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SAYILI
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Amaç, Kapsam, Dayanak,

BÖLÜM
Temel Kavram ve

Amaç
Madde 1 — Bu
ticaret ve sanayi
ticaret
sanayi
deniz ticaret
ticaret
ile Türkiye Odalar ve Borsalar
gelir ve gider bütçelerinin
kesin
hesap
ve
düzeninde
ve tekdüzenin
bütün
faaliyetlerinin gerçek
mahiyetlerine uygun olarak
ve güvenilir bir biçimde
mali
muhasebenin temel
ve genel kabul
bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde,
standartlara uygun
ve
olarak
ve
ilke, usul ve
düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, ticaret ve sanayi
ticaret
sanayi
deniz ticaret
ticaret
ve
ve temsilcilikleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar
kapsar.
Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 18/5/2004 tarihli ve 5174
Türkiye Odalar ve Borsalar
ile Odalar ve
Borsalar Kanununun 62 nci maddesinin birinci
(c) ve (h) bentleri ile 66
maddesinin birinci
(b)
bendine
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
Kanun: 5174
Türkiye Odalar ve Borsalar
ile Odalar ve Borsalar Kanununu,
Sanayi ve Ticaret
Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar
Oda: Ticaret ve sanayi
ticaret
sanayi
ve deniz ticaret
Borsa: Ticaret
Odalar ve borsalar ile
ve
Oda veya borsa
Genel Kurul: Birlik Genel Kurulunu,
Meclis: Oda ve borsa meclisini,
Yönetim kurulu: Oda ve borsa yönetim kurulunu,
Bütçe: Oda, borsa ve Birlik bütçesini,
Hesap dönemi: Takvim
Mali
Takvim
ifade eder.
Temel kavramlar
Madde 5 — Muhasebe ilke ve
kavramlar
bütçe ve muhasebe
bu esaslara göre yürütülür:
a) Sosyal sorumluluk: Bütçe ve muhasebe sisteminin
muhasebe
yürütülmesinde, mali
düzenlenmesinde ve
ve bilgi üretiminde
uygun,
ve dürüst
b)
Bütçe ve muhasebe
muhasebe birimince
tüzel
yürütülür.
c) Süreklilik: Faaliyetlerin herhangi bir zaman
tabi
ifade eder.
d) Dönemsellik: Süreklilik içeren
faaliyetlerinin, belirli dönemlerde
ve her dönemin faaliyet
dönemlerden
olarak
ifade eder.
Mali tablolar, tahakkuk
göre
Bu esasa göre tahsilat veya ödeme
gelir ve giderler
muhasebe
ve ilgili
dönemin mali
e) Parayla ölçülme: Ekonomik olaylar ve

muhasebe

ortak bir ölçü olarak ulusal para birimi ile

f) Maliyet
Para mevcudu, alacaklar ve maliyetinin belirlenmesi mümkün veya uygun olmayan kalemler
hariç, edinilen
ve hizmetlerin
maliyet bedelleri esas
g)
ve belgelendirme: Muhasebe
gerçek durumu
ve usulüne uygun olarak
belgelere
ve bu
esas
yöntemin belirlenmesinde
ve
ön
hareket edilmesi
h)
Muhasebe
için seçilen muhasebe
bütçe ve mali
ve bunlara
birbirini izleyen dönemlerde
ifade eder.
ilkesi benzer olay ve
düzenlerinin
ve mali tablolarda biçim ve içerik
yönünden tekdüzeni öngörür. Geçerli nedenlerin
durumlarda, uygulanan muhasebe
i) Tam
Düzenlenen mali
bu tablolardan yararlanacak
karar vermelerine
olacak ölçüde yeterli,
ve
j) Özün
muhasebeye
ve onlara
biçimlerden çok özleri esas

