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3. NAKİT AKIŞ TABLOSU 
  

 

2020 Yılı Nakit Akış Tablosu 
NAKİT AKIŞLARI 2018 YILI 2019 YILI 2020 

        FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN 
NAKİT AKIŞLARI       
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit 
Girişleri 151.753.493,55 191.088.357,42 157.785.518,48 

       Vergi Gelirleri 0,00 0,00 0,00 

       Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.332.486,96 3.611.818,70 488.172,82 

       Alınan Bağış ve Yardımlar 141.093.017,20 180.423.648,74 149.799.415,56 

       Faizler, Cezalar, Paylar 7.327.989,39 7.052.889,98 7.497.930,10 

       Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri 0,00 0,00 0,00 
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan 
Nakit Çıkışları 113.480.916,59 114.016.088,37 130.951.246,61 

        Personel Giderleri 66.293.502,39 83.413.493,32 100.575.845,48 
        Sosyal Güvenlik Kurumlarına 
Devlet Primleri 

9.411.872,74 
12.129.734,82 14.641.081,62 

        Mal ve Hizmet Giderleri 12.006.253,81 11.458.316,32 2.349.932,29 

        Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 

        Cari Transferler 2.123.755,61 3.615.127,43 4.259.298,07 

        Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 
        Proje Kapsamında Yapılan Cari 
Giderler 

16.674.978,25 
3.019.482,06 5.165.636,83 

        Diğer Giderler 6.970.553,79 379.934,42 3.959.452,32 
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan 
Nakit Akışları 

-4.037.506,61 
-2.088.498,74 5.547.785,55 

D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net 
Nakit Akışı (A-B-C) 42.310.083,57 79.160.767,79 21.286.486,32 
       YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN 
NAKİT AKIŞLARI       
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık 
Satışlarından Kaynaklanan Nakit 
Girişleri 76.237.130,12 

-
357.416.820,20 -853.490.945,24 

       Stok Satışlarından Kaynaklanan 
Nakit Girişleri 

0,00 
289.158,77 732.507,44 

       Maddi Duran Varlık Satışlarından 
Kaynaklanan Nakit Girişleri 76.237.130,12 

-
357.705.978,97 -854.223.452,68 

            Arazi ve Arsalar  0,00 -393.805.086,42 -787.610.172,84 

            Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri  0,00 0,00 0,00 

            Binalar  54.347.058,69 0,00 -75.213.102,57 

            Tesis, Makine ve Cihazlar  13.190.491,71 13.879.053,99 9.244.671,44 

            Taşıtlar  623.563,74 0,00 0,00 

            Demirbaşlar  8.076.015,98 22.220.053,46 -644.848,71 
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            Hizmet İmtiyaz Varlıkları  0,00 0,00 0,00 

            Yapılmakta Olan Yatırımlar  0,00 0,00 0,00 

            Yatırım Avansları  0,00 0,00 0,00 
            Elden Çıkarlacak Stoklar ve 
Maddi Duran Varlıklar  

0,00 
0,00 0,00 

       Mali Varlık Satışlarından 
Kaynaklanan Nakit Girişleri 

0,00 
0,00 0,00 

       Maddi Olmayan Duran Varlık 
Satışlarından Kaynaklanan Nakit 
Girişleri 

0,00 
0,00 0,00 

F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık 
Alımlarından Kaynaklanan Nakit 
Çıkışları 127.230.512,35 

-
355.694.558,03 -773.278.663,98 

       Stok Alımlarından Kaynaklanan 
Nakit Çıkışları 

1.332.473,43 
2.547.641,89 6.022.311,50 

       Maddi Duran Varlık Alımlarından 
Kaynaklanan Nakit Çıkışları 125.201.966,12 

-
358.801.050,48 -779.497.248,65 

            Arazi ve Arsalar  0,00 -393.805.086,42 1.453.606.543,58 

            Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri  361.666,31 0,00 343.582,99 

            Binalar  
433.401,08 

-38.859.671,96 

-
2.529.571.604,72 

            Tesis, Makine ve Cihazlar  25.974.734,76 17.283.191,04 15.374.672,94 

            Taşıtlar  623.563,74 0,00 333.448,09 

            Demirbaşlar  10.881.837,29 6.959.509,16 7.284.023,45 

            Hizmet İmtiyaz Varlıkları  0,00 0,00 0,00 

            Yapılmakta Olan Yatırımlar  86.926.762,94 49.538.761,19 273.132.085,02 

            Yatırım Avansları  0,00 0,00 0,00 
            Elden Çıkarlacak Stoklar ve 
Maddi Duran Varlıklar  

