirme belgesine yabancı para cinsinden yapılan ödemeye esas talimat ve ilgili hesap 
özet cetveli eklenir. 

 

830 Bütçe Giderleri Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 353 -(1)Bu hesap, bütçe kanunları ve diğer kanunların verdiği yetkiye dayanılarak 
nakden veya mahsuben yapılan bütçe giderlerinin izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 354-(1)Bütçe giderleri hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Bütçe gideri olarak tahakkuk ettirilen tutarlar bir taraftan 630-Giderler Hesabı ya da 
varlığa dönüştürülecek bir tutar ise ilgili varlık hesabına borç, ödenmesi gereken tutarlar ile 
kesintiler ilgili hesaplara alacak; diğer taraftan bu hesaba borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak 
kaydedilir. 

2 - Ödeneğine dayanılarak bütçe gideri olarak tahakkuk ettirilen tutarlardan herhangi bir 
nedenle hak sahiplerine ödenemeyenler bir taraftan 630-Giderler Hesabı ya da ilgili bilanço 



 

 

hesabına borç, ödenmesi gereken tutar 320-Bütçe Emanetleri Hesabına, kesintiler ilgili hesaplara 
alacak; diğer taraftan bu hesaba borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

3 - Ön ödeme hesaplarına borç kaydedilen tutarlardan bütçe gideri olarak mahsup edilenler 
bir taraftan 630-Giderler Hesabı ya da ilgili bilanço hesabına borç, ilgili avans ve kredi hesaplarına 
alacak; diğer taraftan bu hesaba borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

4-Bütçeleştirilecek borçlar hesabına kaydedilmiş olan tutarlardan ödeneğine dayanılarak 
ödeme emri belgesine bağlananlar bir taraftan 322-Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabına borç, 100-
Kasa Hesabı veya 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara alacak; 
diğer taraftan bu hesaba borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

5-Yabancı para cinsinden yapılan ödemelerde bankaca, kur değişimi dolayısıyla verilen 
talimattan daha fazla bir tutar aktarıldığı durumlarda, aleyhte doğan kur farkları işlem tarihinde her 
bir işlem bazında bir taraftan 630-Giderler Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç, 102-Banka 
Hesabına alacak; diğer taraftan bu hesaba borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

6-Kurumlara yatırılan sermayeler bir taraftan 240-Mali Kuruluşlara Yapılan Sermayeler Hesabı 
veya 241-Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına borç 103-Verilen Çekler 
ve Gönderme Emirleri Hesabı, 106-Döviz Gönderme Emirleri Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara 
alacak; diğer taraftan bu hesaba borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

7- Bu hesabın yardımcı hesaplarında yapılan hataların düzeltilebilmesi amacıyla, bu hesaba 
borç ve alacak kaydı yapılır. Ayrıca, bu tutarlar bir taraftan 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak ve 
borç; diğer taraftan 630-Giderler Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç ve alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Yılı içerisinde bütçeden fazla veya yersiz ödendiğinin anlaşılması üzerine tahakkukun iptali 
nedeniyle ödeneğine iade edilmesi gereken tutarlardan; 

Giderler hesabına yansıtılmış olanlar bir taraftan 630-Giderler Hesabına alacak, 140-Kişilerden 
Alacaklar Hesabına borç, diğer taraftan 835-Gider Yansıtma Hesabına borç, bu hesaba alacak 
kaydedilir. 

Herhangi bir varlık hesabına yansıtılmış olanlar bir taraftan ilgili varlık hesabına alacak, 140-
Kişilerden Alacaklar Hesabına borç; diğer taraftan 835-Gider Yansıtma Hesabına borç, bu hesaba 
alacak kaydedilir. 

2 - Bu hesabın yardımcı hesaplarında yapılan hataların düzeltilebilmesi amacıyla, bu hesaba 
alacak ve borç kaydı yapılır. Ayrıca, bu tutarlar bir taraftan 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak ve 
borç; diğer taraftan 630-Giderler Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç ve alacak kaydedilir. 

3 - Yıl sonunda hesabın borç bakiyesi bu hesaba alacak, 895-Bütçe Uygulama Sonuçları 
Hesabına borç kaydedilir. 

 

834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 355-(1)Bu hesap, mahsup dönemine aktarılan ön ödemelerden bütçe giderine 
dönüşenlerin izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 356 -(1)Mali yıl içinde kamu görevlilerine veya harcama yetkilisi mutemedine 
bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilen avanslar ile açılan kredilere ait mal teslim edildiği veya 
hizmet o yıl sonuna kadar yapıldığı halde, herhangi bir nedenle mahsup belgeleri yılı geçtikten sonra 
verilenler veya mahsup belgeleri yılı içinde verildiği halde muhasebe birimince inceleme işinin sona 
ermemesi dolayısı ile mahsup dönemine aktarılmış olan tutarlar, muhasebe birimince, geçen yıl 
bütçe mahsupları hesabına kaydedilmek suretiyle mahsup dönemi sonuna kadar kapatılır ve geçen 
yıla ait bütçe giderleri ilgili bütçe tertibiyle ilişkilendirilir. Söz konusu tutarlar mahsup döneminin 
sonunda ilgili yıl bütçe giderleri içinde raporlanır. 

 



 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 357-(1)Geçen yıl bütçe mahsupları hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Mahsup dönemine aktarılan ön ödemelerden belgeleri verilerek mahsubu yapılanlar bir 
taraftan 630-Giderler Hesabı veya ilgili varlık hesabına borç, 165-Mahsup Dönemine Aktarılan Avans 
ve Krediler Hesabına alacak; diğer taraftan bu hesaba borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak 
kaydedilir. 

2 - Bu hesabın yardımcı hesaplarında yapılan hataların düzeltilebilmesi amacıyla, bu hesaba 
borç ve alacak kaydı yapılır. Ayrıca, bu tutar 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak, ve borç; diğer 
taraftan 630-Giderler Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak ve borç kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Mahsup dönemi sonunu izleyen ilk iş gününde hesabın borç bakiyesi bu hesaba alacak, 
835-Gider Yansıtma Hesabına borç kaydedilir. 

2 -Bu hesabın yardımcı hesaplarında yapılan hataların düzeltilebilmesi amacıyla, bu hesaba 
alacak ve borç kaydı yapılır. Ayrıca, bu tutar 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak, ve borç; diğer 
taraftan 630-Giderler Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak ve borç kaydedilir. 

 
835 Gider Yansıtma Hesabı 
Hesabın niteliği 

MADDE 358- (1)Bu hesap, bütçe giderleri hesabı ve geçen yıl bütçe mahsupları hesabına 
kaydedilen tutarlar karşılığında kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 359 -(1)Gider yansıtma hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Alacak 

630-Giderler Hesabı ya da ilgili bilanço hesabına borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilen 
tutarlardan bütçe giderleri veya geçen yıl bütçe mahsupları hesaplarını ilgilendiren tutarlar bu 
hesaba alacak, ilgisine göre 830-Bütçe Giderleri Hesabı veya 834-Geçen Yıl Bütçe Mahsupları 
Hesabına borç kaydedilir. 

b) Borç 

1 - Hesap düzeltmesi için, bütçe giderleri hesabı ve geçen yıl bütçe mahsupları hesabına 
alacak, bu hesaba borç kaydedilen tutarlar, 630-Giderler Hesabı ya da ilgili bilanço hesabına alacak 
diğer ilgili hesaplara borç kaydedilir. 

2 - Mahsup dönemini izleyen ayın ilk iş gününde geçen yıl bütçe mahsupları hesabının borç 
bakiyesi bu hesaba borç, 834-Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabına alacak kaydedilir. 

3 - Yıl sonunda bütçe uygulama sonucunun üretilmesinden sonra hesabın alacak bakiyesi bu 
hesaba borç, 895-Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabına alacak kaydedilir. 

 

89 Bütçe uygulama sonuçları 

MADDE 360 -(1)Bu hesap grubu, bütçe gelir ve bütçe gider hesapları hesap grupları ile bütçe 
gelirlerinden ret ve iade hesapları hesap grubunda yer alan hesaplardan bütçe uygulama 
sonuçlarının üretilmesi için kullanılır. 

 

895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 361 -(1)Bu hesap, bir bütçe yılına ait bütçe gelir ve bütçe gider hesapları hesap 
grupları ile bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları hesap grubunda yer alan hesaplarda kayıtlı 
tutarlardan bütçe uygulama sonuçlarının elde edilmesi için kullanılır. Hesap bütçe uygulama 
sonuçlarının üretilmesinden sonra yansıtma hesapları ile karşılıklı olarak kapatılır. 



 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 362 -(1)Bütçe uygulama sonuçları hesabına borç ve alacak kaydedilecek tutarlar 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Dönem sonunda bütçe giderleri hesabının borç bakiyesi bu hesaba borç, 830-Bütçe 
Giderleri Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Dönem sonunda bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabının borç bakiyesi bu hesaba borç, 
810-Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabına alacak kaydedilir. 

3 - Yıl sonunda bütçe uygulama sonucunun üretilmesinden sonra, gelir yansıtma hesabının 
borç bakiyesi bu hesaba borç, 805-Gelir Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Dönem sonunda bütçe gelirleri hesabının alacak bakiyesi bu hesaba alacak, 800-Bütçe 
Gelirleri Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Yıl sonunda bütçe uygulama sonucunun üretilmesinden sonra, gider yansıtma hesabının 
alacak bakiyesi bu hesaba alacak, 835-Gider Yansıtma Hesabına borç kaydedilir. 

3 - Yıl sonunda bütçe uygulama sonucunun üretilmesinden sonra, gelir yansıtma hesabının 
alacak bakiyesi vermesi durumunda bakiyesi bu hesaba alacak, 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç 
kaydedilir 

 
 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM 
Nazım Hesaplara İlişkin Hesap ve İşlemler 

 

9-Nazım hesaplar 

MADDE 363 -(1)Bu ana hesap grubu, varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarının dışında, 
muhasebenin sadece bilgi verme görevi yüklediği işlemler, kurumun muhasebe disiplini altında 
toplanması istenen işlemleri ile gelecekte doğması muhtemel hak ve yükümlülükleri kapsar. 

(2)Bu ana hesap grubu aşağıdaki hesap gruplarından oluşur. 

90 Ödenek Hesapları 

91 Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları 

92 Taahhüt Hesapları 

 

90 Ödenek hesapları 

MADDE 364 -(1)Bu hesap grubu, kurumların meclislerinde kabul edilen bütçeleriyle 
öngörülen ödenekler ile yılı içinde eklenen ödeneklerden merkez dışı birimlerde kullanılmak üzere 
ödenek gönderme belgesi düzenlenenlerin ve yılı içinde veya sonunda tenkis veya iptal edilenlerin 
merkez muhasebe birimlerince; muhasebe birimlerine gelen ödenekler, bunlardan yapılan kullanım 
ve tenkisler ile mahsup dönemine aktarılan tutarların muhasebe birimlerince izlenmesi için 
kullanılır. 

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

900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı 

901 Bütçe Ödenekleri Hesabı 

902 Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı 

903 Kullanılacak Ödenekler Hesabı 

904 Ödenekler Hesabı 

905 Ödenekli Giderler Hesabı 

906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı 

907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı 

  



 

 

Hesap grubuna ait işlemler 

MADDE 365 -(1)Ödenek hesapları grubuna ilişkin olarak yapılacak işlemler aşağıda 
gösterilmiştir; 

a) Bütçe ödeneklerinin merkez muhasebe birimlerince izlenmesiİl özel idarelerinde yılları 
bütçeleriyle verilen ödenekler, bu ödeneklere yılı içinde eklenenler ve ödenek kalemleri arasında 
yapılan aktarmalar ile merkez ve merkez dışı birimlerde kullanılacak ödeneklere ilişkin il özel 
idarelerince yapılacak işlemler, kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak şekilde, merkez muhasebe 
birimlerince muhasebeleştirilir. İl özel idarelerince bu şekilde gerçekleştirilecek ödenek hareketleri, 
merkez muhasebe birimlerine bildirildiğinde, merkez muhasebe birimlerince; gönderilecek bütçe 
ödenekleri hesabı, bütçe ödenekleri hesabı ve bütçe ödenek hareketleri hesabı kullanılmak suretiyle 
izlenir. Bu hesaplar, merkez muhasebe birimleri dışındaki muhasebe birimlerinde kullanılmaz. İl özel 
idarelerince merkez dışı birimlere yapılan ödenek gönderme işlemleri, ödenek gönderme belgesiyle 
yapılır. Bütçeyle verilen ödenekler ile bunlardan yapılan kesintiler, yılı içinde eklenen ve iptal edilen 
ödenekler, ödenek kalemleri arasında yapılan aktarmalar ve geçen yıldan devreden ödenekler ile 
merkez ve merkez dışı birimlerde kullanılacak ödeneklere ilişkin işlemler merkez muhasebe birimine 
bildirilir ve gerekli muhasebe kayıtları yapılır. Merkez muhasebe birimlerince ödenek hareketlerine 
ilişkin aşağıda belirtilen işlemler, yardımcı hesaplar itibarıyla muhasebe kayıtlarına alınır:1) 
Öncelikle, bütçe ile verilen ödenekler,2) Geçen yıldan devredip ödenek kaydedilmesi gereken 
tutarlar,3) Yılı içinde yapılan ödenek aktarmaları ile yedek ödenekten yapılan ödenek 
aktarmalarından doğan ekleme ve düşmeler,4) Yılı içinde eklenen veya iptal edilen ödenekler,5)Yılı 
içinde şartlı bağış ve yardımlardan dolayı tahsis edilen özel ödenekler,6) Merkez veya merkez dışı 
birimlerde kullanılmak üzere gönderilen ödenekler,7)Yılı içinde veya yıl sonunda muhasebe 
birimlerinde kullanılmayarak tenkis edilen ödenekler ile mevzuatı gereğince ertesi yıla devreden 
ödenekler,8) Yılı içinde kullanılmadığı için iptal edilen ödenekler,muhasebe kayıtlarına 
alınır.Yukarıda belirtilen kayıtlar tamamlanıp geçici mizanın düzenlenmesinden sonra, dönem 
sonunda ilgili hesaplar kapatılır.b) Merkez birimlerince kullanılan ödeneklerin hesaplara alınmasıİl 
özel idareleri merkez birimlerinin harcamalarına ilişkin olarak harcama yetkilileri tarafından 
düzenlenmiş ödenek gönderme belgesine göre gerekli kayıtlar yapılır. İl özel idareleri merkez 
birimlerinin önceden ödenek gönderme belgesi düzenlenmemiş harcamalarına ilişkin ödeme emri 
belgesi tutarları; merkez muhasebe birimince bütçe gideri olarak kaydedilmeden önce, bir taraftan 
bütçe ödenek hareketleri hesabı ve gönderilecek bütçe ödenekleri hesabına, diğer taraftan 
kullanılacak ödenekler hesabı ve ödenekler hesabına kaydedilir. Bu kayıtlar yapıldıktan sonra, bütçe 
giderlerine ilişkin muhasebe kayıtları yapılır. 

c) Ödeneklerin merkez dışı birimlere dağıtımı 

İl özel idarelerinde, bütçe ödeneklerinin merkez dışı birimlere dağıtımı “Ödenek Gönderme 
Belgesi” (Örnek : 34) ve “Ödenek Gönderme Belgesi İcmali” (Örnek : 35) ile yapılır. Ödenek 
gönderme belgesi il özel idaresi mali hizmetler birimince üç nüsha olarak düzenlenir. Düzenlenen 
ödenek gönderme belgesi, üst yönetici veya bunların yetkilendirecekleri memurlar tarafından imza 
edildikten sonra, bir nüshası mali hizmetler biriminde muhafaza edilir, bir nüshası muhasebe 
birimine, diğer nüshası da ilgili merkez veya ilçe özel idaresine gönderilir. Ödenek gönderme 
belgesine mali hizmetler birimince bir sıra numarası verilir. Ödenekler, kurumsal sınıflandırmanın 
aynı düzeyindeki birimlere  fonksiyonel, finansal veya ekonomik sınıflandırmadaki farklılıklara 
bakılmaksızın aynı ödeme emri ile gönderilir. Ödenek gönderme belgesi il özel idareleri tarafından 
kullanılır. Ancak belediye, bağlı idare ve birliklerin de birimlerine ödenek gönderme suretiyle 
harcama yapılması yöntemini benimsemeleri halinde bu belgeyle birlikte tenkis belgesini ve il özel 
idarelerince kullanılacak ödenek hesaplarını kullanmaları gerekir. 

ç) Ödenek kullanımlarının merkez ve merkez dışı muhasebe birimlerince izlenmesi 

İl özel idarelerince gerek merkez birimlerinde kullanılacak ödenekler ve gerekse merkez dışı 
birimlerde kullanılacak ödeneklerin alınması ve kullanılması ile tenkis edilme işlemleri merkez ve 
merkez dışı muhasebe birimlerince; kullanılacak ödenekler hesabı, ödenekler hesabı, ödenekli 
giderler hesabı, mahsup dönemine aktarılan kullanılacak ödenekler hesabı ve mahsup dönemine 



 

 

aktarılan ödenekler hesabının kullanılması suretiyle izlenir. Merkez dışı birimlere aktarılan 
ödeneklere ilişkin olarak alınan ödenek gönderme belgelerinde; Gönderilen muhasebe biriminin adı 
ve kodunun doğru olup olmadığı, rakam ve yazı ile yazılan tutarların birbirine uygun olup olmadığı 
gibi hususlar ilgili muhasebe birimince kontrol edilir. Tespit edilen noksanlıklar merkez muhasebe 
birimi ile temas kurularak giderilir. Alınan ödenekler belge aslına dayanılarak muhasebe işlem fişi ile 
muhasebeleştirilir. Alınan ödeneklere ilişkin ödenek gönderme belgesi, muhasebe işlem fişinin 
Sayıştaya gönderilecek nüshasına eklenir, aslının fotokopisi ise onaylanarak tahakkuk daireleri 
itibarıyla muhasebe biriminde dosyalanır. Mali yıl sonunda tenkisler yapıldıktan sonra muhasebe 
birimlerine gelen ödenekler, hiçbir kayda tabi tutulmaksızın bir yazı ekinde geri gönderilir. 
Ödeneklerin elektronik ortamda gönderilmesi ve kayda alınmasına ilişkin düzenlemeler yapmaya 
Bakanlık yetkilidir. 

d) Tenkis belgesi 

İl özel idarelerinde, tenkisi istenilen ödeneklerin tenkis işlemi, düzenlenen “Tenkis Belgesi” 
(Örnek: 36-A) ve “Tenkis Belgesi İcmali” (Örnek: 36-B) ile yapılır. Bir mali yıl içinde alınan 
ödeneklerden bir kısmının yılı içinde tenkisi istenildiği takdirde, il özel  idaresi mali hizmetler 
birimince “tenkis belgesi” düzenlenerek ilgili birime gönderilir. Üç nüsha olarak düzenlenen tenkis 
belgesine, birden başlamak üzere verilen sıra numarası ile bütçe yılı yazıldıktan sonra, tenkis edilen 
ödeneğin bütçe tertibi ve miktarı ilgili sütunlara ayrı ayrı kaydedilir. Tenkis edilen ödeneklerin 
toplamı alınarak belgenin altındaki özel sütuna tenkis toplamı yazı ile yazılır. Tenkis belgesinin 
birinci nüshası bir yazıya bağlanarak mali hizmetler birimine gönderilir; ikinci nüshası muhasebe 
işlem fişinin birinci nüshasına bağlanır; üçüncü nüshası ise birimde saklanır. Yıl sonlarında, mali yılın 
son ayına ait bütün ödeme ve mahsuplar işlendikten sonra, yılı içinde alınan ödeneklerden 
kullanılmayarak arta kalan tutarlar muhasebe birimlerince doğrudan tenkis edilir. Ancak, yılı içinde 
verilmiş olup mali yıl sonuna kadar mahsubunun yapılamaması nedeniyle mahsup dönemine 
aktarılması gereken ön ödemeler karşılığı ödenekler alıkonularak mahsup dönemi içerisinde 
mahsup işlemleri yapılmak üzere ertesi yıla aktarılır. Mahsup dönemi sonunda kullanılmayan 
ödenek tutarları tenkis edilir. Yabancı ülkelerden yapılacak alımlar için açılmış akreditiflere ilişkin 
kredi artıkları ertesi yıla devredilmekle birlikte, karşılığı ödenekleri yıl sonlarında tenkis belgesi 
düzenlenmek suretiyle iptal edilir. Akreditif artıklarına ilişkin ödeneklerin yıl sonlarında iptal 
edilmesine yönelik olarak düzenlenen tenkis belgesinde, tenkis edilen ödeneğin devreden akreditif 
karşılığı krediye ait olduğu belirtilerek, yeni mali yıl içerisinde ilgili tertipten ödenek gönderilmesi 
istenir. Yılı için geçerli sözleşmeler ile gelecek yıl ya da yıllara geçerli sözleşmelerin bitim tarihlerinde 
henüz bir kısım hizmet yerine getirilememiş veya zorunlu nedenlerle sözleşmenin uygulanmasına 
başlanılamamış, ancak ilgili idarece ek süre verilmiş ve bu süre ertesi mali yıla taşmış ise, yıl 
sonunda yüklenme artığı devredilir ve yüklenimlere ilişkin ödenek tutarları iptal edilir. Düzenlenen 
tenkis belgesinde, söz konusu ödeneğin devredilen taahhüt karşılığı olduğu belirtilerek iptal 
edilmesi ve yeni mali yılda ilgili tertipten ödenek gönderilmesi istenir. Dış proje kredileri avans ve 
akreditiflerinden mali yıl sonuna kadar harcanamadığından ertesi yıla devredilecek tutarlar 
hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır. 

e) Ödenekli gider işlemleri 

Ödeneğine dayanılarak tahakkuk ettirilip nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderleri, 
muhasebe birimlerince en geç gün sonlarında ödenekli giderler hesabına kaydedilir. Tahakkukun 
iptal edilmesi nedeniyle ödeneğine iade edilmesi bildirilen tutarlar ödenekli giderler hesabından 
düşülür. 

f) Mahsup dönemine aktarılan ödenekler 

Mali yılın bitimine kadar hizmet yerine getirildiği veya mal teslim alındığı halde mahsubu 
yapılamadığından mahsup dönemine aktarılan ön ödeme artıkları için saklı tutulan ödenekler, söz 
konusu ön ödemelerle birlikte mahsup dönemine aktarılır. Bunlardan mahsup dönemi sonuna kadar 
kullanılanlar veya tenkis edilenler mahsup dönemine aktarılan ödenek hesaplarında izlenir. 



 

 

İl özel idarelerinde kullanılacak ödenek hesapları 
MADDE 366 -(1)İl özel idarelerinde kullanılacak ödenek hesapları aşağıda gösterilmiştir. 

900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı 

901 Bütçe Ödenekleri Hesabı 

902 Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı 

903 Kullanılacak Ödenekler Hesabı 

904 Ödenekler Hesabı 

905 Ödenekli Giderler Hesabı 

906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı 

907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı 

 

900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 367 -(1)Bu hesap, il özel idarelerinin bütçelerinde öngörülen ödenekler ve bunlardan 
yapılan kesintiler, geçen yıldan devreden ödenekler, ödenek kalemleri arasında yapılan aktarmalar, 
yılı içinde eklenen veya iptal edilen ödenekler, yılı içinde kaydedilen özel ödenekler, merkez ve 
merkez dışı birimlerde kullanılacak ödenekler ile gönderilen ödeneklerden tenkis edildiği için iade 
alınanlar, ertesi yıla devreden ödenekler ve dönem sonunda iptal edilen ödeneklerin merkez 
muhasebe birimlerince kaydedilip izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 368-(1)Gönderilecek bütçe ödenekleri hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir: 

a) Borç 

1 - Bütçe ile verilen ödenekler bu hesaba borç, 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak 
kaydedilir. 

2 - Mevzuatı gereği önceki yıldan devreden ödenekler bu hesaba borç, 901-Bütçe Ödenekleri 
Hesabına alacak kaydedilir. 

3 -  Kurum bütçesi içerisinde yapılan aktarmalarla eklenen ödenekler bu hesaba borç, 901-
Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir. 

4-Yedek ödenekten yapılan aktarmalarla eklenen ödenekler bu hesaba borç, 901-Bütçe 
Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir. 

5-Mevzuatı gereği yıl içinde eklenen ödenekler bu hesaba borç, 901-Bütçe Ödenekleri 
Hesabına alacak kaydedilir. 

6-Merkez dışı birimlerde kullanılmak üzere gönderilen ödeneklerden tenkis edilenler bu 
hesaba borç, 902-Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak  

1 - Kurum bütçesi içerisinde yapılan aktarmalarla düşülen ödenekler bu hesaba alacak, 901-
Bütçe Ödenekleri Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Aktarmalar dolayısıyla yedek ödenekten düşülen ödenekler bu hesaba alacak, 901-Bütçe 
Ödenekleri Hesabına borç kaydedilir. 

3 - Merkez ve merkez dışı birimlerde kullanılmak üzere gönderilen ödenekler bu hesaba 
alacak, 902-Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabına borç kaydedilir. 

4-Mevzuatı gereği ertesi yıla devreden ödenekler bu hesaba alacak, 901-Bütçe Ödenekleri 
Hesabına borç kaydedilir. 

5-Bu hesapta kayıtlı ödeneklerden yıl içinde kullanılmadığı için iptal edilenler bu hesaba 
alacak, 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına borç kaydedilir. 

  



 

 

901 Bütçe Ödenekleri Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 369 -(1)Bu hesap, il özel idarelerinin bütçelerinde öngörülen ödenekler ve bunlardan 
yapılan kesintiler, geçen yıldan devreden ödenekler, ödenek kalemleri arasında yapılan aktarmalar, 
yılı içinde yapılan ödenek ekleme ve iptalleri, yılı içinde kaydedilen ödenekler ve ertesi yıla devreden 
ödenekler ile iptal edilen ödeneklerin merkez muhasebe birimlerince izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 370 -(1)Bütçe ödenekleri hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir: 

a) Alacak 

1 - Bütçe ile verilen ödenekler bu hesaba alacak, 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri 
Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Mevzuatı gereği önceki yıldan devreden ödenekler bu hesaba alacak, 900-Gönderilecek 
Bütçe Ödenekleri Hesabına borç kaydedilir. 

3 - Kurum bütçesi içinde yapılan aktarmalarla eklenen ödenekler bu hesaba alacak, 900-
Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına borç kaydedilir. 

4-Yedek ödenekten yapılan aktarmalarla eklenen ödenekler bu hesaba alacak, 900-
Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına borç kaydedilir. 

5-Mevzuatı gereği yıl içinde eklenen ödenekler bu hesaba alacak, 900-Gönderilecek Bütçe 
Ödenekleri Hesabına borç kaydedilir. 

6-Ödenek hesaplarına ilişkin kesin hesap bilgilerinin geçici mizandan alınmasından sonra 
dönem sonunda, bu hesabın yardımcı hesapları itibarıyla; alacak bakiyesi aynı yardımcı hesaplara 
borç, borç bakiyesi aynı yardımcı hesaplara, bütçe ödenek hareketleri hesabının borç bakiyesi 902-
Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Borç 

1 - Kurum bütçesi içerisinde yapılan aktarmalarla düşülen ödenekler  bu hesaba borç, 900-
Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Aktarmalar dolayısıyla yedek ödenekten düşülen ödenekler bu hesaba borç, 900-
Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir. 

3 - Mevzuatı gereği ertesi yıla devreden ödenekler bu hesaba borç, 900-Gönderilecek Bütçe 
Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir. 

4-Bu hesapta kayıtlı ödeneklerden yıl içinde kullanılmadığı için iptal edilenler bu hesaba borç, 
900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir. 

5-Ödenek hesaplarına ilişkin kesin hesap bilgilerinin geçici mizandan alınmasından sonra 
dönem sonunda, bu hesabın yardımcı hesapları itibarıyla; alacak bakiyesi aynı yardımcı hesaplara 
borç, borç bakiyesi aynı yardımcı hesaplara, bütçe ödenek hareketleri hesabının borç bakiyesi 902-
Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabına alacak kaydedilir. 

 
902 Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı 
Hesabın niteliği 

MADDE 371 -(1)Bu hesap, il özel idarelerinin bütçelerinde öngörülen ödeneklerden merkez 
birimlerinde kullanılanlar ile merkez dışında kullanılmak üzere gönderilenler ve gönderilen 
ödeneklerden tenkis edildiği için iade alınanların merkez muhasebe birimlerince izlenmesi için 
kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 372(1)Bütçe ödenek hareketleri hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir: 

a) Borç 



 

 

1 - Merkez birimlerinde kullanılmak üzere ödenek gönderme belgesi düzenlenmek suretiyle 
gönderilen ödenekler ile önceden ödenek gönderme belgesi düzenlenmemiş merkez birimlerinin 
harcamalarına ilişkin ödeme emri belgesi tutarları, bir taraftan bu hesaba borç, 900-Gönderilecek 
Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak; diğer taraftan 903 - Kullanılacak Ödenekler Hesabına borç, 904-
Ödenekler Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Merkez dışı birimlerde kullanılmak üzere gönderilen ödenekler bu hesaba borç, 900-
Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Merkezde veya merkez dışı birimlerde kullanılmak üzere gönderilen ödeneklerden tenkis 
edilenler bu hesaba alacak, 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Dönem sonunda hesabın borç bakiyesi bu hesaba alacak, 901-Bütçe Ödenekleri Hesabının 
yardımcı hesapları itibarıyla; alacak bakiyesi aynı yardımcı hesaplara borç, borç bakiyesi aynı 
yardımcı hesaplara alacak kaydedilir. 