k) Önemlilik: Muhasebede, bir hesap kaleminin veya mali bir
nispi
ve
mali tablolara
veya
etkileyebilecek düzeyde
l)
Muhasebede, muhtemel risklere ve olaylara
olunur ve gerekli durumlarda
Ancak, bu kavram
fazla
gerekçe
Mali tablolar ile bütçe ilke ve teknikleri
Madde 6 — Muhasebede mali tablolar ile bütçe ilkelerinin
a)
faaliyetlerine
tahakkuk
olarak gelir ve gider
izlenir.
b) Gelir ve gider
bütçe ile ilgili olsun veya
genel kabul
muhasebe ilkeleri
tahakkuk eden her türlü gelir ve giderin
mahsustur.
c)
gelirler ile giderler
gibi ya da
gelirler ile giderler gerçek
gösterilemez. Belli bir dönem ya da dönemlerin
uygun faaliyet
göstermek için, dönem ya da
dönemlerin
ve sonunda hesap kesimi
d)
ve
sahip gelir ve giderler meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilir, ancak normal
faaliyet
olarak gösterilir.
Bilanço ilkeleri
Madde 7 —
bilançosu bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre
sunulur.
Bilanço ilkelerinin
oda, borsa ve
tasarrufundaki kaynaklar ile bunlarla elde edilen
ve
hizmetlere
muhasebe
hesaplara
mali
ve
yoluyla, belli bir tarihte
mali durumunu saydam ve
uygun olarak
ilkeler
Madde 8 — Bilanço
ilkeler:
a)
likidite
göre dönen ve duran
ana hesap
b) Bir
ya da normal faaliyet dönemi içinde paraya
veya
tüketilecek
ve
alacaklar bilançoda dönen
ana hesap grubu içinde gösterilir.
c) Bir
ya da normal faaliyet dönemi içinde paraya
ve hizmetlerinden bir hesap döneminden
daha uzun süre
ve alacaklar bilançoda duran
ana hesap grubu içinde gösterilir. Dönem
sonunda, vadeleri bir
kalanlar bu grupta yer alan hesaplardan dönen
ana hesap grubundaki ilgili
hesaplara
d) Dönem sonu bilanço gününde
olup
para cinsinden takip edilen tutarlar,
veya günlük olarak
tabi tutulur.
e) Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler ile cari dönemde tahakkuk eden ancak gelecek
dönemlerde tahsil edilebilecek olan gelirler
ve bilançoda gösterilir.
f)
net olarak hesaplanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk
g) Mal ve hizmet
teminat veya depozito olarak verilen ön ödemeler
içinde gösterilir.
Yükümlülüklere
ilkeler
Madde 9 — Bilanço yükümlülüklerine
ilkeler:
a) Yükümlülükler vade
göre
vadeli
kaynaklar ana hesap grubu ve uzun vadeli
kaynaklar ana hesap
b) Bir
ya da normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelecek olan yükümlülükler, bilançoda
vadeli
kaynaklar hesap grubu içinde gösterilir.
c) Vadesi bir
veya normal faaliyet dönemini
borçlar bilançoda uzun vadeli
kaynaklar hesap grubu
içinde gösterilir. Dönem sonunda bu grupta yer alan borçlardan vadeleri bir
inenler
vadeli
kaynaklar hesap grubundaki hesaplara
d) Gelecek dönemlere ait olarak önceden tahsil edilen
ile cari dönemde tahakkuk eden ancak gelecek
dönemlerde ödenecek olan giderler tahakkuk tarihinde kaydedilir ve bilançoda gösterilir.
e) Bilinen ve
tahmin ve hesap edilebilen bütün yükümlülükler kaydedilir ve bilançoda gösterilir.
f) Dönem sonunda yükümlülük
olup,
para cinsinden takip ve ödemesi
tutarlar,
veya günlük olarak
tabi tutulur ve raporlama tarihindeki gerçek
ile
mali raporlarda gösterilir.
g) Mal ve hizmet
teminat veya depozito olarak
ön tahsilatlar yükümlülükler içinde gösterilir.
Öz kaynaklara
ilkeler
Madde 10 — Öz kaynaklara
ilkeler:
a) Öz kaynak,
ile
kaynaklar
b)
bilançosuna dahil
bulunan
envanteri
ilgili
ve net
ilave edilir.
c) Faaliyet
raporlama dönemi faaliyet sonucu ile önceki
faaliyet
bu grupta yer
hesaplara
ilkeler
Madde 11 —
hesaplara
ilkeler:
a)
kaynak, gelir ve gider
muhasebenin sadece bilgi verme ve izleme görevi
muhasebe disiplini
istenen
ile gelecekte
muhtemel hak ve
yükümlülükleri izlemek üzere
hesaplar
b)
hesaplar birbiri ile
borç ve alacak
hesaplardan
Bu hesaplar mizan ve bilançoda
hesap
bir bölümde gösterilir.
BÖLÜM
Bütçe
Bütçe