0,00 
82.246,51 0,00 

       Mali Varlık Alımlarından 
Kaynaklanan Nakit Çıkışları 

0,00 
200.000,00 0,00 

       Maddi Olmayan Duran Varlık 
Alımlarından Kaynaklanan Nakit 
Çıkışları 

696.072,80 

358.850,56 196.273,17 
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit 
Akışı (E-F) -50.993.382,23 -1.722.262,17 -80.212.281,26 

       H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G) -8.683.298,66 77.438.505,62 -58.925.794,94 
       FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN 
KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI       
I-) Net Mali Varlık Ediniminden 
Kaynaklanan Nakit Akışları 91.178,60 14.062.006,35 784.209,36 
       Menkul Kıymet ve Varlıklardan 
Kaynaklanan Nakit Akışları 

0,00 
13.570.528,48 0,00 

       Kurum Alacaklarından 
Kaynaklanan Nakit Akışları 

0,00 
0,00 0,00 
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       Diğer Varlık Edinimlerinden 
Kaynaklanan Nakit Akışları 

91.178,60 
491.477,87 784.209,36 

J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan 
Nakit Akışları 718.525,31 -165.710,73 2.671.341,09 
       Mali Borçlanmadan Kaynaklanan 
Nakit Akışları 0,00 1.454,44 0,00 
            Para Piyasası Nakit İşlemleri 
Borçları 

0,00 
0,00 0,00 

            Kamu İdarelerine Mali Borçlar  0,00 1.454,44 0,00 

            Tahviller 0,00 0,00 0,00 

            Bonolar 0,00 0,00 0,00 

            Diğer İç Mali Borçlar 0,00 0,00 0,00 

            Dış Mali Borçlar 0,00 0,00 0,00 
       Diğer Yükümlülüklerden 
Kaynaklanan Nakit Akışları 

718.525,31 
-167.165,17 2.671.341,09 

K-) Finansman Faaliyetlerinden 
Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I) 627.346,71 -14.227.717,08 1.887.131,73 
       L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET 
DEĞİŞİM (H+K) -8.055.951,95 63.210.788,54 -57.038.663,21 

       İSTATİSTİKSEL HATA (L-M) 0,00 0,00 0,00 

       M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT 
DEĞİŞİMİ    -8.055.951,95 63.210.788,54 -57.038.663,21 

        Kasa  0,00 0,00 797,74 

        Alınan Çekler  0,00 0,00 0,00 

        Banka  -8.458.638,68 62.878.727,86 -58.677.771,34 
        Verilen Çekler ve Gönderme 
Emirleri  

0,00 
0,00 0,00 

        Proje Özel Hesabı 266.086,78 304.713,68 1.596.399,59 

        Döviz  136.599,95 0,00 187,30 

        Döviz Gönderme Emirleri  0,00 0,00 0,00 
        Elçilik ve Konsolosluklar 
Nezdindeki Paralar  

0,00 
0,00 0,00 

        Diğer Hazır Değerler  0,00 0,00 0,00 
        Banka Kredi Kartlarından 
Alacaklar  

0,00 
27.347,00 41.723,50 

    

Hazır Değerler Nakit Değişimi 2020 yılı için; dönem başı 735.229.647,50 TL, dönem sonu 

717.559.200,47 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 17.670.447,03 TL olarak azalmaktadır.                                               

Hazır Değerler Grubunda yer alan hesaplar kur farkından yaşanan değişimler sonucu 

753.180,49 TL olumlu, 408.206,38 TL olumsuz etkilenmiştir. Genel toplamda 344.974,11 TL 

olumlu etkilenmiştir. 
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4. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 
 

 



21 

 

5. BÜTÇELENEN VE GERÇEKLEŞEN TUTARLARIN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 
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B. KAMU İDARESİNİN HUKUKİ YAPISI VE FAALİYET ALANI 
 

A. Misyon ve Vizyon 

 

Misyon 

Medeniyet odaklı, ürettiği bilim, teknoloji ve sanata evrensel değerleri katan özgün bir 

üniversite olmak. 

Vizyon 

Medeniyetimizi çağdaş dünyaya sunan, dünya barısına katkıda bulunan insani değerleri 

özümseyen, bilimsel kalitesi ile ön plana çıkmış, yenilikçi, girişimci ve toplumsal hizmet 

esasında bir dünya üniversitesi olmak. 

 

Değerlerimiz 

Yönetim felsefesi olarak bilim ve düşüncenin ancak özgür bir ortamda üretilebileceği 

inancıyla çalışanlarının bilimsel ve akademik özgürlüklerine saygıyı, düşünce ve ifade 

özgürlüğünü yönetimin temel prensibi olarak kabul etmektedir. Misyonumuz doğrultusunda 

hedeflerimize ulaşabilmek için dayandığımız temel değerlerimiz: 

 Uluslararası  

 Girişimci  

 Yenilikçi  

 Araştırma Temelli  

 Toplum ve Medeniyet Odaklı  

 

olmaktır. 