 

903 Kullanılacak Ödenekler Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 373 -(1)Bu hesap, il özel idarelerinde muhasebe birimlerine gelen ödenekler ile 
bunlardan kullanılanlar veya tenkis edilenlerin izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 374-(1)Kullanılacak ödenekler hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir: 

a) Borç 

1 - Merkez birimlerinde kullanılmak üzere ödenek gönderme belgesi düzenlenmek suretiyle 
gönderilen ödenekler ile önceden ödenek gönderme belgesi düzenlenmemiş merkez birimlerinin 
harcamalarına ilişkin ödeme emri belgesi tutarları, bir taraftan bu hesaba borç, 904-Ödenekler 
Hesabına alacak; diğer taraftan 902-Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabına borç, 900-Gönderilecek 
Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Merkez dışı birimlerde kullanılmak üzere muhasebe birimlerine gelen bütçe ödenekleri bu 
hesaba borç, 904-Ödenekler Hesabına alacak kaydedilir. 

3 - Yılı içerisinde bütçeden fazla veya yersiz ödendiğinin anlaşılması üzerine tahakkukun iptali 
nedeniyle ödeneğine iade edilmesi gereken tutarlar bu hesaba borç, 905-Ödenekli Giderler 
Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Ödeneğine dayanılarak, tahakkuk ettirilip ödeme emri belgesine bağlanarak bütçeye gider 
kaydedilen tutarlar bu hesaba alacak, 905-Ödenekli Giderler Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Mahsup dönemine devreden ön ödemeler karşılığı saklı tutulacak ödenek tutarı bir 
taraftan bu hesaba alacak, 906-Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabına borç; 
diğer taraftan 904-Ödenekler Hesabına borç, 907-Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabına 
alacak kaydedilir. 

3 - Merkez ve merkez dışı birimlerde kullanılmak üzere alınan ödeneklerden tenkis edilenler 
bu hesaba alacak, 904-Ödenekler Hesabına borç kaydedilir. 

Mahsup dönemine devreden ön ödemeler karşılığı ödenek tutarlarının mahsup dönemine 
devredilmesinden sonra tespit edilecek kullanılmamış ödeneklerin, yapılan tenkislerinden sonra bu 
hesabın borç ve alacak toplamlarının birbirine eşit olması gerekir. 

 

904 Ödenekler Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 375-(1)Bu hesap, il özel idarelerinde muhasebe birimlerine gelen ödenekler ile 
bunlardan yapılan tenkislerin izlenmesi için kullanılır. 



 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 376-(1)Ödenekler hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir: 

a) Alacak 

1 - Merkez birimlerinde kullanılmak üzere ödenek gönderme belgesi düzenlenmek suretiyle 
gönderilen ödenekler ile önceden ödenek gönderme belgesi düzenlenmemiş merkez birimlerinin 
harcamalarına ilişkin ödeme emri belgesi tutarları, bir taraftan bu hesaba alacak, 903-Kullanılacak 
Ödenekler Hesabına borç; diğer taraftan 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak, 902-
Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Merkez dışı birimlerde kullanılmak üzere muhasebe birimlerine gelen ödenekler bu 
hesaba alacak, 903-Kullanılacak Ödenekler Hesabına borç kaydedilir. 

b) Borç 

1 - Mahsup dönemine devreden ön ödemeler karşılığı saklı tutulacak ödenek tutarı bir 
taraftan bu hesaba borç, 907-Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabına alacak; diğer 
taraftan 906-Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabına borç, 903-Kullanılacak 
Ödenekler Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Merkez ve merkez dışı birimlerde kullanılmak üzere alınan ödeneklerden yılı içerisinde 
yapılan tenkisler bu hesaba borç, 903-Kullanılacak Ödenekler Hesabına alacak kaydedilir. 

3 - Dönem sonunda, hesabın alacak bakiyesi bu hesaba borç, 905-Ödenekli Giderler Hesabına 
alacak kaydedilerek hesap kapatılır. 

 

905 Ödenekli Giderler Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 377-(1)Bu hesap, ödeneğine dayanılarak tahakkuk ettirilip nakden veya mahsuben 
ödenen bütçe giderleri ile tahakkukun iptal edilmesi nedeniyle ödeneğine iade edilmesi gereken 
tutarların izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 378-(1)Ödenekli giderler hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir: 

a) Borç 

1 - Ödeneğine dayanılarak bütçeye gider kaydedilen tutarlar bu hesaba borç, 903-Kullanılacak 
Ödenekler Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Mevzuatı gereği ödenek aranmaksızın yapılan bütçe giderlerine ait ödenek gönderme 
belgesi geldiğinde, tutarı bu hesaba borç, 903-Kullanılacak Ödenekler Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Yılı içerisinde bütçeden fazla veya yersiz ödendiğinin anlaşılması üzerine tahakkukun iptali 
nedeniyle ödeneğine iade edilmesi gereken tutarlar, bir taraftan bu hesaba alacak, 903-Kullanılacak 
Ödenekler Hesabına borç, diğer taraftan; 

-Gerçekleştirilen bütçe gideri tutarı giderler hesabına yansıtılmış ise, 140-Kişilerden Alacaklar 
Hesabına borç, 630-Giderler Hesabına alacak; 835-Gider Yansıtma Hesabına borç, 830-Bütçe 
Giderleri Hesabına alacak, 

-Bütçe gideri tutarı herhangi bir varlık hesabına yansıtılmış ise, 140-Kişilerden Alacaklar 
Hesabına borç, ilgili varlık hesabına alacak; 835-Gider Yansıtma Hesabına borç, 830-Bütçe Giderleri 
Hesabına alacak, 

kaydedilir. 

2 - Dönem sonunda hesabın borç bakiyesi bu hesaba alacak, 904-Ödenekler Hesabına borç 
kaydedilerek hesap kapatılır. 

  



 

 

906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 379-(1)Bu hesap mali yılın sonuna kadar hizmet yerine getirildiği veya mal teslim 
alındığı halde mahsubu yapılamadığından mahsup dönemine aktarılan ön ödemeler için saklı 
tutulan ödenekler ile bunlardan mahsup dönemi sonuna kadar kullanılanlar veya tenkis edilenlerin 
izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 380-(1)Mahsup dönemine aktarılan kullanılacak ödenekler hesabına ilişkin borç ve 
alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir: 

a) Borç 

Yıl sonunda mahsup dönemine devreden iş avans ve kredileri, personel avansları karşılığı saklı 
tutulacak ödenek tutarı bir taraftan bu hesaba borç, 903-Kullanılacak Ödenekler Hesabına alacak; 
diğer taraftan 904-Ödenekler Hesabına borç, 907-Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabına 
alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Mahsup dönemine aktarılan ön ödemelerden, mahsup dönemi sonuna kadar belgelerine 
dayanılarak mahsubu yapılan tutarlara ait ödenekler, bir taraftan bu hesaba alacak, 907-Mahsup 
Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabına borç; diğer taraftan 630- Giderler Hesabına ya da varlığa 
dönüşen bir unsur ise ilgili  varlık hesabına borç, 165-Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler 
Hesabına alacak, ayrıca 834-Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabına borç, 835- Gider Yansıtma 
Hesabına alacak  kaydedilir. 

2 - Mahsup dönemine aktarılan ön ödemelerden, mahsup dönemi içerisinde mahsubu 
yapılmayarak nakden iade edilenlere ait saklı tutulan ödenekler bir taraftan bu hesaba alacak, 907-
Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabına borç; diğer taraftan yapılan tahsilat 100-Kasa 
Hesabı veya 102-Banka Hesabına borç, 165-Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabına 
alacak kaydedilir. 

3 - Mahsup dönemine aktarılan ön ödemelerden, mahsup dönemi sonuna kadar mahsup 
edilmemesi nedeniyle sorumlusu adına kişilerden alacaklar hesabına kaydedilen tutarlara ait saklı 
tutulan ödenekler bu hesaba alacak, 907-Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabına borç 
kaydedilir. 

 

907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 381 -(1)Bu hesap, mali yılın sonuna kadar hizmet yerine getirildiği veya mal teslim 
alındığı halde mahsubu yapılamadığından mahsup dönemine aktarılan ön ödemeler için saklı 
tutulan ödenekler; bunlardan mahsup dönemi sonuna kadar kullanılanlar veya tenkis edilenlerin 
izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 382-(1)Mahsup dönemine aktarılan ödenekler hesabına ilişkin alacak ve borç 
kayıtları aşağıda gösterilmiştir: 

a) Alacak 

Mahsup dönemine devreden ön ödemeler karşılığı saklı tutulacak ödenek tutarı, bir taraftan 
bu hesaba alacak, 904-Ödenekler Hesabına borç; diğer taraftan 906-Mahsup Dönemine Aktarılan 
Kullanılacak Ödenekler Hesabına borç, 903-Kullanılacak Ödenekler Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Borç 

1 - Mahsup dönemine aktarılan ön ödemelerden, mahsup dönemi sonuna kadar belgelerine 
dayanılarak mahsubu yapılan tutarlara ait ödenekler, bir taraftan bu hesaba borç, 906-Mahsup 
Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabına alacak; diğer taraftan 630- Giderler Hesabına 



 

 

ya da varlığa dönüşen bir unsur ise ilgili varlık hesabına borç, 165-Mahsup Dönemine Aktarılan 
Avans ve Krediler Hesabına alacak, ayrıca 834-Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabına borç, 835- 
Gider Yansıtma Hesabına alacak  kaydedilir. 

2 - Mahsup dönemine aktarılan ön ödemelerden, mahsup dönemi içerisinde mahsubu 
yapılmayarak nakden iade edilenlere ait saklı tutulan ödenekler, bir taraftan bu hesaba borç, 906-
Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabına alacak; diğer taraftan yapılan tahsilat 
100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabına borç, 165-Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler 
Hesabına alacak kaydedilir. 

3 - Mahsup dönemine aktarılan avans ve kredilerden, mahsup dönemi sonuna kadar mahsup 
edilmemesi nedeniyle sorumlusu adına kişilerden alacaklar hesabına alınan tutarlara ait saklı 
tutulan ödenekler bu hesaba borç, 906-Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler 
Hesabına alacak kaydedilir. 

 

Belediye, bağlı idare ve birliklerde kullanılacak ödenek hesapları 

MADDE 383 -(1)Belediye, bağlı idare ve birliklerde kullanılacak ödenek hesapları aşağıda 
gösterilmiştir. 

900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı 

901 Bütçe Ödenekleri Hesabı 

905 Ödenekli Giderler Hesabı 

906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı 

907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı 

 
900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı 
Hesabın niteliği 

MADDE 384-(1)Bu hesap, belediye, bağlı idare ve birliklerin bütçelerinde öngörülen 
ödenekler, geçen yıldan devreden ödenekler, ödenek kalemleri arasında yapılan aktarmalar, yılı 
içinde yapılan ödenek ekleme ve iptalleri, yılı içinde kaydedilen özel ödenekler ve bu ödeneklerden 
kullanılanlar ile ertesi yıla devreden ödenekler ve iptal edilen ödeneklerin izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 385-(1)Gönderilecek bütçe ödenekleri hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir: 

a) Borç 

1 - Bütçe ile verilen ödenekler bu hesaba borç, 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak 
kaydedilir. 

2 - Mevzuatı gereği önceki yıldan devreden ödenekler bu hesaba borç, 901-Bütçe Ödenekleri 
Hesabına alacak kaydedilir. 

3 - Kurum bütçesi içerisinde yapılan aktarmalarla eklenen ödenekler bu hesaba borç, 901-
Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir. 

4-Yedek ödenekten yapılan aktarmalarla eklenen ödenekler bu hesaba borç, 901-Bütçe 
Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir. 

5-Mevzuatı gereği yıl içinde eklenen ödenekler bu hesaba borç, 901-Bütçe Ödenekleri 
Hesabına alacak kaydedilir. 

6-Yılı içerisinde bütçeden fazla veya yersiz ödendiğinin anlaşılması üzerine tahakkukun iptali 
nedeniyle ödeneğine iade edilmesi gereken tutarlar bu hesaba borç, 905-Ödenekli Giderler 
Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Kurum bütçesi içerisinde yapılan aktarmalarla düşülen ödenekler  bu hesaba alacak, 901-
Bütçe Ödenekleri Hesabına borç kaydedilir. 



 

 

2 - Aktarmalar dolayısıyla yedek ödenekten düşülen ödenekler bu hesaba alacak, 901-Bütçe 
Ödenekleri Hesabına borç kaydedilir. 

3 - Ödeneğine dayanılarak, tahakkuk ettirilip ödeme emri belgesine bağlanarak bütçeye gider 
kaydedilen tutarlar bu hesaba alacak, 905-Ödenekli Giderler Hesabına borç kaydedilir. 

4 - Mahsup dönemine devreden ön ödemeler karşılığı saklı tutulacak ödenek tutarı bir 
taraftan bu hesaba alacak, 906-Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabına borç; 
diğer taraftan 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına borç, 907-Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler 
Hesabına alacak kaydedilir. 

5-Mevzuatı gereği ertesi yıla devreden ödenekler bu hesaba alacak, 901-Bütçe Ödenekleri 
Hesabına borç kaydedilir. 

6-Bu hesapta kayıtlı ödeneklerden yıl içinde kullanılmadığı için iptal edilenler bu hesaba 
alacak, 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına borç kaydedilir. 

 

901 Bütçe Ödenekleri Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 386-(1)Bu hesap, belediye, bağlı idare ve birliklerin bütçelerinde öngörülen 
ödenekler, geçen yıldan devreden ödenekler, mali yıl içinde eklenen ödenekler ve ödenek kalemleri 
arasında yapılan aktarmalar, mali yılı içinde kaydedilen özel ödenekler ve ertesi yıla devreden 
ödenekler ile iptal edilen ödeneklerin izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 387-(1)Bütçe ödenekleri hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir: 

a) Alacak 

1 - Bütçe ile verilen ödenekler bu hesaba alacak, 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri 
Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Mevzuatı gereği önceki yıldan devreden ödenekler bu hesaba alacak, 900-Gönderilecek 
Bütçe Ödenekleri Hesabına borç kaydedilir. 

3 - Kurum bütçesi içinde yapılan aktarmalarla eklenen ödenekler bu hesaba alacak, 900-
Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına borç kaydedilir. 

4 - Yedek ödenekten yapılan aktarmalarla eklenen ödenekler bu hesaba alacak, 900-
Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına borç kaydedilir. 

5-Mevzuatı gereği yıl içinde eklenen ödenekler bu hesaba alacak, 900-Gönderilecek Bütçe 
Ödenekleri Hesabına borç kaydedilir. 

6- Ödenek hesaplarına ilişkin kesin hesap bilgilerinin geçici mizandan alınmasından sonra 
dönem sonunda, bu hesabın yardımcı hesapları itibarıyla; alacak bakiyesi aynı yardımcı hesaplara 
borç, borç bakiyesi aynı yardımcı hesaplara, ödenekli giderler hesabının borç bakiyesi 905-Ödenekli 
Giderler Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Borç 

1 - Kurum bütçesi içerisinde yapılan aktarmalarla düşülen ödenekler  bu hesaba borç, 900-
Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Aktarmalar dolayısıyla yedek ödenekten düşülen ödenekler bu hesaba borç, 900-
Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir. 

3 - Mevzuatı gereği ertesi yıla devreden ödenekler bu hesaba borç, 900-Gönderilecek Bütçe 
Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir. 

4 - Mahsup dönemine devreden ön ödemeler karşılığı saklı tutulacak ödenek tutarı bir 
taraftan bu hesaba borç, 907-Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabına alacak; diğer 
taraftan 906-Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabına borç, 900-Gönderilecek 
Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir. 



 

 

5-Bu hesapta kayıtlı ödeneklerden yıl içinde kullanılmadığı için iptal edilenler bu hesaba borç, 
900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir. 

6- Ödenek hesaplarına ilişkin kesin hesap bilgilerinin geçici mizandan alınmasından sonra 
dönem sonunda, bu hesabın yardımcı hesapları itibarıyla; alacak bakiyesi aynı yardımcı hesaplara 
borç, borç bakiyesi aynı yardımcı hesaplara, ödenekli giderler hesabının borç bakiyesi 905-Ödenekli 
Giderler Hesabına alacak kaydedilir. 

 

905 Ödenekli Giderler Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 388-(1)Bu hesap, ödeneğine dayanılarak tahakkuk ettirilip nakden veya mahsuben 
ödenen bütçe giderleri ile tahakkukun iptal edilmesi nedeniyle ödeneğine iade edilmesi bildirilen 
tutarların izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 389-(1)Ödenekli giderler hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir: 

a) Borç 

1 - Ödeneğine dayanılarak bütçeye gider kaydedilen tutarlar bu hesaba borç, 900-
Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Mevzuatı gereği ödenek aranmaksızın yapılan bütçe giderlerine ait ödenek temin 
edildiğinde, tutarı bu hesaba borç, 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Yılı içerisinde bütçeden fazla veya yersiz ödendiğinin anlaşılması üzerine tahakkukun iptali 
nedeniyle ödeneğine iade edilmesi gereken tutarlar, bir taraftan bu hesaba alacak, 900-
Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına borç, diğer taraftan; 

-Gerçekleştirilen bütçe gideri tutarı giderler hesabına yansıtılmış ise, 140-Kişilerden Alacaklar 
Hesabına borç, 630-Giderler Hesabına alacak; 835-Gider Yansıtma Hesabına borç, 830-Bütçe 
Giderleri Hesabına alacak, 

-Bütçe gideri tutarı herhangi bir varlık hesabına yansıtılmış ise, 140-Kişilerden Alacaklar 
Hesabına borç, ilgili varlık hesabına alacak; 835-Gider Yansıtma Hesabına borç, 830-Bütçe Giderleri 
Hesabına alacak, 

kaydedilir. 

2 - Dönem sonunda, hesabın borç bakiyesi bu hesaba alacak, 901-Bütçe ödenekleri Hesabının 
yardımcı hesapları itibarıyla; alacak bakiyesi aynı yardımcı hesaplara borç, borç bakiyesi aynı 
yardımcı hesaplara alacak kaydedilir. 

 

906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 390-(1)Bu hesap mali yılın sonuna kadar hizmet yerine getirildiği veya mal teslim 
alındığı halde mahsubu yapılamadığından mahsup dönemine aktarılan ön ödemeler için saklı 
tutulan ödenekler ile bunlardan mahsup dönemi sonuna kadar kullanılanlar veya iptal edilenlerin 
izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 391 -(1)Mahsup dönemine aktarılan kullanılacak ödenekler hesabına ilişkin borç ve 
alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir: 

a) Borç 

Belediye, bağlı idare ve birliklerde; mahsup dönemine devreden ön ödemeler karşılığı saklı 
tutulacak ödenek miktarı bir taraftan bu hesaba borç, 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri  Hesabına 



 

 

alacak; diğer taraftan 901 - Bütçe Ödenekleri Hesabına borç,  907-Mahsup Dönemine Aktarılan 
Ödenekler Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Mahsup dönemine aktarılan ön ödemelerden, mahsup dönemi sonuna kadar belgelerine 
dayanılarak mahsubu yapılan tutarlara ait ödenekler, bir taraftan bu hesaba alacak, 907-Mahsup 
Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabına borç; diğer taraftan 630- Giderler Hesabına ya da varlığa 
dönüşen bir unsur ise ilgili  varlık hesabına borç, 165-Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler 
Hesabına alacak, ayrıca 834 - Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabına borç, 835- Gider Yansıtma 
Hesabına alacak  kaydedilir. 

2 - Mahsup dönemine aktarılan ön ödemelerden, mahsup dönemi içerisinde mahsubu 
yapılmayarak nakden iade edilenlere ait saklı tutulan ödenekler bir taraftan bu hesaba alacak, 907-
Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabına borç; diğer taraftan yapılan tahsilat 100-Kasa 
Hesabı veya 102-Banka Hesabına borç, 165-Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabına 
alacak kaydedilir. 

3 - Mahsup dönemine aktarılan ön ödemelerden, mahsup dönemi sonuna kadar mahsup 
edilmemesi nedeniyle sorumlusu adına kişilerden alacaklar hesabına kaydedilen tutarlara ait saklı 
tutulan ödenekler bu hesaba alacak, 907-Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabına borç 
kaydedilir. 

 

907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 392-(1)Bu hesap, mali yılın sonuna kadar hizmet yerine getirildiği veya mal teslim 
alındığı halde mahsubu yapılamadığından mahsup dönemine aktarılan ön ödemeler için saklı 
tutulan ödenekler; bunlardan mahsup dönemi sonuna kadar kullanılanlar veya iptal edilenlerin 
izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 393 -(1)Mahsup dönemine aktarılan ödenekler hesabına ilişkin alacak ve borç 
kayıtları aşağıda gösterilmiştir: 

a) Alacak 

Belediye, bağlı idare ve birliklerde; mahsup dönemine devreden ön ödemeler karşılığı saklı 
tutulacak ödenek miktarı bir taraftan bu hesaba alacak, 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına borç ; diğer 
taraftan 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri  Hesabına alacak, 906-Mahsup Dönemine Aktarılan 
Kullanılacak Ödenekler Hesabına borç kaydedilir. 

b) Borç 

1 - Mahsup dönemine aktarılan ön ödemelerden, mahsup dönemi sonuna kadar belgelerine 
dayanılarak mahsubu yapılan tutarlara ait ödenekler, bir taraftan bu hesaba borç, 906-Mahsup 
Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabına alacak; diğer taraftan 630- Giderler Hesabına 
ya da varlığa dönüşen bir unsur ise ilgili varlık hesabına borç, 165-Mahsup Dönemine Aktarılan 
Avans ve Krediler Hesabına alacak, ayrıca 834 - Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabına borç, 835- 
Gider Yansıtma Hesabına alacak  kaydedilir. 

2 - Mahsup dönemine aktarılan ön ödemelerden, mahsup dönemi içerisinde mahsubu 
yapılmayarak nakden iade edilenlere ait saklı tutulan ödenekler, bir taraftan bu hesaba borç, 906-
Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabına alacak; diğer taraftan yapılan tahsilat 
100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabına borç, 165-Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler 
Hesabına alacak kaydedilir. 

3 - Mahsup dönemine aktarılan avans ve kredilerden, mahsup dönemi sonuna kadar mahsup 
edilmemesi nedeniyle sorumlusu adına kişilerden alacaklar hesabına alınan tutarlara ait saklı 
tutulan ödenekler bu hesaba borç, 906-Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler 
Hesabına alacak kaydedilir. 



 

 

91 Nakit dışı teminat ve kişilere ait menkul kıymet hesapları 

MADDE 394 -(1)Bu hesap grubu; teminat ve depozito olarak alınan teminat mektupları ile kişi 
malı olarak muhasebe birimlerine teslim edilen menkul kıymet ve varlıkların izlenmesi için kullanılır. 

(2)Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur. 

910 Teminat Mektupları Hesabı 

911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 

912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı 

913 Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı 

 

910 Teminat Mektupları Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE395-(1)Bu hesap, muhasebe birimlerine teminat ve depozito olarak teslim edilen 
teminat ve garanti mektupları ile şahsi ve garantiye ilişkin belgeler ve bunlardan ilgililerine geri 
verilenler veya paraya çevrilenlerin izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 396-(1)Teminat mektupları hesabına ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Teminat olarak teslim edilen değerlerin alınıp verilmesinde düzenlenecek belgeler 

Muhasebe birimleri veznelerine ihale kanunları, vergi kanunları ve diğer mevzuat hükümleri 
gereğince teminat ve depozito olarak teslim edilen belgeler karşılığında ilgilisine alındı belgesi 
verilir. Veznedarca teslim alınan teminata ilişkin belgeler; alınış sırasına göre klasörler içinde 
veznede saklanır. Bu değerler teslim alındığında, ilgilisine geri verilmesi veya paraya çevrilmesi 
gerektiğinde muhasebe işlem fişi düzenlenerek hesaplara kaydedilir. İlgilisine geri verilmesi 
gerektiğinde teslimi sırasında verilen alındı geri alınarak muhasebe işlem fişine bağlanır. Alındı 
belgesi geri alınamadığı takdirde durum, alındının dipkoçanı ile yardımcı hesap defterine şerh edilir. 
Teminat mektubu, yazılı olarak talep edilmesi halinde muhatap veya ilgili bankaya gönderilir ve 
talep yazısı muhasebe işlem fişine bağlanır. Teminat mektubunun bir kısmının serbest bırakılması 
gerektiği takdirde, durum muhasebe birimince bir yazı ile ilgili banka şubesine bildirilir ve serbest 
bırakılan miktar hesaplardan çıkartılmakla birlikte, yardımcı hesap defterinde de bu durum ayrıca 
belirtilir. Teminat olarak alınan değerlerin muhasebe biriminde gereksiz olarak bekletilmesini 
önlemek için; alınan teminata ait işin sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığı, mevzuatındaki süreler de 
dikkate alınarak muhasebe birimince takip edilir ve her mali yıl sonunda teminata ilişkin belgeler 
hakkında ilgili birimden yeni bilgi alınır ve alınan bilgi doğrultusunda söz konusu mektup ve belgeler 
ilgilisine veya ilgili bankaya iade edilir ya da ertesi mali yıla devredilir. Banka teminat mektupları, 
müteahhit veya müşterinin sözleşme yapmaya yanaşmaması ya da sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini yerine getirmemesi gibi ilgili mevzuatında belirtilen hallerin muhasebe birimine 
bildirilmesinden sonra paraya çevrilebilir. Banka teminat mektupları yukarıda belirtilen paraya 
çevrilme hallerinin dışında, teminat konusu iş devam ettiği sürece muhafaza edilir. Yapım işlerinde 
kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya 
varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep 
edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade 
edilir. 

b) Teminata ilişkin belgeler üzerinde muhasebe birimlerince yapılacak incelemeler 

Kuruma teslim edilen teminata ilişkin belgeler ilgili kanun hükümleri ve getirilen 
düzenlemeler çerçevesinde incelendikten sonra kabul edilir. 

1) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca alınan teminat mektupları 

Muhasebe birimlerine geçici, kesin, ek kesin ve avans teminat mektubu olarak verilen 
teminat mektupları, kamu ihale mevzuatında yer alan düzenlemeler doğrultusunda incelendikten 
sonra kabul edilir. Yabancı banka ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak 
Türkiye’deki bankalarca verilen teminat mektupları “işin kesin kabulü yapılıncaya kadar sürenin 



 

 

muayyen devrelerle herhangi bir bildirime gerek kalmadan uzatılacağı” kaydı konularak otomatik 
temditli hale getirildiği takdirde teminat olarak kabul edilir. Belirlenen yabancı bankalar ile yerli 
bankalarca yabancı para cinsinden verilen teminat mektupları, alındığı günkü T.C. Merkez Bankası 
döviz satış kuru üzerinden ulusal para birimine çevrilerek hesaplara kaydedilmekle birlikte, yardımcı 
hesap defteri kayıtlarında ve verilen alındı belgesinde yabancı para cinsinden tutarı da gösterilir. Bu 
tür teminat mektupları iade edilirken, alınışındaki kayıtlı değerleri üzerinden hesaplardan çıkarılır. 
Herhangi bir nedenle paraya çevrilenler kayıtlı değerleri üzerinden hesaplardan çıkarılır, paraya 
çevriliş tutarı ise döviz hesabı ve ilgili hesap veya hesaplara kaydedilir. Teminat mektupları ilgili 
muhasebe birimine teslim edilmeden önce idarelerce, teminat mektuplarını düzenleyen 
şubelerden, teminat mektuplarının şubelerince düzenlendiğinin teyidi yazı ile istenir. Teyit istem 
yazısının bir sureti ile ilgili banka şubesinden alınan teyit yazısı ve teminat mektubu idarece bir yazı 
ekinde muhasebe birimine intikal ettirilir. Kurumlar tarafından bir yazı ekinde gönderilen kesin 
teminat ve avans teminat mektupları ile bunlara ilişkin teyit istem ve banka teyit yazılarının birer 
örneği muhasebe birimlerince teslim alınarak birlikte saklanır. Teslim alındığında düzenlenen alındı 
belgesi ilgilisine verilemediği takdirde teminat mektubuyla birlikte muhafaza edilir. 

2)Vergi kanunları uyarınca alınan teminatlar 

Vergi kanunları uyarınca teminat olarak alınan değerlerin Maliye Bakanlığınca (Gelir İdaresi 
Başkanlığı) belirlenen şartları taşıması gerekir. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 397-(1)teminat mektupları hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Teminat ve depozito olarak muhasebe birimlerine teslim edilen belgeler bu hesaba borç, 
911-Teminat Mektupları Emanetleri Hesabına alacak kaydedilir. 

2 - Teminat ve depozito olarak muhasebe birimlerine teslim edilen teminat ve garanti 
mektuplarından paraya çevrilmek üzere bankaya gönderilenler bu hesaba borç ve alacak kaydedilir 

b) Alacak 

1 - Teminat mektupları ve garanti mektupları ile şahsi garantiye ilişkin belgelerden usulüne 
göre ilgililerine geri verilenler ile teminat mektuplarından kısmen serbest bırakılanlar bu hesaba 
alacak, 911-Teminat Mektupları Emanetleri Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Teminat ve depozito olarak muhasebe birimlerine teslim edilen teminat ve garanti 
mektuplarından paraya çevrilmek üzere bankaya gönderilenler bu hesaba alacak ve borç kaydedilir. 

3 - Teminat ve garanti mektuplarından bütçeye gelir kaydedilmek üzere paraya çevrilenler bir 
taraftan 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara borç, 600-Gelirler 
Hesabına alacak; diğer taraftan 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 805-Gelir Yansıtma Hesabına 
borç kaydedilir. Söz konusu teminat mektubu tutarı ayrıca bu hesaba alacak, 911-Teminat 
Mektupları Emanetleri Hesabına borç kaydedilir. 

4 - Mahkeme veya icra kararına dayanılarak ya da başka nedenlerle paraya çevrilen teminat 
ve garanti mektupları ile şahsi garantiye ilişkin belgeler bir taraftan bu hesaba alacak, 911-Teminat 
Mektupları Emanetleri Hesabına borç; diğer taraftan 333-Emanetler Hesabına veya ilgili diğer 
hesaplara alacak, 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabına veya ilgili diğer hesaplara borç 
kaydedilir. 

 

911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE398-(1)Bu hesaba, teminat mektupları hesabına yazılan tutarlar kaydedilir. 

 

  



 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 399-(1)Teminat mektupları emanetleri hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) Alacak 

Teminat mektupları hesabına borç kaydedilen tutarlar, bu hesaba alacak kaydedilir. 

b) Borç 

Teminat mektupları hesabına alacak kaydedilen tutarlar, bu hesaba borç kaydedilir. 

 

912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 400-(1)Bu hesap, muhasebe birimlerine kişi malı olarak teslim edilen menkul 
kıymetler ile bunlardan paraya çevrilenler, başka muhasebe birimlerine gönderilenler ve ilgililerine 
geri verilenlerin izlenmesi için kullanılır. 

 

Hesaba ilişkin işlemler 

MADDE 401 -(1)Kişilere aitmenkul kıymetler hesabına ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Kişilere ait menkul kıymetlerin çeşitleri 

Muhasebe birimlerine kişi malı olarak teslim edilen ve veznede saklanması gereken kişilere 
ait menkul kıymetlerin çeşitleri aşağıda sayılmıştır: 

1) Her türlü değerli maden ve taşlar ile bunlardan yapılmış eşyalar, 

2) Çeşitli maden, taş veya maddelerden yapılmış antik değeri olan tabak, bardak, kaşık, kupa, 
ağızlık, sigaralık, şamdan, fincan, çatal, kama, tablo ve benzeri eşyalar, 

3) Her türlü antika para ve pullar, 

4) Vergi ve diğer kurum alacaklarının teminatı olarak kabul edilen tahvil, hisse senedi ve 
hazine bonoları, 

5) Teminat ve depozito olarak alınan tahvil, hisse senedi ve hazine bonoları, 

6) Yabancı tahvil ve hisse senetleri, 

7) Konvertibl olmayan yabancı paralar. 

Muhasebe birimlerine teslim edilen ve kıymeti bilinmeyen menkul kıymetlerden bu 
Yönetmelik hükümlerine göre muhasebe birimlerinde muhafaza edilecekleri belirtilenler ilgili 
mevzuatına göre kıymet takdiri yapıldıktan sonra muhasebeleştirilir. 

b) Kişilere ait menkul kıymetlerin alınması, saklanması veya verilmesi 

Yukarıda çeşitleri sayılan kişilere ait menkul kıymetler, muhasebe birimlerince teslim 
alındığında alındı belgesi düzenlenerek bir nüshası teslim edene verilir. Alındı belgesinde, menkul 
kıymetin cinsi, adedi, numarası, varsa ayarı, kupon adedi ve tutarı gibi nitelikleri ayrıntılı olarak 
gösterilir. Kişi malı olarak muhasebe birimlerine teslim edilen yabancı paralardan konvertibl 
olmayanların hesaplara kaydı, işlem tarihinde hesaplarda yer verilen en düşük tutar üzerinden 
yapılır. Kişilere ait menkul kıymetler, veznedarlarca üzerlerinde defter sıra numarası taşıyan torba 
veya zarflar içerisinde kasada veya vezne odasının uygun bir bölümünde saklanır. Kişilere ait menkul 
kıymetler ilgilisine geri verildiğinde, teslim alınışında verilmiş olan alındı belgesi geri alınarak 
muhasebe işlem fişine bağlanır. 

c) Tahvillerin faiz kuponları 

Teminat ve depozito olarak kabul edilen kuponlu tahvillerin üzerlerinde bulunması gereken 
vadesi gelmemiş kuponlarının eksiksiz olması şarttır. Saklanmak üzere teslim edilen tahvillerin 
kuponları noksan olduğu takdirde, bu noksanlık verilen alındı belgesi ve yardımcı hesap defterinde 
belirtilir. Teminat olarak alınan tahvillerin vadesi gelmiş kuponları teslim eden tarafından istenildiği 
takdirde, istem hakkındaki dilekçenin altına iade edilen kuponların adet ve tutarı ile geri verildiğine 
ilişkin ifade yazılarak teslim alana imzalattırılır. Dilekçeler bu iş için açılacak bir dosyada saklanır. 
Teminat ve depozito olarak veya saklanmak üzere bırakılan tahvillerin sonradan bütçeye gelir 
kaydedilmesi gerektiği takdirde, üzerlerinde bulunan kuponlardan o tarihe kadar vadeleri gelmiş 



 

 

olanlar tahsil edilerek gelir kaydedilir. Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş olan tahvil ve 
bonolar teminat olarak alındığında, anaparaya tekabül eden satış değerleri üzerinden kabul edilerek 
hesaplara alınmakla birlikte, alındı belgesi ve yardımcı hesap defteri kayıtlarında bunların nominal 
değerleri de ayrıca gösterilir. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 402-(1)Kişilere ait menkul kıymetler hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Muhasebe birimlerince vergi ve diğer alacaklar teminatı olarak alınan; teminat ve depozito 
olarak kabul edilen; mahkeme, icra, emniyet ve diğer dairelerce, saklanmak üzere teslim edilen kişi 
malı menkul kıymetler bu hesaba borç, 913-Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabına alacak 
kaydedilir. 

2 - Kurum malı olarak teslim alınan menkul kıymetlerden daha sonra kişi malı olduğu 
anlaşılanlar bir taraftan bu hesaba borç, 913-Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabına alacak; 
diğer taraftan ilgisine göre 117-Menkul Varlıklar Hesabına veya 118-Diğer Menkul Kıymetler ve 
Varlıklar Hesabına alacak, 600-Gelirler Hesabı veya 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir. 

3 - Sayım sonucunda fazla çıkan kişi malı kıymetler tutarı bu hesaba borç, 913-Kişilere Ait 
Menkul Kıymet Emanetleri Hesabına alacak kaydedilir. 

4 - Muhasebe birimlerince vergi ve diğer alacaklar teminatı olarak alınan; teminat ve depozito 
olarak kabul edilen; mahkeme, icra, emniyet ve diğer dairelerce saklanmak üzere teslim edilen kişi 
malı menkul kıymetlerden bankaya gönderilenler bu hesabın alt hesaplarına borç ve alacak 
kaydedilir. 

b) Alacak 

1 - Muhasebe birimlerince vergi ve diğer alacaklar için alınan; teminat ve depozito olarak 
kabul edilen; mahkeme, icra, emniyet ve diğer dairelerce saklanmak üzere teslim edilen kişi malı 
menkul kıymetlerden bankaya gönderilenler bu hesaba   alacak ve borç kaydedilir. 

2 - Kişi malı menkul kıymetlerden herhangi bir nedenle paraya çevrilenler, kayıtlı değerleri 
üzerinden bu hesaba alacak, 913-Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabına borç 
kaydedilmekle birlikte, satış tutarının alacak tutarına eşit olması, eksik olması veya fazla olması 
durumlarına göre aşağıdaki kayıtlar da yapılır. 

-Satış tutarı, alacak tutarına eşit veya az ise 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabına borç, 
ilgili hesaplara alacak; diğer taraftan 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 805-Gelir Yansıtma 
Hesabına borç kaydedilir. 

-Satış tutarı, alacak tutarından fazla ise 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabına borç, ilgili 
hesaplara alacak, fazlası ilgilisine ödenmek üzere 333-Emanetler Hesabına alacak; diğer taraftan 
800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilir. 

3 - Kişi malı menkul kıymetlerden ilgilisine iade edilenler bu hesaba alacak, 913-Kişilere Ait 
Menkul Kıymet Emanetleri Hesabına borç kaydedilir. 

4 - Sayım sonucunda noksan çıkan kişi malı menkul kıymetler, rayiç bedeli üzerinden 
sorumluları adına bir taraftan 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına borç, 330-Alınan Depozito ve 
Teminatlar Hesabı, 333-Emanetler Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan kayıtlı 
değeri üzerinden bu hesaba alacak, 913-Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabına borç 
kaydedilir. 

 

913 Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 403-(1)Bu hesaba, kişilere ait menkul kıymetler hesabına yazılan tutarlar kaydedilir. 

 

  



 

 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 404 - (1)Kişilere ait menkul kıymet emanetleri hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) Alacak 

Kişilere ait menkul kıymetler hesabına borç yazılan tutarlar bu hesaba alacak kaydedilir. 

b) Borç 

Kişilere ait menkul kıymetler hesabına alacak kaydedilen tutarlar bu hesaba borç kaydedilir. 

 

92 Taahhüt hesapları 

MADDE 405-(1)Bu hesap grubu, gerek yılı için geçerli sözleşmeler ile gerekse ertesi mali yıl 
veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleşmelere dayanılarak girişilen taahhütler, mevzuatı 
gereğince bu tutarlara ilave edilen taahhütler ile bunlardan yerine getirilenler veya feshedilenlerin 
sözleşme fiyatlarıyla izlenmesi için kullanılır. 

(2)Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur; 

920 Gider Taahhütleri Hesabı 

921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı 

 

Hesap grubuna ilişkin işlemler 

MADDE 406 -(1)İhale mevzuatına göre, ihale işlemleri tamamlanarak mal ve hizmet alımı ve 
yapım işleri için yapılan sözleşmelere ilişkin olarak hazırlanan ihale dosyasının iki nüshası 
düzenlenecek ilk hakedişle birlikte muhasebe birimine verilir. Muhasebe birimince bu sözleşmelere 
dayanılarak taahhüt tutarı, taahhüt kartına yazılır ve gider taahhütleri hesabına kaydedilir. 

(2)Muhasebe birimine gelen taahhüt dosyaları daireler itibarıyla ayrı ayrı saklanır. 
Sözleşmeler kanuni nedenlerle veya yargı organlarının kararı ile bozulduğu veya değiştirildiği 
takdirde, bu hususlar tahakkuk daireleri tarafından en geç üç iş günü içinde muhasebe birimine 
bildirilir. Alınan yazı, dosyalarına konulur ve taahhüt kartındaki kayıtlar buna göre düzeltilir. 

(3)Gerek bir mali yıl içinde, gerekse ertesi yıl veya yıllara geçerli olarak yapılan sözleşmelere 
dayanılarak girişilen taahhütler, bunlara yapılan ilaveler ve fiyat farkı tutarları ile taahhüdün yerine 
getirilmesi dolayısıyla nakden veya mahsuben yapılan hakediş ödemeleri ve bu ödemelerden 
yapılan kesintiler, taahhüt tutarından yapılan eksiltmeler, kısmen veya tamamen bozulan 
sözleşmelere ilişkin taahhütler ve diğer bilgiler “Taahhüt Kartı”na (Örnek: 67) kaydedilir. 

(4)Kartın ön yüzünde “Taahhüde ait bilgiler”, “Taahhütler”, “Alınan teminatlar”, “Verilen 
avanslar ve mahsuplar” ile “Borçlar ve temlikler” başlıklı beş tablo bulunmaktadır. 

(5)Bu kartlar, sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç üç iş günü içinde ilgili tahakkuk 
dairesi tarafından muhasebe birimine gönderilir ve bu kartlardan yararlanılarak gider taahhütlerine 
ilişkin gerekli kayıtlar yapılır. Gider taahhütleri kayıtlarının yapıldığı muhasebe işlem fişine taahhüt 
kartının onaylı bir örneği eklenir. 

(6)Gider taahhütleri hesabı, tahakkuk birimleri itibarıyla tutulur ve taahhüt tutarları, bu 
hesaba katma değer vergisi hariç tutarlar üzerinden kaydedilir. Bu hesapta yer alan taahhütler, 
bütçe hazırlanması sırasında dikkate alınır. 

(7)İhale mevzuatına göre girişilen taahhütler dolayısıyla, kurumların yılı içinde taahhüt ettiği 
ödemelere karşılık o tutar ödeneğin bulunması ve bu ödeneğin başka bir işe kullanılmayarak 
saklanması gerekir. Girişilen taahhüde ait ödenek, taahhüdün izlendiği ilgili yardımcı hesap 
defterinin açıklama bölümünde gösterilir. 

(8)İhale komisyonlarında üye olarak bulunacak muhasebe veya mali işlerden sorumlu 
memurların, komisyona katılmadan önce ödenek artığını tespit ederek, ihalesi yapılacak işin yılı 
içinde gerçekleştirilecek kısmını karşılayacak ödenek bulunmadığı takdirde, bu hususu kararda 
belirtmeleri gerekir. 

  



 

 

920 Gider Taahhütleri Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 407 -(1)Bu hesap, yılı için geçerli sözleşmeler ile ertesi mali yıl veya yıllara geçerli 
olmak üzere yapılan sözleşmelere dayanılarak girişilen ve mevzuatı gereğince bunlara ilave edilen 
taahhüt tutarlarıyla bunlardan yerine getirilenler ve feshedilenlerin sözleşme fiyatlarıyla izlenmesi 
için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 408 -(1)Gider taahhütleri hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Borç 

1 - Girişilen taahhüt tutarları ile bunlara ilave edilen her türlü taahhüt artışı bu hesaba borç, 
921-Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir. 

2- Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, girişilen taahhütlerden tamamlanmamış olan 
kısmı, bu hesaba borç, 921-Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir 

b) Alacak 

1 - Girişilen taahhüdün yerine getirilmesi nedeniyle sözleşme fiyatları üzerinden hesaplanan 
hakediş tutarları bu hesaba alacak, 921-Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabına borç kaydedilir. 

2 - Herhangi bir nedenle feshedilen taahhüt tutarları sözleşme fiyatları üzerinden bu hesaba 
alacak, 921-Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabına borç kaydedilir. 

 

921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı 

Hesabın niteliği 

MADDE 409-(1)Bu hesaba, gider taahhütleri hesabına borç ve alacak yazılan tutarlar 
kaydedilir. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 410-(1)Gider taahhütleri karşılığı hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Alacak 

1 - Gider taahhütleri hesabına borç kaydedilen tutarlar bu hesaba alacak kaydedilir. 

b) Borç 

Gider taahhütleri hesabına alacak yazılan tutarlar bu hesaba borç kaydedilir. 

 

99 Diğer nazım hesaplar 

990 Kiraya verilen duran varlıklar hesabı 

MADDE 410/A –(Ek:RG-11/9/2011-28051) 

(1) Bu hesap kurumun, bilançolarında kayıtlı duran varlıklardan kiraya verilenlerin izlenmesi 
için kullanılır. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 410/B – (Ek:RG-11/9/2011-28051) 

(1) Kiraya verilen duran varlıklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir: 

a) Borç 

1 – Kiraya verilen duran varlıklar, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç, 999-Diğer Nazım 
Hesaplar Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 



 

 

1 – Kiraya verilen duran varlıklardan kira süresi sona erenler kayıtlı değerleri üzerinden bu 
hesaba alacak, 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı hesabına borç kaydedilir. 

 

999 Diğer nazım hesaplar karşılığı hesabı 

MADDE 410/C –(Ek:RG-11/9/2011-28051) 

(1) Bu hesaba diğer nazım hesaplar hesap grubunda yer alan hesaplara yazılan tutarlar 
kaydedilir. 

 

Hesabın işleyişi 

MADDE 410/D –(Ek:RG-11/9/2011-28051) 

(1) Diğer nazım hesaplar karşılığı hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir: 

a) Alacak 

1 – Diğer Nazım Hesaplar Hesap grubunda yer alan hesaplara borç kaydedilen tutarlar bu 
hesaba alacak kaydedilir. 

b) Borç 

1 – Diğer Nazım Hesaplar hesap grubunda yer alan hesaplara alacak kaydedilen tutarlar bu 
hesaba borç kaydedilir. 

 
 

ONALTINCI BÖLÜM 
Muhasebe Dönemi, Dönem Başı İşlemleri Dönem Sonu İşlemleri ve Yönetim Dönemi 

 

Kurum gelir ve giderlerinin yılı ve mahsup dönemi 

MADDE 411 -(1)Faaliyet gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri mali yılın hesaplarında 
gösterilir. Bütçe gelirleri nakden veya mahsuben tahsil edildiği, bütçe giderleri ise ödendiği yılda 
muhasebeleştirilir. Hesaplar mali yıl esasına göre tutulur. Mali yılın bitimine kadar fiilen yapılmış 
olan ödemelerden mahsup edilememiş olanların, ödenekleri saklı tutulmak suretiyle, mahsup 
işlemleri mali yılın bitimini izleyen bir ay içinde yapılabilir. 

 

Dönem sonu işlemleri 

MADDE 412 (1)Dönem sonu işlemleri mali yılın sonunda geçici mizanın çıkarılmasının 
ardından yapılan aşağıdaki işlemlerden oluşur. 

a) Bütçe ve ödenek hesaplarına ilişkin dönem sonu işlemleri 

1) Bütçe gelirleri hesabının alacak bakiyesi bütçe gelirleri hesabına borç, bütçe uygulama 
sonuçları hesabına alacak kaydedilir. 

2) Bütçe giderleri hesabının borç bakiyesi bütçe giderleri hesabına alacak, bütçe uygulama 
sonuçları hesabına borç kaydedilir. 

3) Bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabının borç bakiyesi bütçe gelirlerinden ret ve iadeler 
hesabına alacak, bütçe uygulama sonuçları hesabına borç kaydedilir. 

4) Gider yansıtma hesabının alacak bakiyesi gider yansıtma hesabına borç, bütçe uygulama 
sonuçları hesabına alacak kaydedilir. 

5) Gelir yansıtma hesabının borç bakiyesi gelir yansıtma hesabına alacak, bütçe uygulama 
sonuçları hesabına borç kaydedilir. Gelir yansıtma hesabının alacak bakiyesi verdiği durumlarda gelir 
yansıtma hesabına borç, bütçe uygulama sonuçları hesabına alacak kaydedilir. 

6) İl özel idarelerinde ödenekli giderler hesabının borç bakiyesi ödenekler hesabına borç, 
ödenekli giderler hesabına alacak kaydedilir. 

7) İl özel idarelerinde bütçe ödenekleri hesabının yardımcı hesapları itibariyle; alacak bakiyesi 
aynı yardımcı hesaplara borç, borç bakiyesi aynı yardımcı hesaplara, bütçe ödenek hareketleri 
hesabının borç bakiyesi bütçe ödenek hareketleri hesabına alacak kaydedilir. 



 

 

8) Belediye, bağlı idare ve birliklerde, bütçe ödenekleri hesabının yardımcı hesapları itibariyle; 
alacak bakiyesi aynı yardımcı hesaplara borç, borç bakiyesi aynı yardımcı hesaplara, ödenekli 
giderler hesabının borç bakiyesi ödenekli giderler hesabına alacak kaydedilir. 

Bu işlemden sonra bütçe hesapları ana hesap grubu ile ödenek hesapları hesap grubunda yer 
alan tüm hesaplar kapanır. 

b) Bütçe ve ödenek hesapları dışındaki dönem sonu işlemleri: 

1) Dönen varlıklar ana hesap grubu içerisinde yer alan gelirlerden alacaklar hesabında kayıtlı 
tutarlardan mali yıl sonuna kadar tahsili gerekenlerden tahsil edilemeyen tutarlar, mali yıl sonunda 
gelirlerden alacaklar hesabına alacak, gelirlerden takipli alacaklar hesabına borç kaydedilerek takibe 
alınır. 

2) Duran varlıklar ana hesap grubu içerisinde yer alan, gelirlerden alacaklar hesabı, 
gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabı, kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabı ve gelecek 
yıllara ait giderler hesabında kayıtlı tutarlardan dönen varlıklar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara 
aktarılması gereken tutarlar, bu hesaplara alacak, dönen varlıklar ana hesap grubundaki ilgili 
hesaplara borç kaydedilerek aktarma işlemleri tamamlanır. 

3) Bütçe emanetleri hesabında kayıtlı olan tutarlar, zamanaşımı süresine göre bütçe 
emanetleri hesabının ilgili yardımcı hesabına aktarılması gerektiğinden bu hesaba borç ve alacak 
kaydedilir. 

4) Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grupları içindeki iç ve dış mali borç 
hesaplarında kayıtlı borçlar için işlemiş faiz tutarları hesaplanır ve ilgili dönemde ödenmek üzere 
ilgisine göre kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu veya uzun vadeli yabancı kaynaklar ana 
hesap grubu içindeki gider tahakkukları hesabına alacak, giderler hesabına borç kaydedilir 

5) Uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içerisinde yer alan, tahviller hesabı, uzun 
vadeli diğer iç mali borçlar hesabı, dış mali borçlar hesabı, gelecek yıllara ait gelirler ve gider 
tahakkukları hesabında kayıtlı tutarlardan vadeleri bir yılın altına inmesi nedeniyle, kısa vadeli 
yabancı kaynaklar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara aktarılması gerekenler bu hesaplara borç, 
kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara alacak kaydedilerek aktarma 
işlemleri tamamlanır. 

6) Öz kaynaklar ana hesap grubu içerisinde yer alan “Değer Hareketleri” hesap grubundaki 
hesaplar değer hareketleri sonuç hesabının ilgili yardımcı hesaplarına kaydedilerek kapatılır. Bu 
işlemler sonucunda, muhasebe birimleri arası işlemler hesabı kesin mizanda bakiye vermez. 

7) Değer hareketleri sonuç hesabında kayıtlı tutarlar, bu hesapların ilgili alt bölümüne 
aktarılması için bu hesaba borç ve alacak kaydı yapılır. 

8) Dönem sonunda ilgili varlık ve yabancı kaynak hesaplarında kayıtlı olup, yabancı para 
cinsinden izlenen tutarlar değerlemeye tabi tutulur ve raporlama tarihindeki gerçek değerleri ile 
mali raporlarda gösterilir. 

9) Yeniden değerlemeye tabi tutulması gerekli olan taahhütler değerlemeye tabi tutulur. 

10) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar hesap gruplarında yer alan hesaplarda kayıtlı 
değerlerden yeniden değerleme işlemine tabi tutulması gerekenler, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri 
uyarınca yeniden değerlemeye tabi tutulur. 

11) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar hesap gruplarında yer alan hesaplarda kayıtlı 
amortismana tabi tutulması gereken varlıklara ilişkin amortisman işlemleri yapılır. 

12) Gelirler hesabının alacak bakiyesi, dönem sonunda faaliyet sonuçları hesabına alacak, 
gelirler hesabına borç kaydedilir. 

13) Giderler hesabının borç bakiyesi, dönem sonunda faaliyet sonuçları hesabına borç, 
giderler hesabına alacak kaydedilir. 

14) Faaliyet sonuçları hesabının alacak veya borç bakiyesi öz kaynaklar hesap grubu içerisinde 
yer alan dönem olumlu faaliyet sonuçları hesabı veya dönem olumsuz faaliyet sonuçları hesabıyla 
kapatılır. 



 

 

15) Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabında kayıtlı tutarlar, bu hesapların ilgili alt 
bölümüne aktarılması için bu hesaba borç ve alacak kaydı yapılır. 

16) Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabında kayıtlı tutarlar, bu hesapların ilgili alt 
bölümüne aktarılması için bu hesaba alacak ve borç kaydı yapılır. 

(2) Bu işlemlerden sonra faaliyet hesapları ana hesap grubunda yer alan tüm hesaplar 
kapanır. 

(3) Her faaliyet döneminin sonunda, muhasebe yetkilileri dönem sonu işlemlerini yaparak 
yeni faaliyet döneminin açılış kaydına esas alınacak kesin mizanı çıkarırlar. Hazırlanan kesin mizanda 
borç ve alacak kalanı veren hesaplar yeni faaliyet döneminin açılış kaydına esas teşkil eder. 

(4) Kesin mizanın düzenlenmesini takiben, dönem sonunda son yevmiye olarak borç ve alacak 
bakiyesi veren hesapların kapatılmasını sağlamak için kesin mizanda borç bakiyesi veren hesaplar 
alacak kaydı yapılarak, alacak bakiyesi veren hesaplar ise borç kaydı yapılarak muhasebe dönemi 
kapatılır. 

 

Dönem başı işlemleri 

MADDE 413 -(1)Mali yılın başında muhasebe kayıtlarının açılmasını sağlamak üzere bilançoda 
yer alan hesapların açılış kaydı yapılarak dönem başlatılır. 

(2)Açılış kaydını takiben önceki yıl olumlu veya olumsuz faaliyet sonucu geçmiş yıllar olumlu 
faaliyet sonuçları hesabı veya geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabına aktarılır. 

(3)İlçe özel idarelerinde ise mali yılın başında muhasebe kayıtlarının açılmasını sağlamak 
üzere önceki faaliyet döneminin son yevmiyesinde borç kaydedilerek kapatılan hesaplara ilişkin 
tutarlar alacak kaydı yapılarak; alacak kaydedilerek kapatılan hesaplara ilişkin tutarlar ise borç kaydı 
yapılarak dönem başlatılır. 

 

İl özel idaresi ilçe birimince ay sonu yapılacak işlemler 

MADDE 414 (1)İl özel idaresi ilçe birimleri, yardımcı hesapları da kapsayacak şekilde ay sonu 
düzenleyecekleri mizanları en geç takip eden ayın beşine kadar merkez muhasebe birimine 
gönderirler. 

 

Yönetim dönemi 

MADDE 415-(1)Yönetim dönemi, bir mali yılın başından sonuna kadar yapılan bütün işlemler 
ile mali yıl geçtikten sonra, mahsup dönemi içerisinde önceki mali yıla ilişkin olarak yapılan mahsup 
işlemlerini kapsar. 

(2)Yönetim dönemi hesabı, yönetim döneminde yapılan bütün mali işlemleri kapsayan mali 
tablo, rapor, defter ve cetveller ile sayım tutanaklarından oluşur. Görev başındaki muhasebe 
yetkilisi tarafından düzenlenen yönetim dönemi hesabı dosyasının bir örneği de muhasebe 
biriminde muhafaza edilir. 

 

Yönetim dönemi hesabı ile ilgili hükümler 

MADDE 416 -(1)Düzenlenen yönetim dönemi hesabı defter ve raporları ile bu Yönetmelik 
uyarınca düzenlenmesi gereken yıl sonu sayım tutanakları, mahsup dönemi sonu itibarıyla görev 
başında bulunan muhasebe yetkilisi tarafından yönetim dönemi hesabı adı altında oluşturulacak bir 
dosya ile en geç mahsup dönemini izleyen bir ay içerisinde, kesin hesap ise Haziran ayı sonuna 
kadar Sayıştay Başkanlığına gönderilir. Ancak, hesapları yerinde incelemeye alındığı duyurulan 
muhasebe birimleri, Sayıştaya gönderecekleri kesin hesap ile yönetim dönemi hesabı dosyasını, görevli 

Sayıştay denetçisine teslim etmek üzere aylık hesap belgeleri ve raporlarla birlikte muhasebe 
biriminde bekletir. 

(2)Yönetim dönemi hesabı aşağıda sayılan defter ve raporlardan oluşur. 

a) Yevmiye defteri (Örnek: 37) 

b) Mizan cetveli (Örnek: 76) 



 

 

c) Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek: 89) 

ç) Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu (Örnek: 90) 

d) Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu (Örnek: 91) 

e) Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu (Örnek: 92) 

f) Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek: 93) 

g) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu (Örnek: 94) 

ğ) Bütçe gelirleri tahakkuk artıklarından zamanaşımına uğramış olanlara ilişkin ayrıntı 
cetveli(Örnek:68) 

h) Sayıştay ilamları cetveli (Örnek: 69) 

ı) Yönetim döneminde görev yapan muhasebe yetkililerine ait liste (Örnek: 70) 

 

Aylık hesap belgeleri 

MADDE 417 -(1)Aylık hesap belgeleri, muhasebe birimlerince aşağıda açıklandığı şekilde 
sınıflandırılarak ayrı ayrı zarflara konulur. Zarfların üzerlerine muhasebe biriminin adı, belgelerin 
çeşidi, ilgili olduğu ay ve yıl ile adedi yazılır. 

a) Bütçe giderleri ile geçen yıl bütçe mahsuplarına ait belgeler (daireler itibarıyla), 

b) Kasa veya bankaca yapılan tahsilata ait belgeler ile bankadan alınan banka hesap özet 
cetvelleri, 

c) Ön ödemelere ait belgeler, 

ç) Kişilerden alacaklar hesabına borç kaydedilen paralara ait belgeler ve kayıt silme emirleri, 

d) Alınan depozito ve teminatlar hesabı, emanetler hesabı, ödenecek sosyal güvenlik 
kesintileri hesabı, fonlar veya diğer kamu idareleri adına yapılan tahsilat  hesabından yapılan 
ödemelere ait belgeler, 

e) Menkul kıymetler, teminat ve garanti mektupları ile şahsi kefalete ilişkin belgelerin 
alınması ve iadesine ilişkin belgeler, 

f) Diğer hesaplara ait belgeler. 