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesine göre Üniversitemizin görevleri 

şunlardır; 
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Yükseköğretim Kurumlarının Görevleri: 

a) Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun 

ihtiyaçları ve kalkınma planları ile ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli 

düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, 

b) Kendi ihtisas gücü maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde 

kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim 

Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve 

sayıda insan gücü yetiştirmek, 

c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini 

söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, 

d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve 

tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, 

e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini 

ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde 

bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına 

sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak 

düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, 

f) Eğitim-öğretim seferberliği içinde örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini 

üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, 

g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek 

elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık 

hizmetleri ile diğer hizmetleri ile hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak 

çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla 

işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, 

h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, 

i) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, 

döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine 

ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 
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2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre Üniversitemiz üst yönetim görev, yetki ve 

sorumlulukları şunlardır, 

 

Üniversite Organları 

Rektör: 

Madde 13- 

Görev, yetki ve sorumlulukları: 

1- Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını 

uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye 

bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 

2- Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitesinin eğitim-öğretim, 

bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurul’a bilgi vermek, 

3- Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı 

birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra 

hazırlamak ve Yükseköğretim Kurulu’na sunmak, 

4- Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim 

elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler 

vermek, 

5- Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim 

görevini yapmak, 

6- Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Rektör; Üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde 

kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, 

gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve 

yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp 

yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt 

birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci 

derecede yetkili ve sorumludur. 
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Senato: 

Madde 14- 

a) Kuruluş ve İşleyişi: 

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte 

kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul 

müdürlerinden teşekkül eder. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere 

yılda en az iki defa toplanır. 

Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. 

b) Görevleri: Senato, Üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar: 

(1) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları 

hakkında karar almak, 

(2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya 

görüş bildirmek, 

(3) Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan 

üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, 

(4) Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara 

bağlamak, 

(5) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurumlarının bu 

konudaki önerilerini karara bağlamak, 

(6) Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına 

yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, 

(7) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, 

(8) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 
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Üniversite Yönetim Kurulu: 

Madde 15- 

a) Kuruluş ve İşleyişi: Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında 

dekanlardan,  üniversiteye  bağlı  değişik  öğretim  birim  ve  alanlarını  temsil  edecek  şekilde 

senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. 

Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. 

Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. 

b) Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup 

aşağıdaki görevleri yapar. 

(1) Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan 

ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, 

(2) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin 

önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi 

önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak, 

(3) Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak, 

(4) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları 

inceleyerek kesin karara bağlamak 

(5) Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Fakülte Organları 

Dekan: Madde 16- 

a) Atanması: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite 

içinde veya dışında üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulu’nca üç yıl süre ile seçilir ve 

normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. 

Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri 

arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. 

Ancak merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde açık öğretim 

yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir. 

Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. 
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Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı 

aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır. 

b) Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 

(1) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve 

fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 

(2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında 

rektöre rapor vermek, 

(3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, 

fakülte bütçesi ile ilgili fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe 

sunmak, 

(4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim 

görevini yapmak, 

(5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve 

geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilerin gerekli 

sosyal hizmetlerinin sağlanmasında, eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin 

düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, 

takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede 

sorumludur. 

Fakülte Kurulu: 

Madde 17- 

a) Kuruluş ve  İşleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin 

başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve  yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için 

fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç doçentlerin kendi aralarından 

seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden 

oluşur. 

Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. 

b) Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar. 
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(1) Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili 

esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak, 

(2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, 

(3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Fakülte Yönetim Kurulu: 

Madde 18- 

a) Kuruluş ve İşleyişi:  Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl 

için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur. 

Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. 

Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim 

koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. 

b) Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup 

aşağıdaki görevleri yapar: 

(1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, 

(2) Fakültenin eğitim-öğretim,  plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak, 

(3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 

(4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, 

(5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait 

işlemleri hakkında karar vermek, 

(6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Enstitüler 

Organlar 

Madde 19- 

a) Enstitünün organları, enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur. 

b) Enstitü müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından 

atanır. Rektörlüğe bağlı enstitüler bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten 

müdür tekrar atanabilir. 
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Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki 

yardımcı bulunur. 

Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda 

olduğu gibidir. 

Enstitü müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine 

getirir. 

c) Enstitü kurulu müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana 

bilim dalı başkanlarından oluşur. 

d) Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce 

gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim 

üyesinden oluşur. 

e) Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte 

kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler. 

Yüksekokullar 

Organlar 

Madde 20 – 

a) Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul 

yönetim kuruludur. 

b) Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör 

tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından 

yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları 

arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekâlet etme veya 

müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. 