 

 
 

ONYEDİNCİ BÖLÜM 
Mali Raporlama 

 

Mali raporlama 

MADDE 418- (1)Mali tablolar, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirlenen ilkelere 
ve standartlara uygun olarak hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur. 

(2)Mali tablolar, bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve ulaşılabilirlik 
ilkeleri çerçevesinde; yeterli mesleki eğitimi almış personel tarafından muhasebe kayıtlarındaki 
verilere dayanılarak ve istatistiksel yöntemler kullanılarak hazırlanır. Dipnotların ve açıklamaların, 
belirli bir olayın veya işlemin kamu idaresinin mali durumu ve faaliyetleri üzerindeki etkisinin 
değerlendirilmesinde yetersiz kalması halinde ilave açıklamalara yer verilir. 

 

Raporlama birimi 

MADDE 419 -(1)Kendi adına ekonomik varlık edinebilen, yükümlülük üstlenebilen, diğer 
kamu idareleri veya üçüncü şahıslarla ekonomik ilişkilere girebilen kapsama dahil her kamu idaresi 
bir kurumsal birimdir. 

(2)Kapsama dahil her kurumsal birim bir raporlama birimidir. İl Özel İdareleri bu Yönetmeliğin 
uygulanmasında tek bir raporlama birimi sayılır. Ancak, bu durum il ve ilçe özel idarelerinin  her biri 
için ayrı raporlar veya il ve muhasebe birimi düzeyinde raporlar hazırlanmasına engel değildir. 

  



 

 

Mizan cetveli ve düzenlenecek temel mali tablolar 

MADDE 420 -(1)Aşağıda sayılan mizan cetveli ve diğer mali tablolar, muhasebe birimince 
hazırlanır. 

a) Mizan cetveli (Örnek-76) 

b) Bilanço  (Örnek-77) 

c) Faaliyet sonuçları tablosu (Örnek-78) 

ç) Bütçe uygulama sonuçları tablosu (Örnek-79) 

d) Nakit akım tablosu (Örnek-80) 

e) Mali varlık ve yükümlülükler değişim tablosu (Örnek-81) 

f) İç borç değişim tablosu (Örnek-82) 

g) Dış borç değişim tablosu (Örnek-83) 

ğ) Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler tablosu (Örnek-84) 

h) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-85) 

ı) Giderlerin kurumsal sınıflandırılması tablosu (Örnek-86) 

i) Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu (Örnek-87) 

j) Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-88) 

k) Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-89) 

l) Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu (Örnek-90) 

m) Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu (Örnek-91) 

n) Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu (Örnek-92) 

o) Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-93) 

ö) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu (Örnek-94) 

 

Mizanlar 

MADDE 421 -(1)Kurumca, detaylı hesap planlarında yer alan hesaplardan aylık mizan ve yıllık 
olarak geçici ve kesin mizanlar düzenlenir. 

(2)Mizan cetveli, yevmiye defteri ile yardımcı defterlerden yararlanılarak ayrıntılı olarak ve 
ana hesap bazında her ayın sonu itibarıyla düzenlenir. Cetvelde; her hesabın borç ve alacak 
sütunlarındaki tutarların, yevmiye ve yardımcı defterlerindeki borç ve alacak toplamlarına ve borç 
sütunu toplamı ile alacak sütunu toplamının birbirine eşit olması gerekir. 

(3)Dönem sonu işlemleri yapılmadan önce geçici mizan düzenlenir ve bunu takiben dönem 
sonu işlemleri yapılır. Dönem sonu işlemleri tamamlandıktan sonra kesin mizan düzenlenir. Kesin 
mizanda faaliyet ve bütçe hesapları bakiye vermez. 

 

Bilanço 

MADDE 422 -(1)Bilanço, kurumun belli bir tarihteki varlıklarını, yabancı kaynaklarını ve öz 
kaynaklarını gösteren tablodur. Kesin mizanda yer alan hesapların borç kalanları bilançonun aktif 
hesaplarını, alacak kalanları da bilançonun pasif hesaplarını oluşturur. Aktif ve pasifi düzenleyici 
hesaplar bulundukları grupta eksi değer olarak gösterilir 

(2)Bilançolar, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak 
hazırlanır ve sunulur. Bilançolar, faaliyet dönemleri arasında karşılaştırma yapılabilmesini sağlamak 
üzere son üç faaliyet dönemine ilişkin verileri kapsayacak şekilde hazırlanır. 

 

Faaliyet sonuçları tablosu 

MADDE 423 -(1)Faaliyet sonuçları tablosu, kurumun bir faaliyet döneminde elde ettiği 
gelirleri, yaptığı giderleri, mali ve mali olmayan varlıkların yönetimi ile yükümlülüklerine ilişkin 
işlemlerinden kaynaklanan gelir ve giderleri gösteren ve bunlar hakkında detaylı bilgi sağlayan mali 
tablodur. 

(2)Faaliyet sonuçları tablosu, faaliyet dönemine ait gelir ve gider hesaplarından üretilir. 



 

 

(3)Dönem net fazla veya açığının ne kadarının kur ve değer değişimleri farklarından 
kaynaklandığı ve bunların faaliyet sonucunu nasıl etkilediği tablonun dip notunda belirtilir. 

(4)Bütün gelir ve giderler, tahakkuk ettikleri dönemin faaliyet sonuçları tablosunda gösterilir. 
Tablo, dönemler arası karşılaştırma yapılabilmesini sağlamak üzere son üç faaliyet dönemine ilişkin 
verileri kapsayacak şekilde hazırlanır. 

 

Bütçe uygulama sonuçları tablosu 

MADDE 424 -(1)Bütçe uygulama sonuçları tablosu, kurumun bütçe uygulamaları sonucunda 
belirli raporlama dönemlerinde elde ettiği bütçe gelirleri ve yaptığı bütçe giderlerini gösteren ve 
bunlar hakkında detaylı bilgi sağlayan mali tablodur. 

(2)Bütçe uygulama sonuçları tablosu, bütçe gelir ve bütçe gider hesapları hesap grupları 
hesaplarından üretilir. Bütçe yılının tamamına ilişkin olarak düzenlenen tabloya mahsup dönemi 
işlemleri de dahil edilir. 

(3)Tablo, dönemler arası karşılaştırma yapılabilmesini sağlamak üzere son üç mali yıla ilişkin 
verileri kapsayacak şekilde hazırlanır. 

 

Nakit akım tablosu 

MADDE 425 -(1)Nakit akım tablosu, kurumun belirli raporlama dönemleri itibarıyla nakit ve 
nakit benzeri varlıklarının akışını gösteren tablodur. Nakit benzeri varlıklar, hemen paraya 
dönüştürülebilen ve değer değişikliği oluşma ihtimali ihmal edilebilir ölçüde olan varlıklardır. Nakit 
akım tablosu kurumun dönem nakit tahsilatları ve ödemeleri, mali ve mali olmayan varlıkları ile 
yükümlülüklerine ilişkin işlemlerden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. 

(2)Nakit akım tablosunda, belirli bir dönem içinde nakit giriş ve çıkışları ihtiyaca göre 
sınıflandırılmış olarak yer alır. Yabancı para cinsinden olan nakit giriş ve çıkışları ilgili döviz alış kuru 
üzerinden ulusal para birimine çevrilip nakit akım tablosuna dahil edilir. 

(3)Nakit ve nakit benzeri varlıkların kullanımını gerektirmeyen kazanç ve kayıplar, nakit dışı 
bağış ve yardımlar, takas ve trampa gibi işlemler ile gelecekte nakit akımı yaratacak işlemler nakit 
akım tablosuna dahil edilmez. 

(4)Nakit ve nakit benzeri varlıkları oluşturan unsurların dönem başı ve dönem sonu mevcudu 
ile dönem içi değişim tutarı tablonun dipnotlarında ayrıca gösterilir. Söz konusu değişim tutarının, 
nakit akım tablosunun düzenlenmesi sonucu ortaya çıkan “Nakit Stokundaki Net Değişim” tutarına 
eşit olması gerekir. 

(5)Nakit akım tablosu; faaliyetlerden sağlanan nakit akımları, yatırımlardan sağlanan nakit 
akımları ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları şeklinde bölümlenir. 

a) Faaliyetlerden sağlanan nakit akımları 

Faaliyetlerden sağlanan nakit akımları; faaliyet gelir ve giderlerinden kaynaklanan nakit giriş 
ve çıkışlarından oluşur. Ancak, maddi duran varlıkların edinilmesi ve elden çıkarılması gibi işlemler 
sonucunda ortaya çıkan nakit akımları bu bölüme dahil edilmez. 

b) Yatırımlardan sağlanan nakit akımları 

Yatırımlardan sağlanan nakit akımları; varlık hesaplarına yansıtılan maddi duran varlık 
yatırımlarının üretim ve inşasına ilişkin ödemeleri de kapsamak üzere, maddi ve maddi olmayan 
duran varlıkların elde edilmesinden kaynaklanan nakit çıkışları ile maddi ve maddi olmayan duran 
varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişlerinden oluşur. 

c) Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları 

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları; 

1) Tahvil ve bono gibi kısa veya uzun vadeli borçlanma araçları ihracı yoluyla veya diğer 
surette yapılan borçlanmalar karşılığı sağlanan nakit girişleri, 

2) Borç ödemelerinden kaynaklanan nakit çıkışları, 

3) Nakde eşdeğer varlık olarak nitelendirilenler ve alım-satım amacıyla elde tutulanlar hariç 
olmak üzere; diğer kuruluşların borçlanma senetlerini veya hisse senedi gibi öz kaynak araçlarını 



 

 

veya ortak girişimlerdeki ticari hakları elde etmek için yapılan nakdi ödemeler ve bunların 
satılmasından kaynaklanan nakit çıkış ve girişleri, 

4) Üçüncü kişilere verilen nakdi borçlar ve nakit ön ödemeler ile bunlardan yapılan 
tahsilatlardan kaynaklanan nakit çıkış ve girişlerinden, 

oluşur. 

(6) Tablo, dönemler arası karşılaştırmayı mümkün kılabilmesi için son üç raporlama dönemine 
ilişkin verileri kapsayacak şekilde hazırlanır. 

 

Mali varlık ve yükümlülükler değişim tablosu 

MADDE 426-(1)Kurumun mali varlık ve yükümlülükler değişim tablosu, faaliyet dönemi 
süresince belirli raporlama dönemleri arasında mali varlıkları ve yükümlülüklerindeki değişmeyi 
gösterir ve raporlama tarihi itibarıyla toplam mali varlıklar ile toplam mali yükümlükler arasındaki 
farkı ifade eden net mali değeri ölçer. Tablo, dönemler arası karşılaştırmayı mümkün kılabilmesi için 
son üç faaliyet dönemine ilişkin verileri kapsayacak şekilde hazırlanır. 

 

İç borç değişim tablosu 

MADDE 427-(1)İç borç değişim tablosu, kurumun belirli raporlama dönemleri arasında iç borç 
tutar ve bileşimindeki değişimleri vade yapısına göre gösterir. İç borç değişim tablosu, dönemler 
arası karşılaştırmayı mümkün kılabilmesi için son üç faaliyet dönemine ilişkin verileri kapsayacak 
şekilde hazırlanır. 

 

Dış borç değişim tablosu 

MADDE 428-(1)Dış borç değişim tablosu, kurumun belirli raporlama dönemleri arasında dış 
borç tutar ve bileşimindeki değişimleri vade yapısına göre gösterir. Dış borç değişim tablosu, 
dönemler arası karşılaştırmayı mümkün kılabilmesi için son üç faaliyet dönemine ilişkin verileri 
kapsayacak şekilde hazırlanır. 

 

Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler tablosu 

MADDE 429-(1)Kurumun, geçmişteki bir olay dolayısıyla gelecekte belirli koşulların 
gerçekleşmesi halinde kamu idaresi lehine veya aleyhine doğması muhtemel olan varlık veya 
yükümlülükleri gösterir. Tablo, dönemler arası karşılaştırmayı mümkün kılabilmesi için son üç 
faaliyet dönemine ilişkin verileri kapsayacak şekilde hazırlanır. 

 

Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu 

MADDE 430-(1)Kurumun faaliyet gelirleri, gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosunda, 
detaylı hesap planlarındaki sınıflamaya uygun olarak raporlanır. Tablo, dönemler arası 
karşılaştırmayı mümkün kılabilmesi için son üç faaliyet dönemine ilişkin verileri kapsayacak şekilde 
hazırlanır. 

 

Giderlerin kurumsal sınıflandırılması tablosu 

MADDE 431 -(1)Giderlerin kurumsal sınıflandırılması tablosu, giderlerin kurumsal düzeyde 
ekonomik dağılımını gösteren mali tablodur. Tablo, dönemler arası karşılaştırmayı mümkün 
kılabilmesi için son üç faaliyet dönemine ilişkin verileri kapsayacak şekilde hazırlanır. 

 

Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu 

MADDE 432 -(1)Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu, genel yönetimin temel 
fonksiyonları esas alınarak hazırlanır. Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosunda giderler; 
genel kamu hizmetleri, savunma hizmetleri, kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri, ekonomik işler ve 



 

 

hizmetler, çevre koruma hizmetleri, konut ve toplum refahı hizmetleri, sağlık hizmetleri, eğlence, 
kültür ve din hizmetleri, eğitim hizmetleri ve sosyal yardım hizmetleri alt sınıflarına ayrılır. Mali 
olmayan duran varlık edinimleri karşılığı yapılan ödemeler tabloda ayrıca gösterilir. Tablo, dönemler 
arası karşılaştırmayı mümkün kılabilmesi için son üç faaliyet dönemine ilişkin verileri kapsayacak 
şekilde hazırlanır. 

 

Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu 

MADDE 433 -(1)Kurumun faaliyet giderleri, giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosunda, 
detaylı hesap planlarındaki sınıflamaya uygun olarak raporlanır. Tablo, dönemler arası 
karşılaştırmayı mümkün kılabilmesi için son üç faaliyet dönemine ilişkin verileri kapsayacak şekilde 
hazırlanır. 

 

Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu 

MADDE 434 -(1)Kuruma ait bütçe gelirleri, bütçelerindeki sınıflandırmaya uygun olarak 
raporlanır. Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu, bütçe gelir hesapları hesap 
grubundaki hesaplardan yararlanılarak hazırlanır. Tablo, dönemler arası karşılaştırmayı mümkün 
kılabilmesi için son üç mali yıla ilişkin verileri kapsayacak şekilde hazırlanır. 

 

Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu 

MADDE 435-(1)Kuruma ait bütçe giderlerinin kurumsal düzeyde ekonomik dağılımını 
gösteren mali tablodur. Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu, bütçe gider hesapları 
hesap grubundaki hesaplardan yararlanılarak hazırlanır. Tablo, dönemler arası karşılaştırmayı 
mümkün kılabilmesi için son üç mali yıla ilişkin verileri kapsayacak şekilde hazırlanır. 

 

Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu 

MADDE 436-(1)Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu, kurumun temel 
fonksiyonları esas alınarak hazırlanır. Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosunda 
bütçe giderleri; genel kamu hizmetleri, savunma hizmetleri, kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri, 
ekonomik işler ve hizmetler, çevre koruma hizmetleri, konut ve toplum refahı hizmetleri, sağlık 
hizmetleri, eğlence, kültür ve din hizmetleri, eğitim hizmetleri ve sosyal yardım hizmetleri alt 
sınıflarına ayrılır. Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu, bütçe gider hesapları 
hesap grubundaki hesaplardan yararlanılarak hazırlanır.Tablo, dönemler arası karşılaştırmayı 
mümkün kılabilmesi için son üç mali yıla ilişkin verileri kapsayacak şekilde hazırlanır. 

 

Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu 

MADDE 437-(1)Kurumun bütçe giderlerinin hangi kaynaklardan finanse edildiği, bütçe 
giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosunda gösterilir. Bütçe giderlerinin finansal 
sınıflandırılması tablosu, bütçe gider hesapları hesap grubundaki hesaplardan yararlanılarak 
hazırlanır.Tablo, dönemler arası karşılaştırmayı mümkün kılabilmesi için son üç mali yıla ilişkin 
verileri kapsayacak şekilde hazırlanır. 

 

Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu 

MADDE 438-(1)Kuruma ait bütçe giderleri, bütçelerindeki ekonomik sınıflandırmaya uygun 
olarak raporlanır. Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu, bütçe gider hesapları hesap 
grubundaki hesaplardan yararlanılarak hazırlanır. Tablo, dönemler arası karşılaştırmayı mümkün 
kılabilmesi için son üç mali yıla ilişkin verileri kapsayacak şekilde hazırlanır. 

  



 

 

Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu 

MADDE 439-(1)Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu, yapılan bütçe giderleri ile ödenekler, 
ödeneklerden kullanılanlar ve tenkis edilenler ile ödenek üstü harcamayı gösterecek şekilde bütçe 
hesapları ana hesap grubundaki bütçe gider hesaplarından ve nazım hesaplar ana hesap grubundaki 
ödenek hesaplarından yararlanılarak hazırlanır. 

 

Raporlama süreleri 

MADDE 440-(1)Mali tablolar; bu tablolarda yer alan bilgilerin, gelecekteki olaylar ve sonuçları 
hakkında tahminlerin oluşturulması, doğrulanması veya değiştirilmesine olanak sağlayacak şekilde 
ihtiyaca göre aylık, üç aylık ve yıllık olarak hazırlanır. 

 

Mali tabloların ilgili kurumlara gönderilmesi 

MADDE 441 -(1)Genel yönetimin tüm gelir ve giderleri ile borç ve malî imkânlarının tespitinin 
ve takibinin yapılabilmesi amacıyla, kurumlar gelir ve gider tahminlerini, malî tablolarını, 
birbirleriyle olan borç ve alacak durumlarını, personel giderlerine ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri, 
istenilmesi halinde belirlenen sürede Maliye Bakanlığına vermek zorundadırlar. 

 
 

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM 
Tutulacak Diğer Defterler 

 

Borçlular defteri(Örnek-60) 

MADDE 442 -(1) Bu defter, memur aylıklarından veya diğer istihkak sahiplerinin 
alacaklarından kesilmek üzere, icra ve diğer dairelerden gelen haciz kararları ve yazılarla bildirilen 
alacakların takip ve tahsili için tutulur. 

(2)Defterin her sayfasına borç ve tahsilata ait bilgiler sütun başlıklarına göre kaydedilir. 

 

Kadro ve aylık raporu (Örnek- 61) 

MADDE 443 -(1)Memurların özlük durumları ile kendilerine ödenen aylık ve diğer özlük 
haklarına ilişkin bilgilerin kaydedildiği bu raporlar birimler itibariyle tutulur. Birimler itibariyle her 
memura bir numara verilir. Bu numara aynı zamanda aylık bordrolarda da bulunur. 

(2)Birimlerden gelen bordrolar, her memur için tutulan kadro ve aylık raporundaki bilgilerle 
kontrol edilir. 

(3)Mevzuatı gereğince, kadroları gizli tutulan personelin bilgileri girilmez ve kadro ve aylık 
raporu alınmaz. 

 

Kadro defteri (Örnek- 62) 

MADDE 444 -(1)Bu deftere, kadrolar ile bunlardan yapılan tenkisler topluca kaydedilir.  (2) 
Gelen kadrolar önce bu deftere, sonra ayrıntılı olarak kadro ve aylık raporuna, yapılan tenkisler ise 
önce kadro ve aylık raporuna, sonra bu deftere işlenir. 

 

Alındı kayıt defteri (Örnek- 63) 

MADDE 445-(1)Muhasebe biriminde kullanılan alındılar, muhasebe mutemedi alındısı, 
tahsildar alındısı, teslimat müzekkeresi, gönderme emri, kredi ödeme emri ve banka çeki gibi 
belgeler ile bu deftere kaydedilmesi gereken diğer benzeri belgeler çeşitlerine göre açılacak 
bölümlere kaydedilir. 

(2)Muhasebe birimine gelen veya teslim alınan (ilgililerce hiç kullanılmadan tutanakla iade 
edilen ciltler dahil) belgeler defterin sol sayfasına, muhasebe birimince ilgililere verilen veya 
gönderilen belgeler ise sağ sayfasına, sütun başlıklarına göre kaydedilir. İlgililere verilen belgelerden 



 

 

çeşitli nedenlerle kısmen kullanılmamış olarak geri alınan ciltler de defterin sağ sayfasındaki ilgili 
sütunlara kaydedilerek geri alınma sebebi açıklama bölümünde belirtilir. 

(3)Belgelerin alınmaları, (ilgililerden geri alınanlar dahil) verilmeleri veya gönderilmeleri 
sırasında ciltler itibariyle yaprak adetleri birer birer sayılarak, numaraların birbirini izleyip izlemediği 
kontrol edilir. Yaprak sayısında ve numaralarda bir noksanlık varsa durum bir tutanakla tespit 
edilerek gönderen yere ve üst yöneticiye bildirilir. Kullanıldıktan sonra iade edilen belgelerin 
dipkoçanları da yeniden sayılır ve doğru olduğu tespit edilerek geri alınır. 

 

Arşiv defteri (Örnek- 64) 

MADDE 446-(1)Bu deftere, eski yıllara ait olup kullanılmasına gerek kalmayan defter, yazışma 
dosyaları ve beş yıl önceye ait alındı ve çek dipkoçanları ile diğer belgeler kaydedilerek arşive 
kaldırılır. 

(2)Arşiv defteri yıllar itibariyle kısımlara ve kısımlar da kaydedilecek belgelerin çeşitlerine göre 
bölümlere ayrılır. Arşive kaldırılacak belgeler her yıl için birden başlamak üzere numara verilmek 
suretiyle ilgili sayfalara sırayla kaydedilir. Bunların defterde alacakları sıra numaraları kaldırılan 
defter, dosya ve deste halindeki dip koçanlı basılı kağıtların üzerlerine de yazılır. 

(3)Eski yıllara ait bu defter ve belgeler, arşiv defterindeki sıra numaralarına göre, arşivde 
düzenli bir şekilde yerlerine konulur. Herhangi bir yıla ait bir defter ya da dosyanın çıkarılması 
gerektiğinde, defterdeki kaydı bulunarak “açıklama” bölümünde kime ya da nereye verildiği 
belirtilir. Çıkarılan eski evrak tekrar arşivdeki yerine konulurken defterin “açıklama” bölümündeki 
not iptal edilir. 

(4)Alındı, çek ve teslimat müzekkeresi gibi dipkoçanlı ve sıra numarası taşıyan belgeler arşive 
kaldırılırken deftere birer birer yazılmaz. Bunlar cins ve cilt numaralarına göre desteler halinde 
getirilerek başlangıç ve bitiş numaraları yazılır. 

 

Duran varlıklar amortisman ve yeniden değerleme defteri (Örnek- 65) 

MADDE 447 -(1)Duran varlıkların amortisman ve yeniden değerlemesine ilişkin bilgilerin 
kaydedildiği bu defter, duran varlıkların çeşitlerine göre bölümlere ayrılmak suretiyle tutulur. 

(2)Kayda alınan duran varlıkların cinsi, nevi, miktarı, edinme tarihi, edinme değeri, 
amortisman oranı ile yeniden değerleme oranına ilişkin bilgiler deftere sütun başlıklarına göre 
kaydedilir. 

(3)Kayda alınan maddi olmayan duran varlıklara ilişkin bilgiler de yukarıdaki fıkrada 
açıklandığı şekilde bu deftere sütun başlıklarına göre kaydedilir. 

(4)Maddi duran varlığın maliyetine eklenmesi gereken onarım ve değişiklik yapılması 
durumunda, maddi duran varlık yeni satın alınmış gibi değerlendirilerek onarım ve değişikliğin hangi 
duran varlıkla ilgili olduğu defterin “cinsi ve nevi” sütununda belirtilmek suretiyle kaydedilir. 

(5)Daha sonraki yıllara ait amortisman ayırma ve yeniden değerleme işlemlerine ilişkin 
bilgiler, duran varlıklar tamamen amorti edilene kadar defterin sayfalarında yer alan ilgili sütunlara 
kaydedilerek izlenir. 

(6)Kayıttan düşülmesi gereken maddi duran varlıklar defterin “satış veya terkin tarihi” 
sütununa, satıldığı veya terkin edildiği belirtilmek suretiyle kaydedilir. 

 

Diğer defterler 

MADDE 448-(1) Kurumlar bu Yönetmelikte belirtilen hususlarla ilgili olarak ihtiyaç duydukları 
diğer defterleri de tutabilirler 

  



 

 

ONDOKUZUNCU BÖLÜM 
Muhasebe Biriminde Bulunan Değerlerin Yıl Sonu Sayımları 

 

Sayımı yapılacak değerler ve sayım kurulları 

MADDE 449 -(1)Kurumun kasa ve veznede  bulunan hazır değerler, menkul kıymet ve varlıklar 
ile teminat mektubu gibi değerleri, mali yılın son günü itibariyle muhasebe yetkilisinin başkanlığı 
altında veznedar ve diğer memurlardan oluşturulacak sayım kurulları tarafından sayılır. 

 

Sayımlarda kullanılacak tutanaklar 

MADDE 450-(1)Muhasebe birimlerinde ve muhasebe yetkilisi mutemetliklerinde yıl sonunda 
yapılan sayımlarda; paralar için Kasa Sayımı Tutanağı (Örnek: 71) ve Banka Mevcudu Tespit 
Tutanağı(Örnek: 72), alınan çekler için Alınan Çekler Sayım Tutanağı (Örnek: 73) menkul kıymet ve 
varlıklar (kişilere ait olanlar dahil) ve teminat mektupları sayımında Menkul Kıymet ve 
Varlıklar/Teminat Mektupları Sayım Tutanağı (Örnek: 74) kullanılır. Örneğine uygun olarak ikişer 
nüsha düzenlenen bu tutanaklar yönetim dönemi hesabı dosyasına bağlanır. 

 
 

YİRMİNCİ BÖLÜM 
Muhasebe Yetkilileri ve Veznedarlar Arasındaki Devir İşlemleri 

 

Muhasebe yetkilileri arasındaki devir işlemleri 

MADDE 451 -(1)Muhasebe yetkilileri, görevlerinden her ne suretle ayrılırsa ayrılsın, yerine 
asil veya vekil olarak gelen ya da bırakılan memura yönetim dönemine ait hesaplar ile kendisinden 
önceki muhasebe yetkilisinden aldığı hesaplara ait devri, aşağıdaki hükümler doğrultusunda vermek 
zorundadır.Sürekli veya geçici olarak görevinden ayrılacak muhasebe yetkilisine vekalet edecek 
memurların seçimi ve vekalet görevini onaylayacak makamın belirlenmesine ilişkin olarak Maliye 
Bakanlığınca Genel Bütçe için  tespit edilen usul ve esaslar dikkate alınır. 

(2)Muhasebe yetkilileri, yerlerine vekil tayin edilmeden görevlerinden ayrılamazlar. Ancak, 
zorunlu nedenler veya görev alanları içerisinde yapacakları denetim ve incelemeler için işlemlerden 
doğacak sorumluluk kendilerine ait olmak üzere en çok bir gün süre ile vekil tayin edilmeden 
görevlerinden ayrılabilirler. 

a) Kesin veya uzun süreli ayrılmalarda devir işlemleri ve devir cetvelinin düzenlenmesi 

Tayin, emeklilik gibi haller ile geçici görev, kısa süreli askerlik, aylıksız izin, hastalık izni gibi iki 
aylık süreyi aşacağı önceden bilinen ayrılmalarda görevinden ayrılan muhasebe yetkilisi, yerine asil 
veya vekil olarak gelen muhasebe yetkilisine Devir Cetveli (Örnek: 75/A - J) düzenleyerek ayrıntılı 
devir vermek zorundadır. Devir cetvelinin düzenlenmesinden önce asil veya vekil olarak göreve 
başlayan muhasebe yetkilisi; hazır değerler, değerli kağıtlar, menkul kıymet ve varlıklar ile teminat 
mektubu gibi değerleri sayarak teslim alır. Sayımda çıkan miktarlar, bu değerlere ait defterler 
üzerinde gösterilmekle beraber durum sayım tutanakları ile de tespit edilir. Sayımlarda, bu 
Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen sayım tutanakları dörder nüsha düzenlenerek devir 
cetveline eklenir. Defter ve tutanaklar, devir veren ve alan tarafından imzalanır. Bundan sonra bir 
yazı ile, o günün sonu itibarıyla banka mevcudu sorularak bankadan bildirilen miktarın, banka 
hesabı defteri kayıtlarına uygunluğu sağlandıktan sonra her iki muhasebe yetkilisi tarafından 
imzalanır. Aynı gün bankaya ikinci bir yazı yazılarak, devir tarihinden itibaren görevinden ayrılan 
muhasebe yetkilisinin yerine asil veya vekil olarak atanan muhasebe yetkilisinin kimliği ile tatbiki 
imzası bildirilir. Ayrılan muhasebe yetkilisi, ayrıldığı tarih itibarıyla yevmiye ve defter kayıtlarını 
tamamlatarak her ikisi arasında uygunluk sağlar. Bir ay önceye ait belgeler ilgili yerlere 
gönderilmemiş ise o aya ait belgeleri gönderir. Muhasebe birimi hesapları Sayıştayca yerinde 
incelenecek ise önceki aylara ait belgeler, düzenlenecek beş nüsha tutanakla mühürlü torbalar 
içinde yeni muhasebe yetkilisine teslim edilir ve tutanaklar devir cetvellerine eklenir. İçinde 
bulunulan aya ait belgeler ise kayıtlarla karşılaştırılarak yeni muhasebe yetkilisine teslim edilir. 



 

 

Yukarıda belirtilen işlemler yapılıp kasa, vezne ve ambar sayımları sonucu kayıtlara göre noksan 
veya fazla çıkan tutarlar ilgili hesaplara kaydedilerek kayıtlar günlük hale getirilir ve bu kayıtlara 
göre aşağıda açıklanan şekilde tablolar düzenlenerek devir cetveli oluşturulur. 

Tablo 1: Devrin yapıldığı günün sonu esas alınarak, her hesabın devir tarihine kadar olan borç 
ve alacak toplamları ile artıkları alınır. Bu artıkların yevmiye ve yardımcı defter kayıtlarına uygun 
olması gerekir. 

Tablo 2: Devrin yapıldığı aybaşından devir tarihine kadar olan tahsilat, harcama, mahsup ve 
göndermeye ilişkin belgelerden noksan çıkanlar yevmiye tarih ve numarasına göre kaydedilir. 

Tablo 3: Ön ödemeler hesap isimlerine göre kaydedilir. 

Tablo 4: Üç numaralı tabloda belirtilen ön ödemelerden süresinde mahsup edilmeyenlerin 
ayrıntısı sütun başlıklarına göre kaydedilir. 

Tablo 5: Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı alacaklar; bunlardan tahsil, terkin, nakil ve 
mahsuplar ile henüz tahsil edilmeyen alacak artıkları, sütun başlıklarına göre kaydedilir. Alacaklara 
ilişkin teslim edilen ve teslim alınan alacak izleme dosyalarının sayısı, tablonun altındaki ilgili kısımda 
belirtilir. 

Tablo 6: Beş numaralı tabloda belirtilen alacaklardan zamanaşımına uğramış olanların 
ayrıntısı sütun başlıklarına göre kaydedilir. 

Tablo 7: Bu tabloya, bütçe gelirlerine ait tahakkuk toplamı, tahsilat toplamı ve tahakkuk 
artıkları kaydedilir. 

Tablo 8: Muhasebe biriminde mevcut olan ve alındı kayıt defterinde kayıtlı bulunan alındı ve 
benzeri belgelerden kullanılmış ve kullanılmamış olanlar sütun başlıklarına göre kaydedilir. 5 yıl 
öncesine kadar kullanılmış olan alındı ve benzeri belgelerin dipkoçanları teslim edilir ve alınır. 

Tablo 9: Adli ve idari yargı nezdinde açılmış olan ve devam eden dava dosyaları sütun 
başlıklarına göre kaydedilir. 

Tablo 10: Denetim elemanları tarafından yapılan denetimler sonucunda düzenlenen ve 
denetim raporları dosyasında saklanması gereken rapor ve yazılar ile kitap ve benzeri yayınlar sütun 
başlıklarına göre kaydedilir. 

Tabloların yeterli olmayacağının anlaşılması halinde, aynı bilgileri taşıyan liste düzenlenerek 
cetvele bağlanır ve bu husus ilgili tabloda “listesi eklidir” şeklinde belirtilir. 

b) Geçici ayrılmalarda devir işlemleri  

Kesin veya uzun süreli ayrılma sayılmayan ve iki aydan kısa süreli geçici görev ya da hastalık 
gibi nedenlerle ayrılmalarda ayrıntılı devir yapılmaz ve devir cetveli düzenlenmez. Bu gibi 
ayrılmalarda, ayrılan muhasebe yetkililerinin yerlerine bırakacakları vekil memurlar, vekalet 
edecekleri süre içindeki işlemlerden sorumlu olacaklarından, kayıtlara göre kasa, veznede bulunan 
değerleri sayarak teslim alırlar. Sayım işi, bu değerlere ait yardımcı defterlerin devir tarihine 
rastlayan sayfasına tutanak şeklinde yazılarak devir veren ve devir alan muhasebe yetkilisi ile 
veznedar tarafından imzalanır. Mührü tutanakla teslim alan yeni muhasebe yetkilisi fiilen görevine 
başlar. Geçici ayrılmalarda bankaya yazılacak yazı ayrılan muhasebe yetkilisi tarafından imzalanır. 
Geçici ayrılma, herhangi bir nedenle uzun süreli ayrılmaya dönüştüğü takdirde, üst yönetici 
tarafından bildirilmesi üzerine devir kurulunca devir cetveli düzenlenerek kesin devir yapılır. 

c) Devir vermeden ayrılmalarda yapılacak işlemler 

Muhasebe yetkililerinin devir vermeden ayrılmamaları; devir alan muhasebe yetkilisinin de, 
devir aldığı hesaplarda bir noksanlık görüldüğü takdirde kendisi sorumlu olacağından, devir 
sırasında hesaplar üzerinde ayrıntılı inceleme yapması ve ayrılan muhasebe yetkilisinin devir 
vermemesi halinde bu durumu maaş nakil ilmühaberinde belirtmesi gerekir. Hastalık, ölüm ve 
tutuklanma gibi nedenlerden dolayı veya devir vermekten kaçınma hallerinde, ayrılanın yerine 
gelen asil ya da vekil muhasebe yetkilisinin başkanlığında, üst yönetici tarafından seçilecek bir üye 
ile veznedardan oluşan devir kurulu eliyle kasa, vezne ve ambarlarda bulunan değerler yeni 
muhasebe yetkilisine teslim edilir ve durum üst yöneticiye bildirilir. Verilen emir üzerine, devir 
kurulu önünde devir vermeyen veya veremeyen muhasebe yetkilisi varmış gibi ayrıntılı devir cetveli 
düzenlenerek devir işlemleri tamamlanır. 



 

 

Veznedarlar arasındaki devir işlemleri 

MADDE 452 -(1)Veznedarların ayrılmalarında günlük kasa hesabı defteri toplamı alınarak 
veznede bulunması gereken para, eski veznedar tarafından yeni veznedara devredilir ve yardımcı 
defter toplamını gösteren son sayfasında gerekli açıklama yapılarak altı, muhasebe yetkilisi ve 
veznedarlar tarafından imzalanır. Bu işlem veznede tüm değerler için yapılır. 

(2)Ayrılan memura bu devrin onaylı bir örneği verilir. 
 
 

YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

 
Vezne ve ambarların kontrolü 

MADDE 453 -(1)Vezne ve ambarların kontrolü, muhasebe yetkilisi tarafından, 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesinde belirtilen yönetmelik hükümlerine 
göre yapılır. 

 

Kaybedilen alındılar için verilecek kayıt örnekleri 

MADDE 454 -1)Nakden ya da mahsuben tahsil olunan paralar ile her ne suretle olursa olsun 
teslim alınan her türlü değerlere karşılık verilmiş olan alındıların, ilgilileri tarafından kaybedildiği bir 
dilekçe ile bildirildiği takdirde, ilgili defterdeki kayıtları karşısına ve dipkoçanının arkasına açıklama 
yapılmak sureti ile kaybedilen alındının bir örneği dilekçeleri altına veya arkasına yazıldıktan ve 
onaylandıktan sonra kendilerine verilir. Yatırılan para veya değerlerin geri verilmesi gerektiği 
takdirde, bu kayıt örneği alındı yerine kabul edilerek gereken işlem yapılır. Kaybedilen alındının 
tutarı Maliye Bakanlığınca Genel Bütçeye dahil idareler için tespit edilecek tutarı geçtiği takdirde, 
kaybedilen alındının hükmü olmadığı, ilgilileri tarafından gazete ile duyurulur ve gazetenin bir 
nüshası dilekçeye bağlanır. Kaybedilen alındı banka teminat mektubu için verilmiş ise gazete ilanına 
gerek yoktur. 

 

Hak sahipleri tarafından kaybedilen çekler 

MADDE 455-(1)Herhangi bir kimsenin alacağına karşılık verilen çekler, ilgilileri tarafından 
kaybedildiği bir dilekçe ile bildirildiği takdirde, ibrazında ödenmemesi için, kaybedilen çekin gün ve 
sayısı ile tutarı derhal ilgili bankaya bir yazı ile bildirilir. Gerekli tedbirlerin alındığının banka 
tarafından muhasebe birimine bildirilmesini müteakip söz konusu tutar ilgilisine ödenir. 

 

Kaybedilen veya kullanılmayacak hale gelen alındı ve çekler hakkında yapılacak işlem 

MADDE 456-(1)Kullanılmamış her türlü alındı ve çek ciltleri ya da yaprakları kaybedildiği veya 
kullanılamayacak hale geldiğinde, durum bir tutanakla tespit edilir. Konuyla ilgili olarak yapılan 
inceleme sonucu belirtilerek söz konusu alındı ve çeklerin numaraları gösterilmek suretiyle üst 
yöneticiye bildirilir ve alınacak cevaba göre işlem yapılır. Ayrıca çeklerin numaraları gösterilmek 
suretiyle durum kurumun hesabının bulunduğu bankaya da bildirilir. Kullanılamayacak hale gelen 
çekler düzenlenecek bir tutanakla imha edilmek üzere bankaya teslim edilir. 

 

Alındı, çek ve benzeri belgelerin iptali 

MADDE 457-(1) Sıra numarası sistem tarafından düzenlenme anında verilenler dahil seri ve 
sıra numarası taşıyan alındı, çek ve benzeri belgelerden hatalı düzenlenme nedeniyle iptal edilmesi 
gerekenler; sol alt köşeden sağ üst köşeye doğru çizilen iki paralel çizgi arasına “iptal” ibaresi 
yazılmak suretiyle iptal edilir. Ayrıca, iptal edilen bu belgelerin arkasına iptal gerekçesi de yazılarak 
muhasebe yetkilisi ve belgeyi düzenleyen tarafından imzalanır. İptal edilen dip koçanlı alındı, çek ve 
benzeri belgeler dipkoçanına iliştirilmek, sıra numarası sistem tarafından düzenlenme anında 
verilenler ise ayrı bir dosyada muhafaza edilmek suretiyle saklanır.  



 

 

İncelenmek üzere Sayıştay’dan istenilecek belgeler 

MADDE 458- (1)Belgelerin muhasebe birimlerince Sayıştay’a gönderilmesinden sonra 
denetim elemanları, adli ve idari mahkemeler ile soruşturmacılar tarafından incelemeleri gerekli 
görüldüğü takdirde, belgeler; ait oldukları yıl, ay ve yevmiye numaraları ile tutarlarını gösteren bir 
yazı ile Sayıştay başkanlığından istenir. Bu yazıya, mahkeme karar veya tutanağının bir sureti ile 
denetim elemanları dışındaki soruşturmacıların soruşturma onayının bir sureti bağlanır. İnceleme işi 
tamamlanan belgeler hiç bir surette alıkonulmayarak aynen Sayıştay Başkanlığına geri gönderilir. 
Konuyla ilgili olarak düzenlenen rapor veya verilen kararın bir sureti de üst yöneticiye verilir. 

(2)İdari inceleme nedeniyle ya da muhasebe kayıtlarındaki herhangi bir yanlışlığın 
düzeltilmesi için bazı bilgilerin alınması veya aranılmasına gerek görüldüğü takdirde yapılacak 
incelemenin niteliği, yazılacak yazıda ayrıntılı olarak açıklanır ve buna ait belge ve cetvelin hangi yıl 
ve aya ait olduğu ve yevmiye numarası ile tutarı gösterilmek suretiyle istenir. 

 

Kayıt yanlışlıklarının düzeltilmesi 

MADDE 459-(1)Kurumsal, fonksiyonel ve finansman tipi sınıflandırma kodlarında yapılan kayıt 
hatalarının düzeltilmesi durumu hariç olmak üzere, yevmiye kayıtlarında meydana gelebilecek her 
türlü yanlışlık ancak muhasebe kaydıyla düzeltilir. 

 

Defter ve belgelerin bilgisayarla düzenlenmesi 

MADDE 460-(1)Bu Yönetmelikte düzenlenen defter ve belgeler, belirtilen bilgileri kapsamak 
kaydıyla adedine bağlı kalınmaksızın bilgisayarla düzenlenebileceği gibi kurumlar tarafından ihtiyaç 
duyulan diğer defterler de bilgisayarla düzenlenebilir. 

 

Kayıtların belgeye dayanması ve işlemlerin muhasebe kayıtlarında gösterilmesi 

MADDE 461 -(1)Her muhasebe kaydının bir belgeye dayanması ve mali sonuç doğuran bütün 
işlemlerin muhasebe kayıtlarında gösterilmesi zorunludur. 

 

Denetim raporları dosyası 

MADDE 462 -(1)Denetim elemanları veya denetimle görevlendirilenler tarafından yapılan 
denetim sonunda düzenlenerek gönderilen rapor veya yazılar ile bunlara verilen cevaplar ve yapılan 
tebligat aşağıdaki şekilde saklanır. 

(2)Denetim elamanları veya denetimle görevlendirilenler tarafından tebliğ edilen raporlar, bu 
rapor üzerine ilgili memurlar ile üst memurlar tarafından verilecek cevaplar ve yapılan tebligat bir 
araya getirilerek üzerine raporun tarih ve numarası ile sayfa sayısının yazıldığı bir dosya içerisine 
konulur. Dosyalar, denetim raporları adıyla açılacak bir klasörde sıralı biçimde saklanır. 

(3)Denetim raporları ilgili memurların görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine atanan asil 
ya da vekil memurlara aynen teslim edilir. Ayrılan memurun bu dosyaları teslim etmesi ve yerine 
gelen memurun da bunu araması gerekir. 

 

Üyelerinin tamamı köylerden oluşan birlikler 

MADDE 463 -(1)Üyelerinin tamamı köylerden oluşan mahalli idare birliklerinde, 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinde sayılan mali hizmetler birimine ait 
görevler ile aynı kanunun 61 inci maddesinde belirtilen gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak 
sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, 
saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve 
raporlanması görevleri birlik başkanının görevlendireceği kişi tarafından yürütülür. 

(2)Söz konusu birliklerin bütçe ve muhasebe işlemleri ile ilgili olarak bu Yönetmelikte 
belirtilen belge, cetvel, bütçe kodları ve hesaplardan hangilerinin ve ne düzeyde tutulacağını 
yeniden belirlemeye Bakanlık yetkilidir. 

  



 

 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 464 -(1)Bütçeye ilişkin olarak bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan ve ihtiyaç duyulan 
hallerde, Maliye Bakanlığınca Genel Bütçe için yapılan düzenlemeler esas alınır. 

(2)Hesapların niteliği ve işleyişleri hariç olmak üzere hesaba ilişkin işlemler, değerlerin alınıp 
verilmesi ve kaydedilmesinde kullanılacak alındı, defter ve belge örnekleri, yönetim dönemi 
işlemleri, değerlerin yıl sonu sayımları, muhasebe yetkilileri ve veznedarlar arasındaki devir işlemleri 
gibi hususlarda bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği 
hükümleri uygulanır. 

 

Tereddütlerin giderilmesi ve düzenleme yapılması 

MADDE 465 -(1)Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye ve 
gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlık yetkilidir. 

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler 

MADDE 466-(1) 19/2/1994 tarihli ve 21854 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği ile 1/10/1995 tarihli ve 22421 mükerrer sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

 

Bütçe hazırlama rehberi 

EK MADDE 1 – (Ek:RG-11/9/2011-28051) 

(1) Bakanlıkça, bütçe uygulamalarını yönlendirmek üzere Maliye Bakanlığının görüşü alınarak 
Bütçe Hazırlama Rehberi hazırlanır ve mahalli idare birimlerine duyurulur 

 

Eski belgelerin kullanılması 

GEÇİCİ MADDE 1 -(1)Bu Yönetmelik ekindeki bilgisayar ortamında düzenlenemeyen defter, 
cetvel ve belgeler ile alındıların yenilerinin basım ve dağıtım işlemleri tamamlanıncaya kadar mülga 
Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği ile İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Usulü 
Yönetmeliğinde aynı amaç için düzenlenmiş örneklerinin başlıkları düzeltilerek ve gereksiz sütunları 
boş bırakılarak kullanımına devam edilir. 

 

2005 Mali yılına ilişkin kesin hesapların düzenlenmesi 

GEÇİCİ MADDE 2 -(1)2005 mali yılına ilişkin kesin hesap ve yönetim dönemi hesabına ilişkin 
düzenlenecek cetveller hakkında belediyeler mülga Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği, 
il özel idareleri mülga İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği, bağlı idare ve birlikleri 
ise özel mevzuatlarındaki hükümleri uygulanmaya devam ederler. 

 

Devir cetvelinin bilançoya dönüştürülmesi 

GEÇİCİ MADDE 3 -(1)Yönetmelik kapsamına dahil kurumlar 31/12/2005 tarihinde 
düzenledikleri “Devir Cetveli”ni, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre “Bilançoya” 
dönüştürecekler ve bilançodaki hesaplar esas alınarak 1/1/2006 tarihinde açılış kayıtları 
yapılacaktır. 

  



 

 

Yürürlük 

MADDE 467 -(1)Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 
1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Ancak üyelerinin 
tamamı köylerden oluşan birliklerde, bütçenin hazırlanmasına ilişkin hükümler yayımı tarihinde, 
diğer hükümler ise 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 468 -(1)Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. 

 



 

 

 

Sıra No Yönetmelik Eki Cetvel Adı Örnek No 

1 İl özel idaresi Kurumsal Sınıflandırma Anahtarı  Örnek-1/A 

2 Belediye, Bağlı İdare ve Birlik Kurumsal Sınıflandırma Anahtarı  Örnek-1/B 

3 Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri Örnek-2 

4 Gider Bütçe Fişi Örnek-3/A 

5 Gelir Bütçe Fişi Örnek-3/B 

6 Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklifleri İcmal Cetveli  Örnek-4 

7 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Tek. İcmal Cetveli (Birinci Düzey) Örnek-5 

8 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Tek. İcmal Cetveli (İki Düzey) Örnek-6 

9 Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde  ….Yılı Bütçe Teklif Cetveli Örnek-7 

10 
Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde  İzleyen İki Yıl Bütçe Teklifi 
Cetvelleri 

Örnek-8 

11 Ödenek Cetveli (Teklif) Örnek-9 

12 Bütçe Gelirleri Cetveli Örnek-10 

13 Birleşik Gider Bütçesi Tasarısı Örnek-11 

14 Birleşik Gelir Bütçesi Tasarısı Örnek-12 

15 Birleşik Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli Örnek-13 

16 Ödenek Cetveli (A) Örnek-14 

17 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli Örnek-15 

18 Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli  Örnek-16 

19 Gelirlerin Yasal Dayanağı (C) Cetveli  Örnek-17 

20 Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli Örnek-18 

21 Çok Yıllı Gelir Bütçesi  Cetveli Örnek-19 

22 Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli Örnek-20 

23 (G) Cetveli Örnek-21 

24 (H) Cetveli  Örnek-22 

25 (K-1) Cetveli  Örnek-23 

26 (K-2) Cetveli  Örnek-24 

27 (T-1) Cetveli Örnek-25 

28 (T-2) Cetveli Örnek-26 

29 Ayrıntılı Harcama Programı Örnek-27 

30 Finansman Programı Örnek-28 

31 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli  Örnek-29 

32 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli Örnek-30 



 

 

33 Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli  Örnek-31 

34 Ödeme Emri Örnek-32 

35 Muhasebe İşlem Fişi  Örnek-33 

36 Ödenek Gönderme Belgesi Örnek-34 

37 Ödenek Gönderme Belgesi İcmali Örnek-35 

38 Tenkis Belgesi Örnek-36/A 

39 Tenkis Belgesi İcmali Örnek-36/B 

40 Yevmiye Defteri  Örnek-37 

41 Büyük Defter  Örnek-38 

42 Kasa Defteri  Örnek-39 

43 Tahsilat-Takipli Alacaklar Tahsilat-Tahakkuk Bordrosu  Örnek-40 

44 Alındı Belgesi Örnek-41 

45 Vergi Dairesi Alındısı Örnek-42 

46 Mahsup Alındısı Örnek-43 

47 Teslimat Müzekkeresi  Örnek-44 

48 Tahsildar Alındısı Örnek-45 

49 Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı Örnek-46 

50 Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Kasa Defteri Örnek-47 

51 Tahsildar ve İcra Memurları Tahsilat Bodrosu Örnek-48 

52 Vergi Tahsil Alındısı Örnek-49 

53 Vergi Tahsil Alındıları Günlük İcmal Cetveli Örnek-50 

54 Gönderme Emri Örnek-51 

55 Döviz Gönderme Emri Örnek-52 

56 Gönderme Emri/Döviz  Gönderme Emri Teslim Tutanağı Örnek-53 

57 Kredi Ödeme Emri Örnek-54 

58 Düzeltme ve İade Belgesi Örnek-55 

59 Bütçeleştirilecek Borçlar Bildirim Listesi Örnek-56 

60 Tecil Defteri Örnek-57 

61 Alacak Bilgi Fişi Örnek-58 

62 Kişilerden Alacaklar Terkin Talepnamesi Örnek-59 

63 Boçlular Defteri  Örnek-60 

64 Kadro ve Aylık Raporu Örnek-61 

65 Kadro Defteri  Örnek-62 

66 Alındı Kayıt Defteri Örnek-63 



 

 

67 Arşiv Defteri  Örnek-64 

68 Duran Varlıklar Amortisman ve Yeniden Değerleme Defteri Örnek-65 

69 Emekli Kesintileri İcmal ve İhbar Fişi   Örnek-66/A 

70 Fiili veya İtibari Hizmet Zammı İcmal Bordrosu Örnek-66/B 

71 Şahıs Emeklilik Kesenekleri İcmal Bordrosu Örnek-66/C 

72 Kurumlar Kesenek Defteri Örnek-66/D 

73 Kurumlar Yıllık İcmal Bordrosu Örnek-66/E 

74 Taahhüt Kartı Örnek-67 

75 Bütçe Gelirleri Tahakkuk Artığından Zamanaşımına Uğramış Ol. Ait Liste Örnek-68 

76 Sayıştay İlamları Cetveli Örnek-69 

77 Yönetim Döneminde Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Örnek-70 

78 Kasa Sayımı  Tutanağı Örnek-71 

79 Banka Mevcudu Tespit Tutanağı Örnek-72 

80 Alınan Çekler Sayım Tutanağı Örnek-73 

81 Menkul Kıymet ve Varlıklar/Teminat Mektupları Sayım Tutanağı Örnek-74 

82 Muhasebe Yetkilileri Devir Cetveli  Örnek-75/A 

83 Devir Yapılan Tarih İtibariyle Düzenlenen Mizan Cetveli Örnek-75/B 

84 Avans ve Krediler Cetveli Örnek-75/C 

85 Süresinde Mahsup Edilmeyen Avans ve Kredi Artıkları Cetveli Örnek-75/D 

86 Kişilerden Alacaklar Cetveli Örnek-75/E 

87 Zamanaşımına Uğramış Olan Kişilerden Alacaklar Ayrıntı Cetveli Örnek-75/F 

88 Bütçe Gelirleri Cetveli Örnek-75/G 

89 Alındı ve Benzeri Belgeler Cetveli Örnek-75/H 

90 Devam Eden Dava Dosyaları Cetveli Örnek-75/I 

91 Teftiş Raporları ve Yayınlar Cetveli Örnek-75/J 

92 Genel Mizan  Örnek-76 

93 Bilanço  Örnek-77 

94 Faaliyet Sonuçları Tablosu Örnek-78 

95 Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu Örnek-79 

96 Nakit Akım Tablosu  Örnek-80 

97 Mali Varlık ve Yükümlülükler Değişim Tablosu  Örnek-81 

98 İç Borç Değişim Tablosu  Örnek-82 

99 Dış Borç Değişim Tablosu  Örnek-83 

100 Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler Tablosu  Örnek-84 



 

 

101 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu  Örnek-85 

102 Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu  Örnek-86 

103 Giderlerin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu  Örnek-87 

104 Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu  Örnek-88 

105 Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu  Örnek-89 

106 Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu  Örnek-90 

107 Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu  Örnek-91 

108 Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu  Örnek-92 

109 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu  Örnek-93 

110 Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu  Örnek-94 

 
  



 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

  



 

 

 
 
 
  



 

 

  



 

 

  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

  



 

 

  



 

 

 
  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Örnek-22 
  

MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK 
YOLLUKLARI  GÖSTERİR CETVEL 

YOLLUK VERİLECEKLERİN 
ÜNVANI 

VERİLECEK YEVMİYE MİKTARI VERİLECEK YOL GİDERİ 

   



 

 

 
  



 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 
 
  



 

 

  



 

 

 
 
  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 
  



 

 

  



 

 

  



 

 

 
  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 
 
  



 

 

 
  



 

 

 
 
 
  



 

 

  



 

 

  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
 
  



 

 

 
  



 

 

 
 
  



 

 

  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
 
  



 

 

 
  



 

 

 
 
  



 

 

 
  



 

 

 
 
 
  



 

 

  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

  



 

 

 
  



 

 

 
 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 
  



 

 

  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
 
 
  



 

 

 
  



 

 

 
 Örnek-94 
 
 

 

 

Adı I II III IV

Kodu

YTL YKr YTL YKr YTL YKr YTL YKr YTL YKr YKr YTL YKr

Kayıtlara Uygundur. ......../........../20.........

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı

İmza Mühür

Ödenek Üstü 

HarcamalarKalan
......Yılı İçindeki 

Ödemeler

ÖDEMELER

Mahsup Dönemi 

İçindeki Ödemeler
TOPLAM

ÖDEME EMİRLERİ

....... Yılı İçinde Alınan 

Ödeme Emirleri

I II

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLER TABLOSU

Muhasebe Biriminin
Yılı

KURUMU

Yapılan Tenkisler

FONKSİYONEL

F
İN

A
N

S

EKONOMİK
Giderin 

Çeşidi

I II III I
YTL

............................................................................



 

 

 
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ 

Bakanlar Kurulu Kararının  :Tarihi : 28/12/2006 No : 2006/11545 
Dayandığı Kanunun   :Tarihi : 10/12/2003  No : 5018 
Yayımlandığı R. Gazetenin  :Tarihi : 18/1/2007  No : 26407 
Yayımlandığı Düsturun   :Tertibi : 5   Cilt : 46  
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç  
MADDE 1 – (Değişik : 4/5/2010-2010/504 B.K.K.) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve 

edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve 
kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar 
adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri ile 
tahsisine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. 

 
Kapsam  
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini ve bunlara ait 

taşınır malları kapsar.  
(2) Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil), 

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün savunma ve güvenlik amaçlı taşınır 
mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler 
uygulanır.  

(3) Kapsamdaki idarelerin bünyesinde bulunan fabrika, imalathane ve benzeri üretim 
yerlerinde kullanılan ilk madde ve malzemeler ile yarı mamul ve mamul maddeler hakkında bu 
Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Bunlar hakkında kendi düzenleyici işlemlerinde belirlenen esas ve 
usuller uygulanır.  

(4) Kamu idarelerinin görevleri gereğince herhangi bir işlemin sonuçlanmasına veya bir kararın 
verilmesine kadar muhafaza edilmek üzere alınan emanet taşınır mallar hakkında özel mevzuatındaki 
hükümler uygulanır.  