Yüksekokul müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından 

yerine getirir. 

c) Yüksekokul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan 

bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur. 
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d) Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce 

gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim 

üyesinden oluşur. 

e) Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, bu kanunla fakülte kurulu ve 

fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler. 

Bölüm: 

Madde 21 – Bir fakülte ya da yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim - öğretim yapan 

birden fazla bölüm bulunamaz. 

Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir. 

Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de 

bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyeleri arasından fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı 

yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün 

önerisi üzerine rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir. 

Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil 

olarak bırakır. 

Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı 

yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır. 

Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her 

türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. 
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C. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI 
 

1. MUHASEBE SİSTEMİ 
 

a) Uygulanan Muhasebe Düzenlemeleri 

İdaremiz, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Muhasebe Sistemi” 

başlıklı 49 uncu maddesine göre hazırlanan Kanun kapsamındaki kamu idarelerinde 

uygulanacak çerçeve hesap planı ile düzenlenecek raporların şekil, süre ve türlerine ilişkin 

hususlar ile standartların uygulanmasına ilişkin hükümler içeren Genel Yönetim Muhasebe 

Yönetmeliğine (bundan sonra “Yönetmelik” olarak anılacaktır.) tabidir. 

İdaremize ait muhasebe işlemleri, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine uygun 

olarak hazırlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir. 

b) Uygulanan Detaylı Hesap Planı 

 

27/12/2014 tarihli ve 29218 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel 

Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planları başlıklı 41 sıra no.lu 

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2020 Yılı 

Üniversiteler Ortak Detaylı Hesap Planı muhasebe kayıtlarında kullanılmaktadır. 

c) Kayıt Esası 

 

  Yönetmeliğe göre her türlü muhasebe işlemi çift taraflı kayıt sistemine göre 

kaydedilmekte, tahakkuk esası gereğince bir ekonomik değer yaratıldığında, başka bir şekle 

dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda 

muhasebeleştirilmektedir. 
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2. KULLANILAN PARA BİRİMİ 

Yönetmeliğin “Temel kavramlar”  başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) 

bendinde belirtilen Parayla Ölçülme kavramı uyarınca, ortak ölçü olarak ulusal para birimi 

belirlenmiştir. Bu çerçevede mali tablolar ulusal para birimi olan Türk Lirası (TL) cinsinden 

sunulmaktadır. 

3. YABANCI PARA İLE YAPILAN İŞLEMLER VE KUR DEĞİŞİKLİKLERİ 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yabancı para cinsinden yapılan işlemler sayılmış, bu 

işlemlerin ve kur değişikliklerinin kaydedilmesi, raporlanması ve dipnotlarda gösterilmesine 

ilişkin esaslar belirlenmiştir. Yabancı paralar ile yabancı para cinsinden izlenen varlıklar ve 

yabancı kaynaklar, raporlama tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen 

ilgili döviz kuru üzerinden değerlemeye tabi tutulmaktadır.  

4. GELİR VE GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLME ESASI 

 Yönetmeliğin “Faaliyet Sonuçları Tablosu ilkeleri” başlıklı 6 ncı maddesi gereğince 

kamu idarelerinin faaliyetlerine ilişkin gelir ve gider işlemleri, tahakkuk esasına dayalı olarak 

gelir ve gider hesaplarında izlenmektedir. Bütçe ile ilgili olsun veya olmasın, genel kabul 

görmüş muhasebe ilkeleri gereği tahakkuk eden her türlü gelir ve giderin izlenmesi için gelir 

ve gider hesapları kullanılmaktadır. 

5. STOKLARIN MUHASEBELEŞTİRME ESASI 
 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince stoklar, maliyet bedeliyle ilgili stok 

hesaplarına kaydedilir. Maliyet bedeli, stokların depolanacağı yere kadar getirilmesi için 

yapılan bütün giderleri kapsar. Kullanıldıklarında veya tüketildiklerinde gider hesabına, 

satıldıklarında ise ilgili varlık hesaplarına kaydedilerek stok hesaplarından düşülür. 

 

6. DEĞERLEME VE ÖLÇÜM ESASLARI 

Değerleme ve ölçüm, mali tablolarda yer verilen iktisadi kıymetin nevi ve mahiyetine 

göre, aşağıdaki ölçülerden biri ile yapılır. 

a) Maliyet Bedeli  

Bir varlığın satın alınması, üretilmesi veya değerinin arttırılması için yapılan harcamalar 

veya verilen kıymetlerin toplamını ifade ederken kamu idareleri tarafından edinilen varlık ve 
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hizmetler, bunların elde edilme maliyet bedelleriyle muhasebeleştirilir. Maliyet bedeli tespit 

edilemeyen varlık ve kaynakların değerlemesine ilişkin hükümler saklıdır. Söz konusu 

değerleme ölçütünün kullanıldığı durumlar aşağıdaki gibidir. 