 
Dayanak  
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  
 
Tanımlar  
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;  
a) Ambar: Kamu idarelerine ait taşınırların kullanıma verilinceye kadar veya kullanımdan iade 

edildiğinde muhafaza edildiği yeri,  
b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,  
c) Dayanıklı taşınırlar: Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen makine ve cihazlar ile 

taşıtlar ve demirbaşları,  
ç) Demirbaşlar: Belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süreye tâbi olmaksızın uzun 

süre kullanılabilen ve kullanılmakla yok olmayan, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) 
bölümü 255 hesap detayında yer alan taşınırları,  

d) Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan 
merkez birimi ile ödenek gönderme belgesiyle harcama yetkisi verilen merkez dışı birimi,  

e) Harcama yetkilisi: Harcama biriminin en üst yöneticisini,  
f) Hurda: Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki 

nedenlerle alınış amaçları doğrultusunda kullanılması imkânı kalmayan veya tamiri mümkün veya 



 

 

ekonomik olmayan arızalar nedeniyle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan 
taşınırlar ile üretim sırasında elde edilen kırpıntı, döküntü ve artık parçaları,  

g) Kanun: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu,  
ğ) Makine ve cihazlar: Çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 253 hesap 

detayında yer alan, üretim ve hizmet amacıyla kullanılan her türlü makine, cihaz ve aletleri,  
h) Malî hizmetler: Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevleri,  
ı) Rayiç bedel: Taşınırların değerleme günü ve yerindeki normal alım ve satım değerini,  
i) Strateji geliştirme birimi: Strateji geliştirme başkanlıkları, strateji geliştirme daire 

başkanlıkları, strateji geliştirme ve malî hizmetlerin yerine getirildiği müdürlükleri, mahalli idarelerde 
ilgili mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde kurulacak birimleri ve strateji geliştirme birimi 
kurulmayan idarelerin mevcut yapılarında malî hizmetlerini yürüten birimleri,  

j) Taşınır: Çeşitleri ile kod numaraları Yönetmeliğe ekli Taşınır Kod Listesinin (A) ve (B) 
bölümlerinde gösterilen taşınırları,  

k) Taşınır I inci düzey detay kodu: Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır hesap kodundan 
sonra gelen iki haneli detay kodunu,  

l) Taşınır II nci düzey detay kodu: Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır I inci düzey detay 
kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu,  

m) Taşınır hesap kodu: 3/5/2005 tarihli ve 2005/8844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği çerçeve hesap planında yer alan ve taşınırın 
kaydedildiği ilgili hesap kodunu,  

n) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi: Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, 
kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve 
bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu 
çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri,  

o) Taşınır kodu: Taşınırın kayıtlarda detaylı izlendiği, taşınır hesap kodu ile taşınır I ve II nci 
düzey detay kodu ve sonraki düzey detay kodlarının birleşiminden oluşan kodu,  

ö) Taşınır konsolide görevlisi: Kamu idaresinin taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden aldığı 
harcama birimi taşınır hesaplarını konsolide ederek taşınır hesap cetvellerini hazırlamak ve biriminin 
bir üst teşkilattaki taşınır konsolide görevlisine vermekle sorumlu olan görevlileri,  

p) Taşıtlar: Yolcu ve yük taşımacılığında kullanılanlar ile özel amaçlı kullanımlar için muhtelif 
cihazlarla donatılmış bulunan ve çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 254 
hesap detayında gösterilen taşıtları,  

r) Tüketim malzemeleri: Belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, kullanımı sonucunda 
tükenen veya bir süre kullanıldıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek bir daha 
kullanılamayacak duruma gelen, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (A) bölümü 150 
hesap detayında yer alan malzemeleri,  

s) Üst yönetici: Bakanlıklarda müsteşarı, Milli Savunma Bakanlığında bakanı, diğer kamu 
idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi, belediyelerde belediye başkanını,  

ifade eder.  
İKİNCİ BÖLÜM 

Sorumluluk ve Görevliler 
 
Sorumluluk  
MADDE 5 – (1) Harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak 

edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve 
usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili 
mercilere göndermekten sorumludur. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının bu Yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi 
sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirir.  

(2) Harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp 
yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya 
kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.  



 

 

(3) Kamu idarelerine ait taşınırların muhafazası ile görevli olan veya kendilerine kullanılmak 
üzere taşınır teslim edilen kamu görevlileri bu taşınırları en iyi şekilde muhafaza etmek, gerekli bakım 
ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, veriliş amacına uygun bir şekilde kullanmak ve görevin sona 
ermesi veya görevden ayrılma halinde iade etmek zorundadırlar.  

(4) Zimmetle teslim edilen dayanıklı taşınırlar, kullanıcıları tarafından başkasına devredilemez. 
Kullanıcılarının görevden ayrılması halinde söz konusu taşınırların ambara iade edilmesi zorunludur. 
Bu şekilde teslim yapılmadan personelin kurumla ilişiği kesilmez.  

(5) Taşınırların muhafazasından ve yönetilmesinden sorumlu olanların, gerekli tedbirlerin 
alınmaması veya özenin gösterilmemesi nedeniyle taşınırın kullanılmaz hale gelmesi veya yok olması 
sonucunda sebep oldukları kamu zararları hakkında, 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik hükümleri uygulanır.  

(6) Kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin kasıt, kusur, ihmal 
veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle oluşan kamu zararı, değer tespit komisyonu 
tarafından tespit edilecek rayiç bedeli üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak suretiyle tahsil 
edilir.  

(7) Taşınırların özelliğinden veya olağan kullanımından kaynaklanan yıpranma ile usulüne 
uygun olarak belirlenen firelerden dolayı sorumluluk aranmaz.  

 
Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri  
MADDE 6 – (1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya 

çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun 
şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir. Dış temsilciliklerde 
taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri misyon şefleri tarafından görevlendirilir. Taşınır işlemleri yoğun olan 
harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilir.  

(2) Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.  
a) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine 

göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen 
taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.  

b) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, 
bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.  

c) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri 
düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.  

ç) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.  
d) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması 

için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.  
e) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama 

yetkilisine bildirmek.  
f) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok 

seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.  
g) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını 

yapmak ve yaptırmak.  
ğ) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.  
h) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.  
(3) Ayrıca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, 

ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.  
(4) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim 

etmeden görevlerinden ayrılamazlar.   



 

 

Taşınır konsolide görevlileri  
MADDE 7 – (1) Kamu idarelerinin merkez ve taşra harcama birimlerinin taşınır hesaplarının, 

ilçe, il, bölge, dış temsilcilik ve merkez teşkilatları itibarıyla konsolide edilmesi işlemlerini yürütmek 
üzere merkez, bölge, il ve gerek görülmesi halinde ilçe teşkilatlarında birer taşınır konsolide görevlisi 
belirlenir.  

(2) Taşınır konsolide görevlisi, kamu idarelerinin merkez teşkilatlarında strateji geliştirme birimi 
yöneticisine bağlı malî hizmetleri yürüten birimin bünyesindeki taşınır kayıt işlemlerinden sorumlu 
yöneticidir. İlçe, il veya bölge teşkilatlarında ise taşınır konsolide görevlisi, bu teşkilatların en üst 
yöneticileri tarafından belirlenir.  

(3) Merkezdeki taşınır konsolide görevlileri, harcama birimleri ile dış temsilciliklerden ve 
taşradaki taşınır konsolide görevlilerinden aldıkları Taşınır Hesap Cetvellerini konsolide ederek, 
idarenin Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelini, üst yönetici adına hazırlamakla 
yükümlüdür.  

 
Muhasebe yetkililerinin taşınır hesabına ilişkin görev ve sorumlulukları  
MADDE 8 – (1) Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları, Genel Yönetim Muhasebe 

Yönetmeliğine dayanılarak çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri ve bu Yönetmelik hükümleri 
çerçevesinde muhasebe yetkilileri tarafından yapılır.  

(2) Muhasebe yetkilileri, harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim 
Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek 
onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermekle görevli ve sorumludurlar.  

(3) Muhasebe yetkililerinin bu Yönetmelikteki görevleriyle ilgili sorumlulukları, taşınır 
işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu ile harcama birimlerince 
hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama 
yetkilisine vermekle sınırlıdır.  

 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Defter ve Belgeler 

 
Defterler  
MADDE 9 – (1) Taşınır işlemlerinde, özelliklerine göre tutulacak defterler şunlardır.  
a) Tüketim Malzemeleri Defteri (Örnek: 1): Bu defter, Taşınır Kod Listesinin (A) bölümünde yer 

alan tüketim malzemelerinin giriş ve çıkış kayıtları için kullanılır.  
b) Dayanıklı Taşınırlar Defteri (Örnek: 2): Bu defter, Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde yer 

alan dayanıklı taşınırların kayıtları için kullanılır. Her bir dayanıklı taşınıra ait giriş ve çıkış kayıtları ayrı 
yapılır.  

c) Müze Defteri (Örnek: 3): Bu defter, müzelerde sergilenen veya sergilenmek üzere muhafaza 
altında bulundurulan taşınırlar için tutulur. Her bir taşınır için ayrı kayıt yapılır.  

ç) Kütüphane Defteri (Örnek: 4): Bu defter, kütüphanelerdeki yazma ve basma nadir eserler ile 
kitap ve kitap dışı materyal için tutulur. Her bir taşınır için ayrı kayıt yapılır.  

 
Belge ve cetveller  
MADDE 10 – (1) Taşınır işlemlerinde, işlem türüne göre aşağıda belirtilen belge ve cetveller 

kullanılır.  
a) Taşınır İşlem Fişi (Örnek: 5; 5/A): İlgili mevzuatı çerçevesinde kabul edilerek teslim alınan 

taşınırların girişleri ile taşınırların çıkış ve ambarlar arasında devir işlemlerinde, dayanıklı taşınırların 
niteliklerini değiştiren esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışlarında, kayıtlara esas olmak üzere 5 
örnek numaralı Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. Müze ve kütüphanelerdeki eserler için ise 5/A örnek 
numaralı Taşınır İşlem Fişi kullanılır. Taşınır İşlem Fişleri en az üç nüsha olarak düzenlenir ve her malî 
yıl başında "1"den başlamak üzere bir sıra numarası verilir. Fiş, dayanağını oluşturan belgenin 
tarihinden önceki bir tarihi taşıyamaz. Taşınır İşlem Fişinin elektronik ortamda düzenlenemediği 



 

 

hallerde, seri ve sıra numaralı olarak bastırılmış fişler kullanılır. Düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin 
nüshaları hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre işlem yapılır. İhtiyaç duyulduğunda 
kullanılmak üzere satın alınarak depolanan ya da arşivlenenler ile süreli yayınlardan ciltletilmiş olanlar 
hariç olmak üzere aşağıda sayılan hallerde Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez.  

1) Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe 
gübresi ve benzeri maddeler,  

2) Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve 
onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz 
(LPG) ve yağlar,  

3) Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları 
ile yazıcı kartuşlarının dolumları,  

4) Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri.  
b) Zimmet Fişi (Örnek: 6; 6/A): Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen kara taşıtları ve 

iş makinelerinin bunları sürekli olarak kullanacak personele verilmesinde 6 örnek numaralı Zimmet 
Fişi düzenlenir. Bu Fiş, vardiya usulü çalışılan yerlerde kullanılan kara taşıtları ve iş makineleri için 
işyerinde koordinasyonu sağlayan sorumlu yönetici adına düzenlenir. Demirbaş, makine ve cihazların 
kullanıma verilmesinde ise 6/A örnek numaralı Zimmet Fişi düzenlenir.  

c) Taşınır İstek Belgesi (Örnek: 7): Bu Belge, ambardan taşınır talep edildiğinde kullanılır ve 
talepte bulunan birim yetkilisinin onayını taşır.  

ç) Dayanıklı Taşınırlar Listesi (Örnek: 8): Bu Liste, Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde 
gösterilen taşınırlardan oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde kullanılmak üzere verilenler için iki 
nüsha olarak düzenlenir. Listenin bir nüshası taşınırın bulunduğu yerde asılı bulundurulur. Diğer 
nüshası ise taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından dosyasında saklanır.  

d) Taşınır Geçici Alındısı (Örnek: 9): Bu Alındı, muayene ve kabul işlemi derhal yapılamayan 
hallerde, taşınırların geçici olarak teslim alınmasında düzenlenir. Alındının birinci nüshası taşınırı 
teslim edene verilir. Muayene ve kabul işleminden sonra kabul edilen taşınırlar için Taşınır İşlem Fişi 
düzenlenir ve bu Fişin tarih ve numarası geçici alındının dosyasında saklanan ikinci nüshası üzerine 
kaydedilir. Muayene ve kabul işleminden sonra kabul edilmeyen taşınırlarda ise ilgiliye verilen Taşınır 
Geçici Alındısı geri alınarak dosyasındaki ikinci nüshasıyla birleştirilir. Alındının geri alınamaması 
halinde ikinci nüshası üzerine durumu belirtir açıklama yapılır.  

e) Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı (Örnek: 10): Bu Tutanak, taşınırın kaybolma, çalınma 
ve fire gibi herhangi bir nedenle yok olması; yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle 
kullanılamaz hale gelmesi; hurdaya ayrılması ile canlı taşınırların ölmesi gibi nedenlerle kayıtlardan 
düşülmesini sağlamak amacıyla üç nüsha olarak düzenlenir ve verilen yetki çerçevesinde üst yönetici 
veya harcama yetkilisi tarafından onaylanır. Bir nüshası, çıkış kaydına esas olmak üzere düzenlenen 
Taşınır İşlem Fişine, ikinci nüshası muhasebe birimine gönderilecek Taşınır İşlem Fişine eklenir. Diğer 
nüshası ise dosyasında saklanır. Bu Tutanak, bu bentte sayılan hallerin ortaya çıkması durumunda, bu 
durumun araştırma gerektirmesi halinde harcama yetkilisi tarafından görevlendirilecek en az üç 
kişiden oluşan komisyon kararına, gerektirmemesi halinde harcama yetkilisinin kararına, sayım 
sonucunda taşınırların noksan çıkması halinde ise sayım kurulunun kararına dayanılarak taşınır kayıt 
kontrol yetkilisince düzenlenir ve verilen yetki çerçevesinde üst yönetici veya harcama yetkilisi 
tarafından onaylanır.  

f) Ambar Devir ve Teslim Tutanağı (Örnek: 11): Bu Tutanak, taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri 
arasındaki ambar devir ve teslim alma işlemlerinde düzenlenir. Taşınırlar tutanağa taşınır kodları 
itibarıyla kaydedilir. Kayıtlara göre ambarda bulunması gereken taşınırlar ile sayımda fiilen bulunan 
miktarlar, varsa fazla ve noksanlar Tutanakta gösterilir. Tutanak üç nüsha düzenlenir, bir nüshası 
devredene, bir nüshası devir alana verilir ve üçüncü nüshası dosyasında saklanır.  

g) Sayım Tutanağı (Örnek: 12): Bu Tutanak, taşınırların sayım işlemlerinde taşınır II nci düzey 
detay kodu itibarıyla düzenlenir ve taşınırlar Tutanağa taşınır kodu düzeyinde kaydedilir. Tutanağın 
sayım fazlası veya noksanına ilişkin sayfalarının bir nüshası, giriş-çıkış işlemleri için düzenlenen Taşınır 
İşlem Fişi ekine, bir nüshası da Taşınır İşlem Fişinin muhasebe birimine gönderilecek nüshasına 
bağlanır. Sayım tutanakları, dosyasında bir bütün olarak saklanır.  



 

 

ğ) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli (Örnek: 13): Bu Cetvel, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin 
yıl sonu hesaplarına ilişkin işlemlerinde taşınır I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır 
grubu için düzenlenir ve taşınırlar bu Cetvele taşınır II nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir. 
Cetvelin "Gelecek Yıla Devir" sütununda gösterilen miktarın, yıl sonlarında sayım tutanaklarının 
"Sayımda Bulunan Miktar" sütununda gösterilen miktara eşit olması gerekir.  

h) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli (Örnek: 14): Bu Cetvel, harcama biriminin 
taşınır yönetim hesabının çıkarılması amacıyla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından harcama 
birimi itibarıyla taşınır I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenir ve 
taşınırlar bu Cetvele taşınır II nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir.  

ı) Taşınır Hesap Cetveli (Örnek: 15): Bu Cetvel, taşınır konsolide görevlilerince ilçe, il, bölge, dış 
temsilcilik ve merkez birimlerinin taşınır hesabının çıkarılması işlemlerinde düzenlenir. Harcama 
Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli esas alınarak taşınır I inci düzey detay kodunda gösterilen her 
bir taşınır grubu için düzenlenen bu Cetvele taşınırlar taşınır II nci düzey detay kodu düzeyinde 
kaydedilir.  

i) Taşınır Kesin Hesap Cetveli (Örnek: 16): Bu Cetvel, merkezdeki taşınır konsolide görevlisince 
kamu idaresinin taşınır kesin hesabının çıkarılması amacıyla taşınır konsolide görevlilerinden alınan 
Taşınır Hesap Cetveline dayanılarak taşınır I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu 
için düzenlenir ve taşınırlar Cetvele taşınır II nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir.  

j) Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli (Örnek: 17): Bu Cetvel, kamu idaresinin taşınır kesin 
hesabının çıkarılmasına ilişkin işlemlerde taşınır hesap kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için 
düzenlenir ve taşınırlar Cetvele taşınır I inci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir.  

k) Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli (Örnek: 18): Bu Cetvel, kamu idarelerinin elinde 
bulunan veya müzelerdeki tarihi ve sanat değeri olan taşınırlar ile kütüphanelerde bulunan yazma ve 
basma nadir eserler ile diğer materyallerin yönetim hesaplarının verilmesinde düzenlenir.  

 
Kamu idarelerince yapılabilecek düzenlemeler ile defter ve belgelerin elektronik ortamda 

tutulması  
MADDE 11 – (1) Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve 

cetvellerin bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesi esastır.  
(2) Kamu idareleri, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere bağlı kalmak ve Bakanlığın 

uygun görüşünü almak koşuluyla özel düzenleme yapabilir ve gereken hallerde bu Yönetmelikte yer 
alan defter, belge ve cetveller yanında başka defter, belge ve cetveller de kullanabilirler.  

 
 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Taşınır İşlemleri 

 
Taşınırların kaydı  
MADDE 12 – (1) Kamu idarelerince bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına 

alınması esastır. Taşınır kayıtları, yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulur. Her bir 
kaydın belgeye dayanması şarttır.  

(2) Bu çerçevede;  
a) Önceki yıldan devren gelen taşınırlar ile içinde bulunulan yılda herhangi bir şekilde edinilen 

veya elden çıkarılan taşınırlar,  
b) Taşınırlardaki kayıp, fire, yıpranma ve benzeri nedenlerle meydana gelen azalmalar,  
c) Sayım sonucunda ortaya çıkan fazlalar,  
miktar ve değer olarak kayıtlara alınarak takip edilir.  
 
Kayıt zamanı, kayıt değeri ve değer tespit komisyonu  
MADDE 13 – (1) Taşınırlar, edinme şekline bakılmaksızın kamu idaresince kullanılmak üzere 

teslim alındığında giriş; tüketime verildiğinde, satıldığında, başka harcama birimlerine 



 

 

devredildiğinde, bağışlandığında veya yardım yapıldığında, çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale 
geldiğinde, hurdaya ayrıldığında veya kaybolma, çalınma, canlı taşınırın ölümü gibi yok olma 
hallerinde çıkış kaydedilir.  

(2) Giriş ve çıkış kayıtları Taşınır İşlem Fişine dayanılarak yapılır. Giriş ve çıkış kayıtlarında;  
a) Satın alma suretiyle edinme ve değer artırıcı değişiklik hallerinde maliyet bedeli,  
b) Bedelsiz devir, kullanılamaz hale gelme, yok olma ve hurdaya ayrılma hallerinde kayıtlı 

değeri,  
c) Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırlarda; bağış ve yardımda bulunan tarafından ispat 

edici bir belge ile değeri belirtilmiş ise bu değer, belli bir değeri yoksa değer tespit komisyonunca 
belirlenen değer,  

esas alınır.  
(3) Değer tespit komisyonu, harcama yetkilisinin onayı ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin ve 

işin uzmanının da katıldığı en az üç kişiden oluşturulur. Komisyon değer tespitinde ticaret odası, 
sanayi odası, borsa, meslek kuruluşları, ilgili diğer kuruluşlardan veya aynı nitelikteki taşınırı satın alan 
idarelerden ve fiyat araştırması sonuçlarından yararlanabilir.  

(4) Satın alma suretiyle edinilen taşınırların maliyet bedelinin tespitinde, Genel Yönetim 
Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Faturada çeşitli taşınırlar için topluca gösterilmiş 
giderler olması durumunda, giderler taşınırların alış bedelleri ile orantılı olarak paylaştırılır. Taşınırlar 
faturada kayıtlara esas olacak şekilde çeşitleri itibarıyla ayrı ayrı gösterilir.  

 
Dayanıklı taşınırlarda değer artışı  
MADDE 14 – (1) Kullanım devamlılığının sağlanması için yapılan bakım ve onarım harcamaları 

hariç olmak üzere dayanıklı taşınırların; niteliğini, kullanım şeklini değiştiren, hizmet kalitesini ve 
taşınırlardan sağlanan faydayı artıran ve benzeri amaçlarla yapılan değer artırıcı harcamalar, taşınırın 
kayıtlı maliyet değerine Taşınır İşlem Fişi düzenlenmek suretiyle ilave edilir.  

(2) Bu şekilde maliyetlere ilave edilecek değer artırıcı harcamalar nitelik, tür ve tutar itibarıyla 
Bakanlıkça belirlenebilir.  

 
Satın alınan taşınırların giriş işlemleri  
MADDE 15 – (1) Satın alınan taşınırlar için, teslim alındıktan sonra, Taşınır Kod Listesindeki 

hesap kodları itibarıyla üçer nüsha Taşınır İşlem Fişi düzenlenir.  
(2) 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.  

(3) 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.  

(4) 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.  

 
Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırların girişi  
MADDE 16 – (1) 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.  

 



 

 

Sayım fazlası taşınırların girişi  
MADDE 17 – (1) 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.  

 
İade edilen taşınırların girişi  
MADDE 18 – (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.  

 
Devir alınan taşınırların girişi  
MADDE 19 – (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.  

 
Tasfiye idaresinden edinilen taşınırların girişi  
MADDE 20 – (1) 24/11/2000 tarihli ve 2000/1724 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan Tasfiye Tüzüğü hükümlerine göre tasfiye idaresince kamu idarelerine bedelli veya bedelsiz 
devredilen taşınırlar karşılığında Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve giriş kaydedilir. Fişin birinci nüshası 
taşınırı teslim eden işletme yetkilisine verilir.  

 
İç imkanlarla üretilen taşınırların giriş işlemleri  
MADDE 21 – (1) Kamu idarelerinin kendi kullanımları için iç imkanlarıyla ürettikleri taşınırlar, 

değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek rayiç bedel üzerinden Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek 
giriş kaydedilir.  

(2) Kamu idarelerinin mülkiyetindeki arazilerde yetiştirilen ağaçlardan üretilen ekonomik 
değere sahip kereste, odun, meyve gibi ürünler hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.  

 
Tüketim suretiyle çıkış  
MADDE 22 – (1) Tüketim malzemeleri, Taşınır İstek Belgesi karşılığında düzenlenecek Taşınır 

İşlem Fişi ile çıkış kaydedilir.  
(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.  

 
Kullanım suretiyle çıkış  
MADDE 23 – (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.  

 
Devir suretiyle çıkış  
MADDE 24 – (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.  

 
Yabancı ülkelere bağış veya yardım olarak verilen taşınırların çıkışı  
MADDE 25 – (1) 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.  

 
Satış suretiyle çıkış  
MADDE 26 – (1) İlgili mevzuatı çerçevesinde satılan taşınırlar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek 

çıkış kaydedilir. Satışa ilişkin karar veya onayın bir nüshası Fişin birinci nüshasına bağlanır.  
 
Kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı nedeniyle çıkış  
MADDE 27 – (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.  

 
Hurdaya ayırma nedeniyle çıkış  
MADDE 28 – (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.  

 
Bölünen, birleşen veya kaldırılan harcama birimlerine ait taşınırlar hakkında yapılacak 

işlemler  
MADDE 29 – (1) Kamu idarelerinin yeniden yapılanmaları sonucu teşkilat yapılarında meydana 

gelen değişiklikler nedeniyle bölünmesine, birleşmesine veya kaldırılmasına karar verilen harcama 
birimlerine ait taşınırlar;  

a) Bölünerek ayrı bir harcama birimi haline gelen birimin kullanımına terk edilmesi halinde, 
bölünen harcama biriminin kayıtlarına çıkış, yeni oluşan harcama biriminin kayıtlarına giriş,  

b) Başka bir harcama birimi ile birleşme sonucunda kaldırılan birimin kayıtlarına çıkış, 
bünyesinde birleşilen birimin kayıtlarına giriş,  

c) Kaldırılma halinde, kaldırılan harcama biriminin kayıtlarına çıkış, devredilmesi kararlaştırılan 
harcama biriminin kayıtlarına giriş,  

kaydedilir.  
(2) Giriş ve çıkış kayıtları Taşınır İşlem Fişi ile yapılır. Düzenlenen fişlerin birer nüshası, 

muhasebe birimine gönderilir.  
 
Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi  
MADDE 30 – (1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından, kamu idarelerinin muhasebe 

kayıtlarında ilgili stok ve maddî duran varlık hesaplarında izlenen taşınırlardan; satın alma suretiyle 
edinilenlerin giriş işlemleri ile değer artırıcı harcamalar için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin bir 
nüshası ödeme emri belgesi ekinde, muhasebe birimine gönderilir. Diğer şekillerde edinilen 
taşınırların girişleri ve maddî duran varlık hesaplarında izlenen taşınırların çıkışları için düzenlenen 
Taşınır İşlem Fişlerinin birer nüshasının, düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her 
durumda malî yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur.  

(2) Muhasebe kayıtlarında "150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı"nda izlenen tüketim 
malzemelerinin çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişleri muhasebe birimine gönderilmez. 
Bunların yerine, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde üç aylık dönemler itibarıyla, diğer 
idarelerde ise üç ayı geçmemek üzere üst yöneticiler tarafından belirlenen sürede kullanılmış tüketim 
malzemelerinin taşınır II nci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, en geç ilgili 
dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir.  

(3) Muhasebe yetkilileri, taşınır giriş ve çıkış işlemlerine ilişkin olarak kendilerine gönderilen 
Taşınır İşlem Fişlerinde gösterilen tutarları II nci düzey detay kodu itibarıyla ilgili hesaplara kaydeder.  

 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Kamu İdareleri Arasında Taşınır Devri ve Tahsisi(1) 



 

 

 
Kamu idareleri arasında bedelsiz devir ve tahsis(2) 
MADDE 31 – (1) Kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına 

ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir.  
(2) Ancak devralmak isteyen idare açısından bakım, onarım ve taşıma giderleri nedeniyle 

ekonomik olmayan ve kullanılmasında fayda görülmeyen taşınırlar devredilemez.  
(3) Kamu idarelerince yürütülen veya desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi için edinilen 

araştırma ve geliştirme amaçlı taşınırlar, uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesi için alınan 
taşınırlar ile devredilmediği takdirde kullanım imkanı kalmayacak olan veya zorunlu sebeplerle 
devredilmesi gereken tüketim malzemelerinin devrinde beş yıl şartı aranmaz.  

(4) (Değişik: 4/5/2010-2010/504 B.K.K.) İdareler, sahip oldukları taşınırları (taşıt ve iş 
makineleri dahil) birinci fıkrada belirtilen beş yıl şartı aranmaksızın ihtiyacı bulunan diğer idarelere 
geçici olarak tahsis edebilir. 

(5) (Ek: 14/02/2012-2012/2842 B.K.K.) Başbakanlıkça kamu idarelerine ve kamu idarelerince 
Başbakanlığa yapılacak devir ve tahsisler herhangi bir şarta bağlı olmaksızın gerçekleştirilir. 

(6) (Ek: 4/5/2010-2010/504 B.K.K.) Bedelsiz devredilecek ve devredilemeyecek taşınırlar ile 
tahsise ilişkin diğer esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir. (3)  

 
 

ALTINCI BÖLÜM 
Sayım ve Devir İşlemleri 

 
Sayım ve sayım sonrası yapılacak işlemler  
MADDE 32 – (1) Kamu idarelerine ait taşınırların, taşınır kayıt kontrol yetkililerinin 

görevlerinden ayrılmalarında, yıl sonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve 
zamanlarda sayımı yapılır.  

(2) Taşınır sayımları, harcama yetkilisince, kendisinin veya görevlendireceği bir kişinin 
başkanlığında taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin de katılımıyla, en az üç kişiden oluşturulan sayım 
kurulu tarafından yapılır.  

(3) Sayım süresince, hizmetin aksamaması ve bozulabilecek nitelikteki taşınırlar için gerekli 
tedbirlerin alınması kaydıyla, taşınır giriş ve çıkışları sayım kurulunun talebi üzerine harcama 
yetkilisince durdurulabilir. Sayım yapılırken gerekli önlemlerin alınması, sayım kurulunun görev ve 
sorumluluğu altındadır.  

(4) Sayım kurulu öncelikle, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisince ambarda bulunduğu veya 
ambardan çıktığı halde belgesi düzenlenmediği ve kayıtları yapılmadığı belirtilen taşınırlara ilişkin 
işlemlerin yaptırılmasını sağlar. Sayım Tutanağının "Kayıtlara Göre Ambardaki Miktar" sütunu, defter 
kayıtları esas alınarak doldurulduktan sonra ambarlardaki taşınırlar fiilen sayılır ve bulunan miktarlar 
Sayım Tutanağının "Ambarda Bulunan Miktar" sütununa kaydedilir.  

(5) Ambar sayım işlemleri tamamlandıktan sonra oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj 
ve servis gibi ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırlar Dayanıklı Taşınır Listeleri ve bunların 
verilme sırasında düzenlenen Zimmet Fişleri esas alınarak sayılır ve sayım sonuçları Sayım 
Tutanağında gösterilir. Kullanım amacıyla kişilere zimmetle verilmiş olan taşınırlar için, sayım 
yapılmaksızın Sayım Tutanağının "Kayıtlara Göre Kişilere Verilen Miktar" sütunundaki bilgiler dikkate 
alınır.  

(6) Sayımda bulunan miktar ile kayıtlı miktar arasında fark bulunması halinde miktarlarında 
farklılık bulunan taşınırların sayımı bir kez daha tekrarlanır. Yine farklı çıkarsa bu miktar "Fazla" veya 
"Noksan" sütununa kaydedilir.  

(7) Sayım kurulunca, taşınırların fiili miktarlarının kayıtlı miktarlardan eksik oluğunun tespit 
edilmesi halinde Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi; fazla olduğunun tespit 
edilmesi halinde ise Taşınır İşlem Fişi düzenlettirilerek, defter kayıtlarının sayım sonuçlarıyla 
uygunluğu sağlanır.  



 

 

(8) Düzenlenen giriş ve çıkış belgelerinin bir örneği, muhasebe kayıtlarının yapılması için 
muhasebe birimine gönderilir.  

(9) Kayıtların sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlandıktan sonra sayım kurulu tarafından Taşınır 
Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. Cetvel, sayım kurulu ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından 
imzalanır. Bu Cetvel ve eki sayım tutanağı ile sayım sonuçlarına göre düzenlenen giriş ve çıkış 
belgeleri, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin yıl sonu hesabını oluşturur.  

 
Devir işlemleri  
MADDE 33 – (1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumlulukları altındaki ambarlarda bulunan 

taşınırları ve bunlara ilişkin kayıt ve belgeleri, yerlerine görevlendirilenlere devretmeden 
görevlerinden ayrılamazlar. Yeni görevlendirilen taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri de söz konusu kayıt 
ve belgeleri aramak ve almak zorundadır.  

(2) Ambarlarındaki taşınırları ve taşınır işlemlerine ilişkin kayıt ve belgeleri teslim etmeyen veya 
istifa, hastalık, tutuklanma, ölüm gibi nedenlerle devir ve teslim edemeyen taşınır kayıt ve kontrol 
yetkililerinin sorumluluğundaki taşınırlar ile dayanağı kayıt ve belgeler, devir kurulu aracılığı ile yeni 
taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine devir ve teslim edilir. Devir kurulu, harcama yetkilisi tarafından 
belirlenen bir kişinin başkanlığında, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin de katıldığı, en az üç kişiden 
oluşur.  

(3) Ambarların devri, Ambar Devir ve Teslim Tutanağı düzenlenerek yapılır.  
(4) Oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında 

bulunan taşınırlar, buralarda asılı Dayanıklı Taşınırlar Listesinde gösterilen miktarlar esas alınarak 
sayılmak ve listedeki ilgili bölüm imzalanmak suretiyle yeni sorumluya devir ve teslim edilir.  

(5) Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin geçici görev, aylıksız izin, hastalık izni gibi on günlük 
süreyi aşmayan geçici ayrılmalarında, harcama yetkilisi tarafından idarenin ihtiyaçları göz önünde 
bulundurularak gerekli tedbirler alınmak suretiyle ambar kapalı tutulabilir. Bu süre gerektiğinde 
harcama yetkilisi tarafından uzatılabilir.  

 
 
 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı 

 
Taşınır yönetim hesabı  
MADDE 34 – (1) Harcama yetkilileri tarafından Sayıştay’a verilecek taşınır yönetim hesabı; 

önceki yıldan devreden taşınırlar ile yılı içinde girenleri, yılı içinde çıkışı yapılan taşınırlar ile ertesi yıla 
devredilenleri ve yıl sonunda yapılan sayım sonucu bulunan fazla ve noksanları gösterir.  

(2) Taşınır yönetim hesabı aşağıdaki cetvellerden oluşur:  
a) Yıl sonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı,  
b) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli,  
c) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli; Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli,  
ç) Yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak.  
(3) Taşınır yönetim hesabı aşağıda açıklandığı şekilde hazırlanır ve ilgili yerlere gönderilir:  
a) Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerince, sayım kurulu tarafından onaylanan Taşınır Sayım ve 

Döküm Cetveline dayanılarak ilgisine göre üç nüsha Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, 
Müze Yönetim Hesabı Cetveli veya Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenir. Bünyesinde tarihi 
veya sanat değeri olan taşınırlar ile kütüphane materyalleri bulunan kamu idareleri söz konusu 
cetvellerden ilgili olanını ayrıca düzenlerler.  

b) (a) bendine göre düzenlenecek cetvellerin ekine Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli eklenir ve 
harcama yetkilisinin onayına sunulur. Harcama yetkilisince, Cetvelin Taşınır Sayım ve Döküm 
Cetveline uygunluğu kontrol edilerek muhasebe yetkilisine gönderilir.  

c) Muhasebe yetkilisi, gönderilen cetvellerdeki kayıtları muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırıp 
uygunluğunu onaylar ve harcama yetkilisine geri gönderir.  



 

 

ç) Harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisince onaylanmış cetvellerin bir nüshasını, Sayıştay’ca 
belirlenecek sürelerde, yıl sonu sayım tutanağı, sayım ve döküm cetveli ve yıl sonu itibarıyla en son 
düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak ile birlikte Sayıştay’a, bir nüshasını 
ise malî yılı takip eden ay sonuna kadar ilgili taşınır konsolide görevlisine gönderir. Cetvellerin birer 
nüshası da harcama biriminde muhafaza edilir. Kamu idarelerinin yurt dışı teşkilatlarının taşınır 
yönetim hesabı merkez teşkilatları aracılığıyla Sayıştay’a gönderilir.  

 
Taşınır kesin hesabı  
MADDE 35 – (1) Kamu idarelerinin taşınır kesin hesabı, taşınır konsolide görevlilerince, ilçe, il, 

bölge, dış temsilcilik ve merkez harcama birimleri itibarıyla düzenlenen Harcama Birimi Taşınır 
Yönetim Hesabı Cetvellerinin konsolide edilmesiyle oluşturulan taşınır hesabı cetvelleri esas alınarak 
hazırlanır.  

(2) İlçedeki harcama birimlerinden alınan taşınır yönetim hesabına ilişkin cetveller ilçe taşınır 
konsolide görevlilerince konsolide edilerek iki nüsha İlçe Taşınır Hesabı Cetveli düzenlenir. Cetvelin 
bir nüshası malî yılı takip eden ikinci ayın on beşine kadar ildeki taşınır konsolide görevlisine 
gönderilir.  

(3) İl taşınır konsolide görevlileri, ildeki harcama birimlerinden alınan Harcama Birimi Taşınır 
Yönetim Hesabı Cetvellerini konsolide ederek İl Merkezi Taşınır Hesap Cetvelini hazırlar ve İlçe Taşınır 
Hesap Cetvelleri ile konsolide ederek, İl Taşınır Hesabı Cetvelini oluştururlar. Kamu idaresinin bölge 
teşkilatının bulunması halinde İl Taşınır Hesap Cetvelleri Mart ayının on beşine kadar bölgedeki taşınır 
konsolide görevlisine gönderilir.  

(4) Bölge teşkilatı olan kamu idarelerindeki taşınır konsolide görevlileri bölgedeki harcama 
birimlerinden alınan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini konsolide ederek 
oluşturduğu Bölge Merkezi Taşınır Hesap Cetveli ile bölgeye bağlı illerden aldıkları İl Taşınır Hesabı 
Cetvellerini konsolide etmek suretiyle idarenin Bölge Taşınır Hesabı Cetvelini düzenlerler.  

(5) İki nüsha olarak düzenlenen İl/Bölge Taşınır Hesabı Cetvellerinin birer nüshaları, malî yılı 
takip eden Nisan ayının on beşine kadar merkezdeki taşınır konsolide görevlisine gönderilir.  

(6) Dış temsilciliklerde bulunan taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, hazırlanan Harcama Birimi 
Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini Şubat ayının on beşine kadar merkezdeki konsolide görevlisine 
gönderirler.  

(7) Merkezdeki taşınır konsolide görevlileri, merkezdeki harcama birimlerinden alınan Harcama 
Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini konsolide ederek Merkez Taşınır Hesap Cetvelini, dış 
temsilciliklerden aldıkları Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini konsolide ederek ise Dış 
Temsilcilikler Taşınır Hesap Cetvelini oluştururlar.  

(8) Merkezdeki taşınır konsolide görevlileri, Merkez Taşınır Hesap Cetveli ile İl/Bölge/Dış 
Temsilcilikler Taşınır Hesabı Cetvellerini konsolide etmek suretiyle kamu idaresinin Taşınır Kesin 
Hesap Cetveli ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelini hazırlarlar.  

(9) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde, Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır 
Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin birer nüshası Mayıs ayının on beşine kadar bütçe kesin hesap 
cetvelleri ile birlikte Bakanlığa ve Sayıştay’a gönderilir.  

(10) Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler, yukarıdaki hükümlere göre hazırlayacakları 
Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin bir nüshasını bütçelerinin 
uygulama sonuçlarını kesin hesaba bağlayacak mercilere gönderirler.  

 
 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Numaralandırma ve Kod Sistemi 

Dayanıklı taşınırların numaralanması  
MADDE 36 – (1) Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi 

tarafından bir sicil numarası verilir. Bu numara yazma, kazıma, damga vurma veya etiket yapıştırma 
suretiyle taşınırın üzerinde kalıcı olacak şekilde belirtilir. Fiziki veya kullanım özellikleri nedeniyle 
numaralandırılması mümkün olmayan taşınırlara bu işlem uygulanmaz.  



 

 

(2) Sicil numarası üç grup rakamdan oluşur. Birinci grup rakam, taşınırın Dayanıklı Taşınırlar 
Defterinde ayrıntılı izlenmek üzere kaydedildiği taşınır kodundan; ikinci grup rakam, taşınırın giriş 
kaydedildiği yılın son iki rakamından; üçüncü grup rakam ise taşınıra verilen giriş sıra numarasından 
oluşur.  

 
Taşınır kodları ve detaylı hesap planı  
MADDE 37 – (1) Taşınırın Bakanlıkça belirlenen düzey detay kodundan sonraki detay kodları, 

kamu idarelerince ölçü birimi esas alınarak belirlenir.  
(2) Kapsamdaki kamu idarelerinin muhasebe detaylı hesap planları, Yönetmelik ekindeki Taşınır 

Kod Listesine uygun olarak belirlenir.  
 
Harcama birimi ve ambarların kodlanması ve Sayıştaya bildirilmesi  
MADDE 38 – (1) Kapsamdaki kamu idarelerinde harcama birimlerine ve bunlara bağlı 

ambarlara aşağıdaki esaslara göre birer kod numarası verilir.  
a) Harcama birimlerine iki grup ve onbir rakamdan oluşan kod verilir. Birinci grup (00.00.00.00) 

sekiz karakterden oluşur ve idarenin analitik bütçe uygulamasına ilişkin kurumsal sınıflandırmadaki 
düzeylerini gösterir. İkinci grup (000) üç karakterden oluşur ve o ilçe, il, bölge veya merkezdeki 
harcama birimi sayısını gösterir. Bakanlık saymanlık otomasyon sistemini (say2000i) kullanan 
idarelerde Bakanlıkça verilen birim kodları kullanılır.  

b) Harcama birimlerinin bünyesinde bulunan ambarlara harcama yetkililerince bir düzeyli ve iki 
karakterden oluşan kod verilir. Bu kod aynı harcama birimine bağlı ambarların sayısını gösterir. 
Ambar, bağlı olduğu harcama birimi koduyla birlikte tanımlanır.  

(2) Bu kodlar taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri ile taşınır konsolide görevlilerince yapılan taşınır 
işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen belge ve cetvellerde kullanılır.  

(3) Kamu idareleri, her malî yılbaşından önce, harcama birimlerini ve bunlara bağlı ambarların 
açık adreslerini ve bu ambarlardan sorumlu taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin ad, soyad ve 
unvanlarını gösteren listeleri Sayıştaya göndermekle yükümlüdür. Yıl içinde yapılan değişiklikler de, 
değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sayıştaya bildirilir.  

 
 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

 
Yetki  
MADDE 39 – (1) Bakanlık;  
a) Yönetmelik ekinde yer alan Taşınır Kod Listesi ile defter, belge ve cetvellerde değişiklik 

yapmaya,  
b) Taşınır II nci düzey detay kodundan sonraki detay kodları belirlemeye,  
c) Taşınırların takibine ilişkin olarak barkod sistemini uygulatmaya ve buna ilişkin usul ve 

esasları belirlemeye,  
ç) Taşınır kesin hesabının elektronik ortamda alınmasına ilişkin düzenlemeleri yapmaya,  
d) Bakanlık birimlerinin taşınır kayıt ve işlemlerini say2000i sistemi üzerinden yaptırmaya, 

uygulama sonuçlarına göre diğer idarelerin taşınır işlemlerinin de say2000i sistemi üzerinden 
yürütülmesine ve buna ilişkin usul ve esaslar ile uygulama tarihini idareler itibarıyla belirlemeye,  

e) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde, tüketim malzemelerinin çıkışına esas olmak 
üzere taşınır II nci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı listelerin muhasebe birimine 
gönderilmesinde uygulanacak sürelerde değişiklik yapmaya,  

f) Harcama yetkililerinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için tutar belirlemeye,  
yetkilidir.  
 

  



 

 

Kodların bildirimi  
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kamu idareleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay 

içinde bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre harcama birimlerini ve bunlara bağlı ambarların kod 
numaralarını tespit ederek Sayıştaya bildirmek zorundadırlar.  

 
Envanteri yapılan taşınırların muhasebe birimine bildirilmesi  
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Harcama birimlerince; 150, 253, 254 ve 255 hesap kodlarında izlenmesi 

gereken taşınırların fiili envanterleri, 30/6/2007 tarihi itibarıyla yapılır ve söz konusu taşınırlar, kayıtlı 
değerleri üzerinden, kayıtlı değeri yoksa değer tespit komisyonu tarafından belirlenen değer 
üzerinden düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile ilgili defterlere kaydedilir. Düzenlenen Taşınır İşlem 
Fişlerinin birer nüshası muhasebe birimine gönderilir.  

(2) Muhasebe birimlerince; daha önce 150, 253, 254 ve 255 hesap kodlarına kaydedilmiş olan 
değerler 30/6/2007 tarihi itibarıyla tutarlar üzerinden bir taraftan Net Değer Hesabına borç, ilgili 
hesaplara alacak kaydedilerek hesaplardan çıkarılır; diğer taraftan Taşınır İşlem Fişlerinde gösterilen 
taşınırlar 1/7/2007 tarihi itibarıyla ilgili hesaplara giriş kaydedilerek, envanter kayıtlarıyla uygunluğu 
sağlanır.  

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri yapmaya ve zorunlu hallerde belirlenen 
süreleri değiştirmeye Bakanlık yetkilidir.  

 
Önceki mevzuata göre sonuçlandırılmış işlemler  
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Kamu idareleri tarafından 1/1/2006 tarihinden bu Yönetmeliğin 

yürürlüğe girdiği tarihe kadar Ayniyat Talimatnamesi veya Ayniyat Talimatnamesine dayanılarak 
çıkarılmış özel yönetmeliklerinin hükümlerine göre sonuçlandırılmış olan taşınır işlemleri, mevzuatına 
uygun olarak yapılmış kabul edilir.  

(2) Diğer düzenleyici mevzuatta Ayniyat Talimatnamesine yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe 
yapılmış sayılır. 

 
Geçici olarak tahsis edilmiş bulunan taşınırlar 
GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek : 4/5/2010-2010/504 B.K.K.) (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden 

önce kamu idarelerince, geçici olarak tahsis edilmiş bulunan taşınırlar (taşıt ve iş makineleri dahil) 
hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

 
Yürürlük  
MADDE 40 – (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin;  
a) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (f), (g) bentleri, 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası, 

39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 31 inci, 36 ncı , 37 nci maddeleri ve geçici 1 inci, 2 
nci ve 3 üncü maddeleri yayımı tarihinde,  

b) 34 üncü ve 35 inci maddeleri 31/12/2007 tarihinde,  
c) Diğer maddeleri 1/7/2007 tarihinde,  
yürürlüğe girer.  
 
Yürütme  
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  
 

  



 

 

TAŞINIR KOD LİSTESİ 
Hesap Kodu  I. Düzey Kodu   II. Düzey Kodu 

 
A- TÜKETİM MALZEMELERİ  
150 İlk Madde ve Malzemeler  
150 01 Kırtasiye Malzemeleri Grubu  
150 01 01 Yazı Araçları  
150 01 02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri  
150 01 03 Kağıt Ürünler  
150 01 04 Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri  
150 01 05 Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar  
150 01 06 Yazı Düzelticiler  
150 01 07 Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri  
150 01 08 Bilişim Malzemeleri  
150 02 Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu  
150 02 01 Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları  
150 02 02 Servis ve Saklama Kapları  
150 02 03 Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı  
150 02 04 İçecek Servis Takımları  
150 02 05 Mutfak Araç ve Gereçleri  
150 03 Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri Grubu  
150 03 01 İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler  
150 03 02 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar  
150 03 03 Medikal Malzemeler  
150 03 04 Laboratuar Malzemeleri  
150 04 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu  
150 04 01 Katı Yakıtlar  
150 04 02 Sıvı Yakıtlar  
150 04 03 Gaz Yakıtlar  
150 04 04 Yağlar ve Katkı Yağlar  
150 04 05 Kimyevi Maddeler  
150 05 Temizleme Ekipmanları Grubu  
150 05 01 Temizlik Malzemeleri  
150 05 02 Temizlik Araç ve Gereçleri  
150 05 03 Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları  
150 06 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu  
150 06 01 Giyecekler  
150 06 02 Mefruşat Ürünleri  
150 06 03 Tuhafiye Malzemeleri  
150 07 Yiyecek Grubu  
150 07 01 Bakliyat  
150 07 02 Yağlar  
150 07 03 Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler  
150 07 04 Un ve Unlu Gıdalar  
150 07 05 Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar  
150 07 06 Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler  
150 07 07 Etler ve Et Ürünleri  
150 07 08 Deniz Ürünleri  
150 08 İçecek Grubu  
150 08 01 Alkolsüz İçecekler  
150 08 02 Alkollü İçecekler  
150 09 Canlı Hayvanlar Grubu  



 

 

150 09 01 Çiftlik Hayvanları  
150 09 02 Hizmet Amaçlı Hayvanlar  
150 09 03 Gösteri Amaçlı Hayvanlar  
150 09 04 Deney Amaçlı Hayvanlar  
150 09 05 Koruma Altına Alınan Hayvanlar  
150 10 Zirai Maddeler Grubu  
150 10 01 Tohum, Fideler, Filizler ve Çiçek Tohumları  
150 10 02 Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları  
150 10 03 Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri  
150 10 04 Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanılan Maddeler  
150 10 05 Ağaç, Fundalık ve Çiçekler  
150 11 Yem Grubu  
150 11 01 Çiftlik Hayvan Yemleri  
150 11 02 Kuş ve Kümes Hayvan Yemleri  
150 11 03 Balık Yemleri  
150 11 04 Köpek ve Kedi Yemleri  
150 11 05 Kemirgen Hayvan Yemleri  
150 11 06 Sürüngen Yemleri  
150 11 99 Diğer Hayvan Yemleri  
150 12 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu  
150 12 01 Küçük El Aletleri ve Gereçleri  
150 12 02 Tutturucular  
150 12 03 Kaplayıcılar  
150 12 04 Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri  
150 12 05 Ağaç Ürünleri  
150 12 06 Metal Ürünler  
150 12 07 Cam Ürünler  
150 13 Yedek Parçalar Grubu  
150 13 01 Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları  
150 13 02 Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları  
150 13 03 Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları  
150 13 04 Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları  
150 13 05 Su Tesisatı Yedek Parçaları  
150 13 99 Diğer Yedek Parçalar  
150 14 Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu  
150 14 01 Otomobil Lastikleri  
150 14 02 Minibüs, Kamyonet Lastikleri  
150 14 03 Kamyon, Otobüs Lastikleri  
150 14 04 Traktör ve İş Makinesi Lastikleri  
150 14 05 Bisiklet Lastikleri  
150 15 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu  
150 15 01 Basılı Yayınlar  
150 16 Spor Malzemeleri Grubu  
150 16 01 Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri  
150 16 02 Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri  
150 16 03 Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri  
150 16 99 Diğer Spor Malzemeleri  
150 99 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler  
150 99 01 Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar  
150 99 02 Ödül Amaçlı Alınan Taşınırlar  
B- DAYANIKLI TAŞINIRLAR  
253 Tesis, Makine ve Cihazlar  



 

 

253 01 Tesisler Grubu  
253 01 Taşınmaz olarak değerlendirildiğinden Taşınır Kod Listesine alınmamıştır.  
Sadece muhasebe detay hesap planlarında yer alacaktır.  
253 02 Makineler ve Aletler Grubu  
253 02 01 Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri  
253 02 02 İnşaat Makineleri ve Aletleri  
253 02 03 Atölye Makineleri ve Aletleri  
253 02 04 İş Makineleri ve Aletleri  
253 02 05 Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri  
253 02 06 Posta Makineleri  
253 02 07 Paketleme Makineleri  
253 02 08 Etiketleme Makineleri  
253 02 09 Ayırma, Sınıflandırma Makineleri  
253 02 10 Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler  
253 03 Cihazlar ve Aletler Grubu  
253 03 01 Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları  
253 03 02 Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri  
253 03 03 Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler  
253 03 04 Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri  
253 03 05 Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler  
253 03 06 Araştırma ve Üretim Amaçlı Laboratuar Cihazları ve Aletleri  
253 03 07 Müzik Aletleri ve Aksesuarları  
253 03 08 Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler  
254 Taşıtlar Grubu  
254 01 Karayolu Taşıtları Grubu  
254 01 01 Otomobiller  
254 01 02 Yolcu Taşıma Araçları  
254 01 03 Yük Taşıma Araçları  
254 01 04 Arazi Taşıtları  
254 01 05 Özel Amaçlı Taşıtlar  
254 01 06 Mopet ve Motosikletler  
254 01 07 Motorsuz Kara Araçları  
254 02 Su ve Deniz Taşıtları Grubu  
254 02 01 Gemiler  
254 02 02 Tankerler  
254 02 03 Deniz Altılar  
254 02 04 Römorkörler ve İtici Gemiler  
254 02 05 Yüzer Yapılar  
254 02 06 Tekneler  
254 02 07 Botlar  
254 02 08 Yelkenliler  
254 02 09 Kanolar ve Kayıklar  
254 02 10 Yatlar ve Kotralar  
254 02 11 Sandallar ve Sallar  
254 03 Hava Taşıtları Grubu  
254 03 01 Motorlu Hava Taşıtları  
254 03 02 Motorsuz Hava Taşıtları  
254 03 03 Uzay Araçları  
254 04 Demiryolu ve Tramvay Taşıtları Grubu  
254 04 01 Lokomotifler ve Elektrikli Troleybüsler  
254 04 02 Demiryolu ve Tramvay Araçları  
255 Demirbaşlar Grubu  



 

 

255 01 Döşeme ve Mefruşat Grubu  
255 01 01 Döşeme Demirbaşları  
255 01 02 Temsil ve Tören Demirbaşları  
255 01 03 Koruyucu Giysi ve Malzemeler  
255 01 04 Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar  
255 01 05 Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar  
255 02 Büro Makineleri Grubu  
255 02 01 Bilgisayarlar ve Sunucular  
255 02 02 Bilgisayar Çevre Birimleri  
255 02 03 Teksir ve Çoğaltma Makineleri  
255 02 04 Haberleşme Cihazları  
255 02 05 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları  
255 02 06 Aydınlatma Cihazları  
255 02 99 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu  
255 03 Mobilyalar Grubu  
255 03 01 Büro Mobilyaları  
255 03 02 Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar  
255 03 03 Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları  
255 03 04 Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları  
255 03 05 Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler  
255 04 Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu  
255 04 01 Yemek Hazırlama Ekipmanları  
255 05 Canlı Demirbaşlar Grubu  
255 05 01 Çiftlik Hayvanları  
255 05 02 Hizmet Amaçlı Hayvanlar  
255 05 03 Gösteri Amaçlı Hayvanlar  
255 05 04 Koruma Altına Alınan Hayvanlar  
255 06 Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu  
255 06 01 Etnografik Eserler  
255 06 02 Arkeolojik Eserler  
255 06 03 Geleneksel Türk Süslemeleri  
255 06 04 Güzel Sanat Eserleri  
255 06 05 Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler  
255 06 06 Para, Pul, Sikke ve Madalyonlar  
255 06 07 Tabletler  
255 06 08 Mühür ve Mühür Baskıları  
255 06 09 Arşiv Vesikaları  
255 06 10 Fosiller  
255 07 Kütüphane Demirbaşları Grubu  
255 07 01 Kütüphane Mobilyaları  
255 07 02 Basılı Yayınlar  
255 07 03 Görsel ve İşitsel Kaynaklar  
255 07 04 Bilgi Saklama Üniteleri  
255 08 Eğitim Demirbaşları Grubu  
255 08 01 Eğitim Mobilyaları ve Donanımları  
255 08 02 Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar  
255 08 03 Derslik Süslemeleri  
255 08 04 Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları  
255 09 Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu  
255 09 01 Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar  
255 09 02 Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar  
255 09 03 Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar  



 

 

255 09 99 Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar  
255 10 Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu  
255 10 01 Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar  
255 10 02 Kontrol ve Güvenlik Sistemleri  
255 10 03 Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları  
255 11 Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları  
255 11 01 Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları  
255 11 02 Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları  
255 11 03 Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları  
________________________________________ 

(1) Beşinci Bölüm Başlığı “Kamu İdareleri Arasında Taşınır Devri“ iken, 19/06/2010 tarihli ve 27616 
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik'in 2'nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
(2) Bu Madde Başlığı “Kamu idareleri arasında bedelsiz devir“ iken, 19/06/2010 tarihli ve 27616 sayılı 
Resmî Gazete'de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 
2'nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
(3) Bu maddeye, 14/2/2012 tarihli ve 2012/2842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci 
maddesiyle beşinci fıkra eklenmiş, mevcut beşinci fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir. 

________________________________________ 



 

 

TÜKETİM MALZEMELERİ DEFTERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  
Defter, ekli Taşınır Kod Listesinin (A) bölümünde yer alan tüketim malzemelerinin giriş ve 

çıkışları için tutulur. Taşınır çıkış kayıtları “ilk giren - ilk çıkar” esasına göre ve taşınır kodları itibarıyla 
yapılır. Birden fazla ambarı olan ve tek merkezden kayıtları tutulamayan idarelerde bu defter her 
ambar için ayrı tutulur.  

(1) Harcama Biriminin bulunduğu il ve ilçenin adı ve kodu, (merkez birimleri için il ve ilçe kodu 
"00.00" olarak, il merkezleri için ilçe kodu "00" olarak gösterilir.) 

(2) Taşınır kayıtlarının tutulduğu ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin bağlı olduğu harcama 
biriminin adı ve kodu, 

(3) Taşınırların muhafaza edildiği ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin sorumluluğunda bulunan 
ambarın kamu idaresi tarafından belirlenen adı ve kodu, 

(4) Harcama birimine hizmet veren muhasebe biriminin adı ve kodu, 
(5) Taşınırın kayıtlarda detaylı izlendiği, taşınır hesap kodu ile taşınır I ve II nci düzey detay kodu 

ve sonraki düzey detay kodlarının birleşiminden oluşan kodu,  
(6) Taşınırın alınmasında kullanılan adet, kg, litre, metre, metrekare, kutu, paket, tüp, şişe, 

takım, çift, rulo, top, deste, düzine, cilt, vb. ölçü birimi, 
(7) Taşınır giriş veya çıkışına esas teşkil eden Taşınır İşlem Fişinin tarihi ve sıra numarası, 
(8) Giriş ve çıkış işleminin yapılması için Taşınır İşlem Fişinin düzenlenmesine esas teşkil eden 

satın alma, bağış, yardım, devir, sayım fazlası / noksanı, fire, kayıp, çalınma, yıpranma, bozulma, 
hurdaya ayırma, imha vb. işlem çeşidi,   

(9) Tüketim malzemesinin teslim edildiği harcama birimi personelinin T.C Kimlik Numarası veya 
harcama birimi bünyesinde bulunan şube, birim ve ortak kullanım yerlerinin adı veya kodu ile tüketim 
malzemelerinin gönderildiği harcama birimi veya kamu idaresinin adı veya kodu, yazılır. 