- Kamu idarelerinin bizzat kendi imkânlarıyla ürettikleri maddi ve maddi olmayan duran 

varlıkların üretimi için yapılan giderler,  

- Kira veya sermaye geliri veya bunların her ikisini elde etmek amacıyla edinilen ve kısa 

dönemde satış veya diğer işlemlere konu edilmesi düşünülmeyen yatırım amaçlı varlıklar,  

- Stoklar, 

- Gerek yatırım ve gerekse kullanım amacıyla edinilen maddi duran varlıklar, 

- Duran varlıkların ilk defa amortisman ve tükenme payı ile enflasyon düzeltmesi 

işlemleri,  

- Şartlı bağış ve yardımların kullanılması sonucu kamu idaresi adına kaydı gereken bir 

varlık üretilmesi durumu.  

b) Gerçeğe Uygun Değer:  

Piyasa koşullarında muvazaasız bir işlemde bilgili ve istekli taraflar arasında bir varlığın 

el değiştirmesi veya bir borcun ödenmesi için belirlenen tutarı ifade ederken, söz konusu 

değerleme ölçütünün kullanıldığı durumlar aşağıdaki gibidir. 

- Hizmet imtiyaz varlıkları, 

- Finansal kiralama işlemine konu varlıkların gerçeğe uygun değeri ile kira ödemelerinin 

bugünkü değeri karşılaştırılması sonucunda düşük olan değer ise, 

- Herhangi bir maliyet yüklenilmeksizin edinilen maddi ve maddi olmayan duran 

varlıklar, 

- Kamu idarelerinin karşılığını doğrudan vermeden veya düşük bir bedel karşılığında 

elde ettiği gelirler dışında, verilen mal, hizmet ya da sağlanan faydanın karşılığı olan gelirler, 

- Mal ve hizmetlerin takas yoluyla satışı işlemlerinden sağlanan tutarlar, 

- Ayni olarak alınan şartlı bağış ve yardımlar, 
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c) İtibari Değer 

Her türlü senetlerle, bono ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değeri ifade ederek söz 

konusu ölçütün belirtilen menkul kıymetler için kullanılmaktadır. 

d) İz Bedeli 

Ekonomik ömrünü tamamladığı halde fiilen kullanılmasına devam edilen iktisadi 

kıymetler ile gerçek değeri tespit edilemeyen veya edilmesi uygun görülmeyen ancak, 

hesaplarda izlenmesi gereken iktisadi kıymetlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılan ve 

muhasebe kayıtlarında yer verilen en düşük tutarı ifade ederken söz konusu değerleme 

ölçütünün kullanıldığı durum aşağıdaki gibidir. 

- Sanat eserlerinden hesaplara alınmasına karar verilenlerden sigortalanmamaları veya 

değer takdir edilememesi durumunda olanlar, 

- 13/9/2006 tarihli ve 2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren 

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte iz bedeli ile izlenmesine 

karar verilen taşınmazlar. 

e) Net Gerçekleşebilir Değer 

Net gerçekleşebilir değer; olağan iş akışı içerisinde tahmini satış fiyatından, tahmini 

tamamlanma maliyetleri ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının 

düşülmesiyle elde edilen tutarı ifade edip söz konusu ölçütün kullanılabileceği durum aşağıdaki 

gibidir. 

- Ticari amaçla edinilen ve kamu idaresinin hesaplarında bulunan stokların dönem 

sonlarında tespit edilen net gerçekleşebilir değerinin maliyet bedelinden küçük olması 

durumunda kullanılır. 

7. AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYI AYRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR 

 Yönetmeliğin 29 uncu maddesi gereğince bir duran varlığın amortisman ve tükenme 

payına tabi değeri, varlığın yararlanma ya da itfa süresine sistemli bir biçimde dağıtılır ve 

amortisman ve tükenme payı tutarı gider olarak muhasebeleştirilir. 

Duran varlıklardan; arazi ve arsalar, yapım aşamasındaki sabit varlıklar, varlıkların elde 

edilmesi için verilen avans ve krediler ile tarihi yapılar, tarihi veya sanat değeri olan demirbaşlar 

dışındakilerden hangilerinin amortisman ve tükenme payına tabi tutulacağı ve bunlara ilişkin 
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esas ve usuller ile uygulanacak amortisman ve tükenme payının süre, yöntem ve oranları 

“Amortisman ve Tükenme Payları” başlıklı ilişkin 47 sıra no.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Genel Tebliğinde belirlenmiştir. 