 

 



 

 

DAYANIKLI TAŞINIRLAR DEFTERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
Kamu idareleri, taşınırları bu deftere, taşınır kodları itibarıyla kaydederler. Giriş kayıtları Taşınır 

İşlem Fişine (Örnek: 5; 5/A); kullanım için çıkış kayıtları Zimmet Fişine (Örnek: 6; 6/A); satış, devir veya 
bağış suretiyle elden çıkarma işlemlerine ilişkin çıkış kayıtları bu amaçla düzenlenen Taşınır İşlem 
Fişine (Örnek: 5; 5/A); kaybolma, çalınma, yıpranma, kullanılamaz hale gelme, hurdaya ayırma ve 
imha gibi nedenlerle çıkış işlemleri ise Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının (Örnek: 10) 
bağlandığı Taşınır İşlem Fişine (Örnek: 5) dayanılarak yapılır. Taşınır giriş ve çıkış kayıtları her bir 
taşınırın ayrı satırlara kaydedilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Birden fazla ambarı olan ve tek 
merkezden kayıtları tutulamayan idarelerde bu defter her ambar için ayrı tutulur.  

(1) Harcama Biriminin bulunduğu il ve ilçenin adı ve kodu, (merkez birimleri için il ve ilçe kodu 
"00.00" olarak, il merkezleri için ilçe kodu "00" olarak gösterilir.) 

(2) Taşınır kayıtlarının tutulduğu ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin bağlı olduğu harcama 
biriminin adı ve kodu, 

(3) Taşınırların muhafaza edildiği ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin sorumluluğunda bulunan 
ambarın kamu idaresi tarafından belirlenen adı ve kodu, 

(4) Harcama birimine hizmet veren muhasebe biriminin adı ve kodu, 
(5) Taşınırın hesap kodu ile tüm detay kodlarını içeren taşınırın kaydedildiği son detay kodunu,  
(6) Taşınırın alınmasında kullanılan adet, kg, litre, metre, metrekare, kutu, paket, tüp, şişe, 

takım, çift, rulo, top, deste, düzine, cilt, vb. ölçü birimi, 
(7) Taşınır giriş veya çıkışına esas teşkil eden Taşınır İşlem Fişinin tarihi ve numarası, 
(8) Elektronik ortamda tutulan kayıtlarda bilgisayar tarafından otomatik olarak verilen numara; 

elektronik olmayan ortamlarda tutulan kayıtlarda ise taşınır kodu, edinildiği yıl ile giriş sıra numarasını 
içeren numara, (Bir merkezden alınıp diğer harcama birimlerine dağıtımı yapılan taşınırlar için merkez 
tarafından yapılan kayıtlarda sicil numarası verilmeyecektir.) 

(9) Giriş veya çıkış işleminin yapılması için Taşınır İşlem Fişi veya Zimmet Fişinin 
düzenlenmesine esas teşkil eden satın alma, kullanıma verme, devir, sayım noksanı, sayım fazlası, 
fire, kayıp, çalınma, yıpranma, bozulma, hurdaya ayırma, imha, bağış vb. işlem çeşidi,  

(10) Girişi yapılan taşınırın geldiği yere göre piyasa, devren alımlarda alınan yer, bağışı yapan, 
canlı hayvanlarda doğum vb., 

(11) Sadece taşınırların bir merkezden alımı yapılarak taşraya dağıtılması halinde kullanılır ve 
dağıtıma konu olan taşınırların toplu miktarı,  

(12) Kullanım devamlılığının sağlanması için yapılan bakım ve onarım harcamaları hariç olmak 
üzere dayanıklı taşınırların; niteliğini değiştirmek, kullanım şeklini değiştirmek, hizmet kalitesini 
artırmak, sağlanan faydayı artırmak ve benzeri amaçlarla yapılan ve taşınırın değerine eklenmesi 
gereken değer artırıcı harcamalar,  

(13) Taşınırın giriş bedeli ile niteliğini değiştiren maliyet artış tutar toplamı, 
(14) Çıkış işleminin çeşidine göre düzenlenmesi gereken Taşınır İşlem Fişi veya Zimmet Fişi ile 

bunlara ilişkin tarih ve numaraları, 
(15) Taşınırın zimmetle verildiği personelin T.C. Kimlik Numarası,  
(16) Taşınırın zimmetle verildiği harcama birimi bünyesinde bulunan şube, birim ve ortak 

kullanım alanlarının adı veya kodu,  
(17) Taşınır İşlem Fişi ile harcama biriminin bünyesinden çıkan taşınırın gönderildiği diğer 

harcama birimi veya kamu idaresinin adı veya kodu, 
(18) Taşınırın tanımlanmasına yarayan cins, ırk, marka, model, kapasite vb. teknik özellikleri, 
(19) Satış, imha, hurdaya ayırma, devretme, kırılma, bozulma, yıpranma, çalınma, canlı 

demirbaşın ölümü vb. nedenlerle idarenin mülkiyetinden tamamen çıkarılan taşınırın giriş bedeli ile 
niteliğini değiştiren maliyet artış tutar toplamı, yazılır. 

 



 

 

  



 

 

MÜZE DEFTERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
Bu defter, korunması gereken ve müzelerde sergilenen veya sergilenmek üzere muhafaza 

altında bulundurulan kültür varlıklarından tarihi ve sanat değeri olan taşınırlar (eserler) için tutulur. 
Eserler deftere, Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünün tarihi ve sanat değeri olan demirbaşlar 
grubunda yer alan taşınırlar taşınır kodları düzeyinde kaydedilir.  

(1) Harcama Biriminin (Müze) bulunduğu il ve ilçenin adı ve kodu, (merkez birimleri için il ve 
ilçe kodu "00.00" olarak, il merkezleri için ilçe kodu "00" olarak gösterilir.) 

(2)Taşınır kayıtlarının tutulduğu ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin bağlı olduğu harcama 
biriminin (Müze) adı ve kodu,  

(3) Harcama birimine (Müze) hizmet veren muhasebe biriminin adı ve kodu, 
(4) Taşınırın hesap kodu ile tüm detay kodlarını içeren taşınırın kaydedildiği son detay kodunu,  
(5) Alındığında, bulunduğunda her bir eserin kayıtlara alınması için kullanılan adet, metre vb. 

ölçü birimi, 
(6) Taşınır girişine esas teşkil eden Taşınır İşlem Fişinin tarihi ve numarası, 
(7) Giriş veya çıkış işleminin yapılması için Taşınır İşlem Fişi veya sorumlu kişi adına zimmet 

belgesinin düzenlenmesine esas teşkil eden bağış, devir, sayım noksanı, sayım fazlası, kayıp, çalınma 
vb.işlem çeşidi,  

(8) Elektronik ortamda tutulan kayıtlarda bilgisayar tarafından otomatik olarak verilen numara; 
elektronik olmayan ortamlarda tutulan kayıtlarda ise taşınır kodu, edinildiği yıl ile giriş sıra numarasını 
içeren numara,  

(9) Heykel, tablo, sikke, gravür, figür, vazo, kolye, çanak, şamdan vb.eserlerin varsa ayırıcı adı, 
(10) Eserin müzeye nereden geldiği, 
(11) Eserin bulunduğu kazı yeri,  
(12) Eserin ait olduğu çağ veya yy, 
(13) Kıymetli madenlerden yapılmış eserlerin ağırlığı ile eserin en, boy, çap, kalınlık gibi ölçüleri,  
(14) Eserin müzeye geldiği andaki belirgin fiziksel durumu ile eserin yapımında kullanılan 

madde/maddeler, 
(15-16) Madeni eserlerin ön ve arka yüzünde bulunan figür ve yazılara ilişkin bilgiler,  
(17) Eserin fotoğrafı veya slaytına yer verilecek, şayet eserin alçıdan kalıbı varsa belirtilecek, 
(18) Değer tespiti yapılmış veya satın alınarak müzeye konulmuş ise bu tutar, böyle bir bedel 

yok ise iz bedeli tutarı, 
(19) Eserin sergilendiği bölüm veya muhafaza edildiği yer, 
(20) Sergilenmek üzere eserin başka bir yere gönderilmesi sırasında sorumlu kişi adına 

düzenlenen belgenin veya eserin tamamen müze mülkiyetinden çıkması halinde düzenlenen Taşınır 
İşlem Fişinin tarih ve numarası, 

(21) Eser bir yere, kişiye verilmiş veya başka müzeye gönderilmiş ise verilen kişi veya yer ile 
gönderilen yer, yazılır. 

 



 

 

  



 

 

KÜTÜPHANE DEFTERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
Bu defter, kütüphanelerdeki tarihi ve sanat değeri olan yazma-basma nadir eserler ile kitap ve 

kitap dışı materyaller için tutulur. Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünün kütüphanede bulunan 
Kütüphane Demirbaşları Grubunda yer alan taşınırlar ile Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar 
Grubunda yer alan taşınırlar taşınır kodları düzeyinde kaydedilir.  

(1) Harcama Biriminin bulunduğu il ve ilçenin adı ve kodu, (merkez birimleri için il ve ilçe kodu 
"00.00" olarak, il merkezleri için ilçe kodu "00" olarak gösterilir.) 

(2) Taşınır kayıtlarının tutulduğu ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin bağlı olduğu harcama 
biriminin adı ve kodu,  

(3) Harcama birimine hizmet veren muhasebe biriminin adı ve kodu, 
(4) Taşınırın hesap kodu ile tüm detay kodlarını içeren taşınırın kaydedildiği son detay kodunu,  
(5) Eserin kayıtlara alınması için kullanılan adet, cilt, fasikül, sayfa, varak vb., 
(6) Taşınır girişine esas teşkil eden Taşınır İşlem Fişinin tarihi ve numarası, 
(7) Giriş veya çıkış işleminin yapılması için Taşınır İşlem Fişi veya Zimmet Fişinin 

düzenlenmesine esas teşkil eden bağış, devir, sayım noksanı, sayım fazlası, kayıp, çalınma vb. işlem 
çeşidi,  

(8) Elektronik ortamda tutulan kayıtlarda bilgisayar tarafından otomatik olarak verilen numara; 
elektronik olmayan ortamlarda tutulan kayıtlarda ise taşınır kodu, edinildiği yıl ile giriş sıra numarasını 
içeren numara,  

(9) Birkaç sayfadan oluşan belgelerin satır sayıları, 
(10) Kaydedilen kitabın ciltlenmesinde kullanılan karton, bez, suni deri, deri vb., 
(11) Eser veya kitaba değer tespit edilmiş ise bu değer, satın alınmış ise satın alma değeri, böyle 

bir değer yok ise iz bedeli,  
(12) Eserin başka bir yere gönderilmesi veya verilmesi halinde buna ilişkin olarak düzenlenen 

Taşınır İşlem Fişi veya emrin tarih ve numarası, yazılır. 
 



 

 

  



 

 

5 ÖRNEK NUMARALI TAŞINIR İŞLEM FİŞİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
Bu fiş; 
a) Satınalma, devir alma (ambarlar arası devir alma dahil), bağış ve benzeri nedenlerle edinilen 

taşınırlar ile tüketim için verilenlerden iade edilenlerin girişinde, tüketim için verilen malzemeler ile 
satış, devir (ambarlar arası devretme dahil) nedenleriyle elden çıkarılan taşınırların çıkışında ve esaslı 
onarım sonucu değer artışlarında, hurdaya ayırma, yok olma, kırılma ve bozulma nedeniyle kayıttan 
düşme işlemlerinde, her bir hesap kodu itibarıyla düzenlenir.  

b)Taşınır İşlem Fişi’ne her malî yıl başında “1” den başlamak üzere bir sıra numarası verilir. 
Hatalı düzenlenen fiş iptal edilerek sıralı yerinde diğer nüshaları ile birlikte muhafaza edilir. 

c) Düzenlenen fişin bir nüshası, ilk madde ve malzeme hesabında izlenen tüketim maddelerinin 
kullanıma verilmesinde düzenlenenler hariç olmak üzere, gerekli muhasebe kayıtlarının yapılması için 
muhasebe birimine gönderilir, bir nüshası da dosyasında saklanır. Satın alma suretiyle edinilen 
taşınırlar ile değer arttırıcı harcamalar için düzenlenen Taşınır İşlem Fişi ödeme emri belgesine 
bağlandığından ayrıca muhasebe birimine gönderilmez. 

d) Taşınırın muhasebe kayıtlarında izlendiği II. düzey detayları itibarıyla ara toplamları alınır. 
Muhasebe birimince ilgili hesaplara bu tutarlar üzerinden kayıt yapılır.   

e)Kullanım için verilen demirbaş, makine, teçhizat, taşıt, iş makinesi ve benzeri taşınırların çıkış 
işlemlerinde bu fiş düzenlenmez.   

Fişin düzenlenmesinde; 
(1) Harcama biriminin bulunduğu il ve ilçenin adı ve kodu, (merkez birimleri için il ve ilçe kodu 

"00.00" olarak, il merkezleri için ilçe kodu "00" olarak gösterilir.)  
(2)Taşınır kayıtlarının tutulduğu ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin bağlı olduğu harcama 

biriminin adı ve kodu, 
(3) Harcama birimine hizmet veren muhasebe biriminin adı ve kodu;  
(4) Muayene ve kabul komisyonu tutanağının veya komisyonun oluşturulmadığı hallerde 

idarece düzenlenecek belgenin tarihi ve sayısı, 
(5) Giriş veya çıkışı yapılan taşınırın giriş veya çıkış yapılmasına dayanak teşkil eden tutanak, 

karar, sözleşme, protokol vb belgelerin tarih ve sayısı; dayanak belgenin fatura veya fatura yerine 
geçen belge olması halinde bu belgelerin tarihi ve numarası, 

(6) Giriş veya çıkış işlemine konu olan işlemin çeşidine göre satın alma, satma, devir yoluyla 
alma, devretme, bağış alma, değer artışı, hurdaya ayırma, imha, fire, yok olma, sayım fazlası, sayım 
noksanı vb.,  

(7) Girişi yapılan taşınırın geldiği yere göre piyasa, devren alımlarda alınan yer, bağışı yapan, 
canlı hayvanlarda doğum vb., 

(8) Tüketim malzemesinin bir kişi için verilmesi halinde taşınırın verildiği personelin TC Kimlik 
Numarası, 

(9) Tüketim malzemesinin birden fazla kişinin kullanımına verilmesi halinde taşınırın verildiği 
birim, şube, servis vb. yerin adı veya kodu, 

(10) Taşınırın aynı kamu idaresinin bir başka harcama birimine veya aynı harcama biriminin 
diğer ambarına verilmesi durumunda verilen harcama biriminin adı ve kodu,  

(11) Verilen ambarın adı ve kodu,  
(12) Verilen harcama birimine hizmet veren muhasebe biriminin adı ve kodu, 
(13) Taşınırın kayıtlarda detaylı izlendiği, taşınır hesap kodu ile taşınır I ve II nci düzey detay 

kodu ve sonraki düzey detay kodlarının birleşiminden oluşan kodu, 
(14) Dayanıklı taşınırın çıkışı ile değer artışının kayda alınmasında, taşınıra giriş işlemi sırasında 

verilmiş olan sicil numarası, yazılır. 
(15) - (16) Teslim edilmiştir bölümü taşınırı ambara teslim eden tarafından; teslim alınmıştır 

bölümü ise taşınırı ambardan teslim alan tarafından imzalanacaktır. 
 



 

 

  



 

 

5/A ÖRNEK NUMARALI TAŞINIR İŞLEM FİŞİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
Bu fiş; Müzelerde bulunan kültür varlıklarının ve kütüphanelerde bulunan tarihi ve sanat değeri 

olan yazma-basma nadir eserler ile kitap ve kitap dışı materyallerin kayıtlara alınmasında düzenlenir.  
Kayıtlara alınacak taşınırın arkeolojik, etnografik veya sikke oluşuna ya da kütüphanede 

bulunan tarihi ve sanat değeri olan yazma-basma nadir eserler ile kitap ve kitap dışı materyal oluşuna 
göre, fişin "Kültür Varlığı /Yazma - Basma Nadir Eser -Kitap ve Diğer Materyalin" başlığı altındaki ilgili 
alanların eksiksiz doldurulması zorunludur.  

(5) Satınalma, devir, bağış ve hibe, kazıda bulma, müsadere edilme, vb., 
(6) Taşınırın kayıtlarda detaylı izlendiği, taşınır hesap kodu ile taşınır I ve II nci düzey detay kodu 

ve sonraki düzey detay kodlarının birleşiminden oluşan kodu,  
(7) Dayanıklı taşınırın çıkışı ile değer artışının kayda alınmasında, taşınıra giriş işlemi sırasında 

verilmiş olan sicil numarası,  
yazılır. 
Fişin diğer alanlarının doldurulmasında 5 örnek numaralı fişin doldurulmasına ilişkin 

açıklamalara uyulur. 
 



 

 

  



 

 

6 ÖRNEK NUMARALI ZİMMET FİŞİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen taşıt ve iş makinelerinin sürekli olarak 

kullanacak personele verilmesinde 6 örnek numaralı Zimmet Fişi 2 nüsha olarak düzenlenir. Bu fiş, 
vardiya usulü çalışılan yerlerde kullanılan her bir taşıt ve iş makineleri için işyerinde koordinasyonu 
sağlayan sorumlu yönetici adına düzenlenir. Fişin bir nüshası personele verilir, diğer nüshası 
dosyasında saklanır. Kullanıma verilen taşıt ve iş makinelerinin geri alınmasında ise taşınır kayıt ve 
kontrol yetkilisi tarafından imzalanarak taşınırı iade edene verilir. 

(1) Harcama Biriminin bulunduğu il ve ilçenin adı ve kodu, (merkez birimleri için il ve ilçe kodu 
"00.00" olarak, il merkezleri için ilçe kodu "00" olarak gösterilir.) 

(2) Taşınır kayıtlarının tutulduğu ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin bağlı olduğu harcama 
biriminin adı ve kodu,  

(3) Elektronik ortamda tutulan kayıtlarda bilgisayar tarafından otomatik olarak verilen numara; 
elektronik olmayan ortamlarda tutulan kayıtlarda ise taşınır kodu, edinildiği yıl ile giriş sıra numarasını 
içeren numara,  

(4) Zimmetle verilen taşıt veya iş makinesinin marka, model, şase no, motor no, motor silindir 
hacmi ve gücü gibi benzeri özellikleri, 

(5) Zimmetle verilen taşıt veya iş makinesinin teslim anındaki hasar, arıza vb. durumu ile 
avadanlıklarının bulunup bulunmadığı, 

(6) Taşıt veya iş makinesinin teslim edildiği kullanıcı görevli, yazılır. 
 



 

   



 

 

6/A ÖRNEK NUMARALI ZİMMET FİŞİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen demirbaş, makine ve cihazların kullanıma 

verilmesinde 6/A örnek numaralı Zimmet Fişi iki nüsha olarak düzenlenir. Fişin bir nüshası personele 
verilir, diğer nüshası dosyasında saklanır. Kullanıma verilen demirbaş, makine ve cihazın geri 
alınmasında ise taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından imzalanarak taşınırı iade edene verilir. 

(1) Harcama Biriminin bulunduğu il ve ilçenin adı ve kodu, (merkez birimleri için il ve ilçe kodu 
"00.00" olarak, il merkezleri için ilçe kodu "00" olarak gösterilir.) 

(2)Taşınır kayıtlarının tutulduğu ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin bağlı olduğu harcama 
biriminin adı ve kodu,  

(3) Taşınırın zimmetle verildiği personelin T.C. Kimlik Numarası,  
(4) Taşınırın zimmetle verildiği harcama birimi bünyesinde bulunan şube, birim ve ortak 

kullanım alanlarının adı veya kodu,  
(5) Elektronik ortamda tutulan kayıtlarda bilgisayar tarafından otomatik olarak verilen numara; 

elektronik olmayan ortamlarda tutulan kayıtlarda ise taşınır kodu, edinildiği yıl ile giriş sıra numarasını 
içeren numara,  

(6) Zimmetle verilen taşınırın tanımına ve ayrımına yarayan teknik özellikleri, 
(7) Taşınırın teslim edildiği kullanıcı görevli, yazılır. 
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DAYANIKLI TAŞINIRLAR LİSTESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
Bu liste, Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen taşınırlardan oda, büro, bölüm, atölye 

ve servislerde kullanılmak üzere verilenler için iki nüsha olarak düzenlenir. Listenin bir nüshası 
taşınırın bulunduğu yerde asılı bulundurulur. Liste taşınırların bulunduğu yerde görevli yetkili 
personel tarafından imzalanır. Listenin düzenlenmesinde; 

(1) Harcama Biriminin bulunduğu il ve ilçenin adı ve kodu, (merkez birimleri için il ve ilçe kodu 
"00.00" olarak, il merkezleri için ilçe kodu "00" olarak gösterilir.) 

(2) Taşınır kayıtlarının tutulduğu ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin bağlı olduğu harcama 
biriminin adı ve kodu,  

(3) Kullanıma verilen taşınırın bulunduğu oda, büro, bölüm, atölye ve servis, 
(4) Elektronik ortamda tutulan kayıtlarda bilgisayar tarafından otomatik olarak verilen numara; 

elektronik olmayan ortamlarda tutulan kayıtlarda ise taşınır kodu, edinildiği yıl ile giriş sıra numarasını 
içeren numara,  

(5) Taşınırın bulunduğu yerde görevli yetkili personel, yazılır. 
 



 

 

  



 

 

TAŞINIR GEÇİCİ ALINDISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
Bu alındı, muayene ve kabul işlemi derhal yapılamayan taşınırların geçici olarak teslim 

alınmasında iki nüsha olarak düzenlenir. Düzenlenen geçici alındının birinci nüshası, taşınırı teslim 
edene verilir. İkinci nüshası ise dosyasında saklanır. Muayene ve kabul işleminin yapılmasından sonra 
düzenlenen 5 örnek numaralı Taşınır İşlem Fişinin tarih ve numarası, ilgiliden geri alınan geçici 
alındının üzerine kaydedilir ve ikinci nüshası ile birlikte dosyasında saklanır. alındının geri alınamaması 
halinde ikinci nüshası üzerinde durumu belirtir açıklama yapılır. 

(1) Harcama Biriminin bulunduğu il ve ilçenin adı ve kodu, (merkez birimleri için il ve ilçe kodu 
"00.00" olarak, il merkezleri için ilçe kodu "00" olarak gösterilir.) 

(2)Taşınır kayıtlarının tutulduğu ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin bağlı olduğu harcama 
biriminin adı ve kodu, 

(3) Harcama birimine hizmet veren muhasebe biriminin adı ve kodu, 
(4) Geçici olarak alınan taşınırın geldiği yere göre DMO, firma vb., yazılır. 

 



 

 

  



 

 

KAYITTAN DÜŞME TEKLİF VE ONAY TUTANAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
Bu tutanak, çalınma veya kaybolma nedeniyle yok olan, yıpranma, kırılma ve bozulma 

nedeniyle kullanılamaz hale gelen ve hurdaya ayrılan taşınırlar ile canlı taşınırların ölümü gibi 
nedenlerle taşınırların kayıtlardan düşülmesi amacıyla üç nüsha olarak düzenlenir. Harcama yetkilisi 
veya üst yönetici tarafından onaylanan tutanağın bir nüshası, çıkış kaydına esas olmak üzere 
düzenlenen Taşınır İşlem Fişi ekine bağlanır. Bir nüshası, Taşınır İşlem Fişi ekinde muhasebe birimine 
gönderilir. Diğer nüshası ise dosyasında muhafaza edilir.      

(1) Tüketim malzemelerinin kayıttan çıkarılmasında taşınır kodu, dayanıklı taşınırın kayıtlardan 
çıkarılmasında ise taşınır sicil numarası yazılır.  

(2) Gıda, ilaç ve kimyasal maddeler gibi kullanım süresi dolduğunda kullanılması sakıncalı ve 
zararlı olan tüketim malzemeleri için doldurulacaktır. 

(3) Bu bölüm komisyon kurulmasına gerek görülmeyen hallerde imzalanacaktır. 
 



 

 

  



 

 

AMBAR DEVİR VE TESLİM TUTANAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
Ambar Devir ve Teslim Tutanağı, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin devir ve teslim alma 

işlemlerinde düzenlenir. Taşınırlar tutanağa sınıflandırıldıkları son düzey detay kodları itibarıyla 
kaydedilir. Düzenlenen tutanak devreden ve devralan taşınır kayıt ve kontrol yetkililerince hem kurul 
üyesi sıfatıyla hem de teslim eden, teslim alan sıfatıyla ayrı ayrı imzalanır. Üç nüsha düzenlenen 
tutanağın birer nüshası devreden ve devir alana verilir, üçüncü nüshası ise dosyasında saklanır.  



 

 

  



 

 

SAYIM TUTANAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
Sayım Tutanağı, taşınırların sayım işlemlerinde; Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır I inci 

düzey detay kodundan sonra gelen ve taşınır hesap kodu ile taşınır I.düzey detay kodunu da içeren 
“taşınır II. düzey detay kodu” itibarıyla (Örneğin 255.01.01) en az iki nüsha olarak düzenlenir. 
Taşınırlar, tutanağa sınıflandırıldıkları son düzey detay kodunda kaydedilir. Sayımda fire nedeniyle 
ortaya çıkan noksanlıklar tutanakta ayrıca gösterilir. 

 



 

 

  



 

 

TAŞINIR SAYIM VE DÖKÜM CETVELİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
Bu cetvel, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin yıl sonu hesaplarına ilişkin işlemlerinde “taşınır I. 

düzey detay kodu” itibarıyla düzenlenir. Taşınırlar cetvele “taşınır II. düzey detay kodu” düzeyinde 
kaydedilir. Aynı II. düzey detay kodunda sınıflandırılan taşınırlardan, farklı ölçü birimi ile ölçülenler alt 
alta ayrı satırlara kaydedilir. Cetvelin “Gelecek Yıla Devir” sütununda gösterilen miktarın, sayım 
tutanaklarının “Sayımda Bulunan Miktar” sütununda gösterilen miktara eşit olması gerekir.  

(1) Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır hesap kodundan sonra gelen ve taşınır hesap 
kodunu da içeren kod yazılır. (Örneğin 255.01) 

(2) Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır I inci düzey detay kodundan sonra gelen ve taşınır 
hesap kodu ile taşınır I.düzey detay kodunu da içeren kod yazılır. (Örneğin 255.01.01) 

3) Bu sütun, ilk defa kayıt yapacaklar için Yönetmeliğin Geçici 2 inci Maddesi uyarınca 
hazırlanan sayım tutanaklarından yararlanılarak, takip eden yıllarda ise bir önceki yönetim dönemi 
hesap cetvellerinden yararlanılarak doldurulacaktır.  

4) Bu sütun ilgili defterlerin giriş kayıtlarından yararlanılarak doldurulur.  
5) Bu sütun ilgili defterlerin çıkış kayıtlarından yararlanılarak doldurulur. 
6) Bu sütuna toplam sütunu miktarı ile yıl içinde çıkan sütun miktarı arasındaki fark 

kaydedilecek olup, bu miktarın sayım tutanaklarına göre bulunan miktara eşit olması gerekir. 
 



 

 

  



 

 

HARCAMA BİRİMİ TAŞINIR YÖNETİM HESABI CETVELİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
Bu cetvel, her bir harcama birimi için 13 örnek numaralı Taşınır Sayım ve Döküm Cetvelleri 

dikkate alınarak, “taşınır I. düzey detay kodu” (Örneğin: 255.01; 255.02;.....) itibarıyla düzenlenir. 
Taşınırlar cetvele “taşınır II. düzey detay kodu” (Örneğin: 255.01.01; 255.01.02;.....) düzeyinde 
kaydedilir. Aynı II. düzey detay kodunda sınıflandırılan taşınırlardan farklı ölçü birimi ile ölçülenler alt 
alta ayrı satırlara kaydedilir. Cetvel, harcama yetkilisi tarafından imzalanır, ayrıca muhasebe 
kayıtlarına uygunluğu yönünden muhasebe yetkilisi veya yardımcısı tarafından da onaylanır. 

 



 

 

  



 

 

TAŞINIR HESAP CETVELİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
Cetvel, taşınır kesin hesabının çıkarılması işlemlerinde her bir “taşınır I.düzey detay kodu” için 

(Örneğin: 255.01; 255.02;.....) ayrı düzenlenir. 14 örnek numaralı Harcama Birimi Taşınır Yönetim 
Hesabı Cetveli esas alınarak düzenlenen bu cetvele taşınırlar “taşınır II. düzey detay kodu” 
(Örneğin:255.01.01; 255.01.02;......) düzeyinde kaydedilir. Aynı II. düzey detay kodunda sınıflandırılan 
taşınırlardan farklı ölçü birimi ile ölçülenler alt alta ayrı satırlara kaydedilir. 

 



 

 

  



 

 

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  
Merkezdeki taşınır konsolide görevlilerince taşınır kesin hesabının çıkarılmasına ilişkin 

işlemlerde, taşınır konsolide görevlilerinden alınan “Taşınır Hesap Cetveli” ne dayanılarak ve "taşınır 
I.düzey detay kodu" (Örneğin: 255.01; 255.02;.....) itibarıyla düzenlenir. Taşınırlar cetvele “taşınır II. 
düzey detay kodu” (Örneğin: 255.01.01; 255.01.02;.....) düzeyinde kaydedilir. Aynı II. düzey detay 
kodunda sınıflandırılan taşınırlardan farklı ölçü birimi ile ölçülenler alt alta ayrı satırlara kaydedilir. 

 



 

 

  



 

 

 