Tebliğde ayrıca dayanıklı taşınırların her biri için 14.000 TL’yi, taşınmazlar için 34.000 

TL’yi aşmayan duran varlıklar ile tutarına bakılmaksızın maddi olmayan duran varlıklar ve özel 

tükenmeye tabi varlıklar hesap gruplarında izlenen varlıklar için amortisman oranı % 100 olarak 

belirlenmiştir. 

8. ÜRÜN VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME GİDERLERİ 

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre idarelerin yeni ürün ve teknolojiler 

oluşturması ya da mevcutların geliştirilmesi amacıyla yaptıkları giderler aktifleştirilir. Ancak 

bu geliştirme aşamasından önce araştırma için yapılan giderler aktifleştirilmeden doğrudan 

gider olarak kayıtlara alınır. 

9. HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI 

Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde hizmet imtiyaz sözleşmesine konu varlıkların tanımı 

ve muhasebeleştirme esasları belirlenmiş olup her bir hizmet imtiyaz sözleşmesinin türü, yapısı 

ve kapsamı gibi bilgilerin mali tablo dipnotlarında açıklanacağı ifade edilmiş olup, kayıtlar bu 

çerçevede yapılmaktadır. 

 

10. FİNANSAL KİRALAMA İLE EDİNİLEN VARLIKLAR 
 

Yönetmeliğin 25 inci maddesinde finansal kiralama sözleşmesine konu varlıkların 

tanımı ve muhasebeleştirme esasları belirlenmiş olup her bir finansal kiralama sözleşmesinin 

türü, yapısı ve kapsamı gibi bilgilerin mali tablo dipnotlarında açıklanacağı ifade edilmiş olup, 

kayıtlar bu çerçevede yapılmaktadır. 

11. ENFLASYON DÜZELTMESİ 

Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde enflasyon düzeltmesi uygulamasının şartları ve 

yapılacak işlemler belirlenmiştir. Belirlenen şartlar gerçekleşmediği için 2020 yılı mali 

tablolarında enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır. 
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12. KOŞULLU YÜKÜMLÜLÜKLER VE VARLIKLAR 

a) Koşullu Yükümlülükler 

 Yönetmeliğin 40/A maddesi gereğince kamu idaresi adına verilen garantiler ile kamu 

idarelerinin geçmişteki bir olay sonucunda, kontrolünde olmayan gelecekteki belirsiz olayların 

gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi ile teyit edilebilecek olan ve ekonomik bir fayda veya 

hizmet potansiyeli içeren kaynakların çıkışı güvenilir bir şekilde ölçülemeyen diğer koşullu 

yükümlülükleri nazım hesaplar ana hesap grubunda ihtiyaca göre açılacak hesaplarda 

izlenmektedir. 

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan ihtiyatlılık ilkesi gereğince koşullu 

yükümlülüklerden kaynaklanan ve kamu idarelerinden ekonomik bir fayda veya hizmet 

potansiyeli içeren kaynakların çıkışına neden olabileceği güvenilir bir biçimde tahmin edilen 

tutarlar için karşılık ayrılır ve faaliyet sonuçları tablosuna yansıtılır. 

b) Koşullu Varlıklar 

 Yönetmeliğin 40/A maddesi gereğince kamu idarelerinin, geçmiş olaylardan 

kaynaklanan ve tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan, bir veya daha fazla kesin mahiyette 

olmayan olayın ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi ile mevcudiyeti teyit edilecek olan koşullu 

varlıklar nazım hesaplar ana hesap grubunda ihtiyaca göre açılacak hesaplarda izlenmektedir. 

  

13. BORÇLANMA MALİYETLERİ 

Yönetmeliğin 35 inci maddesine göre borçlanma maliyetleri ilgili olduğu dönemde 

gider yazılmaktadır. 

14. KARŞILIKLAR 

İhtiyatlılık ilkesi gereği Yönetmelikte belirtilen durumlarda ayrılan karşılıklar gider 

olarak muhasebeleştirilir ve raporlanır. Koşullu yükümlülüklerden kaynaklanan ve kamu 

idarelerinden ekonomik bir fayda veya hizmet potansiyeli içeren kaynakların çıkışına neden 

olabileceği güvenilir bir biçimde tahmin edilen tutarlar için karşılık ayrılır ve faaliyet sonuçları 

tablosuna yansıtılır. 
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15. ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENCE MALİYETLERİ 

İdare, sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre Sosyal Güvenlik Kurumuna 

çalışanları adına sosyal sigorta primi ödemektedir. Ödenen primlerden işveren hisseleri 

tahakkuk ettikleri dönemde giderler hesabına kaydedilmekte, çalışanların hakedişlerinden 

kesilen sigortalı hisseleri dahil toplam tutar ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabına 

kaydedilerek mevzuatta belirlenen süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmektedir. 

16. BAĞIŞLAR VE HİBELER 

5018 sayılı Kanunda alınan bağış ve yardımlar kamu geliri, verilen bağış ve yardımlar 

kamu gideri olarak tanımlanmıştır. Şartlı bağış ve yardımlar ise Yönetmeliğe göre, 

alındıklarında, tahsis amacına uygun olarak kullanılmak üzere ilgili hesaplara, karşılıkları ise 

yükümlülük olarak kaydedilmekte, yükümlülük tutarı, şartlı bağış ve yardımların tahsis amacı 

gerçekleştikçe gelir olarak kaydedilmektedir. 

17. RAPORLAMA TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

Yönetmelik gereği raporlama dönemi sonundan mali raporların yayınlanması için 

belirlenen sürenin sonuna kadar; kayıtlı borçlar için ayrılan karşılık tutarlarının değişmesi, 

değer düşüklüğü ya da şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıklarda değişiklik olması, raporlama 

dönemine ilişkin olarak hukuki veya zımni bir borcun kesinleşmesi, mali tablo veya kayıtlarda 

usulsüzlük, hata ya da gecikmiş kayıtların olduğunun belirlenmesi durumunda mali tablolar bu 

yeni duruma göre hazırlanır ve dipnotlarda açıklanır. 
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D. MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR 
 

1. BANKA BİLGİLERİ 

Bu bölümde idarelere ait banka hesabının yardımcı hesaplarında yer alan vadeli ve vadesiz hesaplar ile özel hesap bilgileri verilecektir. 
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2. PROJE ÖZEL HESABI 

 
104- Proje Özel Hesabı Bilgileri 

 

      Tutar 

 

Açılış Net Defter Değeri  

 

(783.471,30 TL) 

 

Girişler 

 

(2.587.545,86 TL) 

 

Kullanımlar 

 

(1.429.643,46 TL) 

 

Kapanış Net Defter Değeri 

 

 

(1.941.373,70 TL) 

 

 

3. MALİ DURAN VARLIKLAR 

İdarenin, uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklar nedeniyle diğer bir kurum veya 

işletmeye konulan sermaye tutarları, yatırılan sermaye payına göre mali kuruluşlar, mal ve 

hizmet üreten kuruluşlar ile döner sermayeli kuruluşlarının detayları (sahiplik oranları, 

kurum/kuruluş adları, tutarları) aşağıdaki gibidir. 

 

 Sermaye Payı Oranı 

 
% 10 'a Kadar 

Olanlar 

% 10-50 (Dahil)  

Arası Olanlar 

% 50 'den Fazla 

Olanlar 

Mali Kuruluşlara Yatırılan 

Sermayeler 
- - - 

Mal ve Hizmet Üreten 

Kuruluşlara Yatırılan 

Sermayeler 

- 200.000,00 TL - 

Döner Sermayeli Kuruluşlara 

Yatırılan Sermayeler 
- - 100.000,00 TL 

Diğer Mali Duran Varlıklar - - - 

Sermaye Taahhütleri - - - 
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4. MADDİ DURAN VARLIKLAR 

 
Açılış Defter 

Değeri 
Kapanış Defter Değeri 

 

 

 

Arazi ve Arsalar 
3.381.341.091,79 

TL 
3.381.341.091,79 TL  

Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri  361.666,31 TL 361.666,31 TL  

Binalar  159.591.649,00 TL 211.412.346,11 TL  

Tesis, Makine ve Cihazlar 34.317.825,93 TL 37.494.320,39 TL  

Taşıtlar 960.961,12 TL 960.961,11 TL  

Demirbaşlar 18.186.962,03 TL 26.800.178,66 TL  

Yapılmakta Olan Yatırımlar 130.225.028,41 TL 176.488.408,70 TL  

Toplam 
3.724.985.184,59 

TL 
3.834.858.973,07 TL 
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a) Taşınmazlar 
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b) Finansal Kiralama İle Edinilen Varlıklar 

Yönetmeliğe göre Kamu Özel İşbirliği kapsamında Yap-Kirala-Devret Modeli 

kullanılarak edinilen varlıklar finansal kiralama işlemi olarak değerlendirilmekte olup, anılan 

modele göre yapılan sözleşmeler bulunmamaktadır. 

c) Yapılmakta Olan Yatırımlar 

İdarelerin yapılmakta olan yatırımlar hesabına kayıtlı tutarlar, maddi duran varlık 

türlerine göre aşağıdaki şekilde açıklanacaktır. 

 

Yapılmakta Olan Yatırımlar  

 

     Tutar  

 

Yapılmakta Olan Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri   

Yapılmakta Olan Binalar   176.488.408,70 TL 

Yapılmakta Olan Tesisler   

Toplam 
 

176.488.408,70 TL 

 

Yapılmakta olan yatırımlara ilişkin yatırım tamamlanma oranlarına ve diğer sözleşme 

bilgilerine taahhütler bölümünde yer verilecektir. 

5. KARŞILIKLAR 

 

Kıdem tazminatı karşılıkları kapsamında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde idare 

bünyesinde işçi statüsünde çalışanlara ait kıdem tazminatı karşılığı ayrılmaktadır. 

 
Kıdem Tazminatı Karşılıkları  

 

Tutar  

 

Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları 
343.552,42 TL 

Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları  
 - 

Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları  

 - 

Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları 
 - 

Toplam 
 343.552,42 TL 
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6. MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ DEĞİŞİM 
 

 

Mali Varlık / Yükümlülükler Açılış Defter Değeri 
Kapanış Defter 

Değeri 

Hisse Senetleri   

Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları    

Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları    

Menkul Varlıklar    

Dış Borcun İkrazından Doğan Alacaklar   

Para Piyasası Nakit İşlemleri Alacakları   

Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar   

Takipteki Kurum Alacakları 367.000,00 TL 367.000,00 TL 

Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler   

Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan 

Sermayeler 

200.000,00 TL 200.000,00 TL 

Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan 

Sermayeler 

100.000,00 TL 100.000,00 TL 

Sermaye Taahhütleri   

Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları   

Kamu İdarelerine Mali Borçlar   

Bonolar   

Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar   

Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma 

Maliyetleri 

  

Tahviller   

Cari Yılda Ödenecek Tahviller   

Dış Mali Borçlar   

Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar   
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7. GELİRLER 
 

 

Alınan bağış ve yardımlar/ 

Özel gelirler/ 

Alınan paylar/ 

Önemli gelir kalemleri  

 

Tutar  

 

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden Alacaklar 193.510.915,56 TL 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri      2.986.830,24 TL 

Diğer Gelirler      7.861.528,25 TL 

Toplam     204.359.274,05 TL 

 

 

 

8. GİDERLER 
 

Hizmet alımları/ 

Cari transferler/ 

Sermaye transferleri/ 

 

Tutar  

 

Hizmet Alımları 
1.905.667,09 TL 

Cari Transferler 
   4.259.298,07 TL 

Sermaye Giderleri 
  107.248.749,21 TL 

Toplam 
   113.413.714,37 TL 
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9. ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 
 

a) Kur Farklarının Etkisi 

İdarenin kur farklarının öz kaynaklara olumlu/olumsuz etkisi bulunmamaktadır. 

b) Değer ve Miktar Değişimlerinin Etkisi 

 

İdarenin değer ve miktar değişimlerinin öz kaynaklara olumlu/olumsuz etkisi 

bulunmamaktadır. 

10. TAAHHÜTLER 
 

İdarece gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin olarak sözleşme imzalandığı tarihte ilgili 

sözleşmedeki taahhüdün takibi hem de cari yılı aşan yüklenimlerde bütçeye yeterli ödeneğin 

konulabilmesi için gider taahhütleri hesabına kayıt yapılmakta, daha sonra her hakediş ödemesi 

(geçici kabul) sırasında gider taahhütleri hesabından ilgili kısım düşürülerek yatırım tutarı 

“Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına” kaydedilmektedir. 

 

11. KOŞULLU VARLIKLAR 
 

Koşullu Varlıklar Tutar 

Kamu Özel İşbirliği Taahhütleri  

Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri 494.228,41 TL 

Kişilere Ait Menkul Kıymetler  

Alınan Teminat Mektupları 19.633.269,22 TL 

Diğer Şarta Bağlı Yükümlülükler  

Toplam 20.127.497,63 TL 
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12. DİĞER NAZIM HESAPLAR 
 

İdarenin yönetim ve bilgi amaçlarına uygun olarak kullanılan nazım hesaplar aşağıdaki 

şekildedir. 

 
Diğer Nazım Hesaplar  

 

Tutar  

 

Değerli Kağıt Ambarları  

Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar  

Yoldaki Değerli Kağıtlar  

Özel Tahakkuklardan Alacaklar  

Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar  1.022.035,50 TL 

Kullanılacak Dış Krediler  

Risk Hesabı Alacakları  

Genel Bütçe Dışı İdareler Teyitsiz Doğrudan Dış 

Proje Kullanımları 
 

Doğrudan Dış Proje Kredilerinden Açılan 

Akreditifler  
 

Kiraya Verilen Veya İrtifak Hakkı Tesis Edilen 

Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değerleri 
7.349.500,00 TL 

Diğer Nazım Hesaplar  

E) MALİ TABLOLARDAKİ FARKLILIKLAR 
 

Kamu idare hesaplarının Sayıştaya verilmesi kapsamında hazırlanan mali tablolar ile 

elektronik ortamda yayımlanan mali tablolar arasında farklılık olması halinde bu farklılığın 

nedenleri idarelerce açıklanacaktır. 

 

 

 