Madde 12 —
bütçesi,
sonuna kadar bir
ait gelir ve gider tahminlerini gösteren,
gelirlerin
hizmetlerin
ve harcamalara izin veren bir meclis veya Genel Kurul
Bütçe;
oda, borsa ve
plan ve
gerekleri ile fayda ve maliyet
göz önünde tutularak verimlilik,
tutumluluk ilkelerine ve hesap dönemine göre
ve
Bütçenin bölümleri
Madde 13 — Bütçe, gelir ve gider olmak üzere iki
meydana gelir. Oda, borsa ve
gelir ve gider
bütçeleri bu
14 üncü ve 15 inci maddelerinde belirtilen
göre düzenlenir.
Gider bütçesi
Madde 14 — Oda, borsa ve
gider bütçesi
meydana gelir.
a) Oda gider bütçesinin
1) Personel giderleri.
2) Huzur
giderleri.
3) Genel yönetim giderleri.
4) Seyahat ve yol giderleri.
5)
ve fuar giderleri.
6)
ve
giderleri.
7)
ve
8) Birlik
kanuni aidat, pay ve fonlar.
9)
fayda ve hizmetler.
10) Vergi, resim ve harçlar.
11) Faiz giderleri.
12) Kira giderleri.
13) Kambiyo giderleri.
14) Menkul
giderleri.
15) Finansman giderleri.
16) Sabit
gideri.
17)
ve temsilcilik giderleri.
18) Sair giderler.
b) Borsa gider bütçesinin
1) Personel giderleri.
2) Huzur
giderleri.
3) Genel yönetim giderleri.
4) Seyahat ve yol giderleri.
5)
ve fuar giderleri.
6)
ve
giderleri.
7)
ve
8) Birlik
kanuni aidat, pay ve fonlar.
9)
fayda ve hizmetler.
10) Vergi, resim ve harçlar.
11) Faiz giderleri.
12) Kira giderleri.
13) Kambiyo giderleri.
14) Menkul
giderleri.
15) Finansman giderleri.
16) Sabit
gideri.
17)
ve temsilcilik giderleri.
18) Sair giderler.
c) Birlik gider bütçesinin
1) Personel giderleri.
2) Huzur
giderleri.
3) Genel yönetim giderleri.
4) Seyahat ve yol giderleri.
5)
ve fuar giderleri.
6)
ve
giderleri.
7)
ve
8) Kanuni aidat, pay ve fonlar.
9)
fayda ve hizmetler.
10) Vergi, resim ve harçlar.
11) Faiz giderleri.
12) Kira giderleri.
13) Kambiyo giderleri.
14) Menkul
giderleri.
15) Finansman giderleri.
16) Sabit
gideri.
17) Temsilcilik giderleri.
18) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi giderleri.

19) Sair giderler.
gider bütçesi
Gelir bütçesi
Madde 15 — Oda, borsa ve
a) Oda gelir bütçesinin
1)
ücreti.
2)
aidat.
3) Munzam aidat.
4)
hizmetler
5) Belge bedelleri.
6)
gelirleri.
7)
ve
8) Para
9) Gemilerden
ücretler.
10) Misil
11) Faiz gelirleri.
12) Kira gelirleri.
13) Kambiyo gelirleri.
14) Menkul
gelirleri.
15) Finansman gelirleri.
16) Tarife tasdik ücreti.
17)
ve temsilcilik gelirleri.
18) Sair gelirler.

oda veya
gelir bütçesi

gider bütçesi

göre düzenlenir.

meydana gelir.

ücretler.

b) Borsa gelir bütçesinin
1)
ücreti.
2)
aidat.
3) Muamele tescil ücreti.
4)
hizmetler
ücretler.
5) Belge bedelleri.
6)
gelirleri.
7)
ve
8) Para
9) Misil
10) Faiz gelirleri.
11) Kira gelirleri.
12) Kambiyo gelirleri.
13) Menkul
gelirleri.
14) Finansman gelirleri.
15)
ve tescil bürosu gelirleri.
16) Sair gelirler.
c) Birlik gelir bütçesinin
1) Aidat gelirleri.
2) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi gelirleri.
3)
hizmetler
ücretler.
4) Belge bedelleri.
5) Fuar düzenleme yetki belgesi gelirleri.
6)
evrak, belge ve defter gelirleri.
7) Tahkim hizmetleri gelirleri.
8)
gelirleri.
9) Faiz gelirleri.
10) Kira gelirleri.
11) Kambiyo gelirleri.
12) Menkul
gelirleri.
13) Finansman gelirleri.
14)
ve
15) Sair gelirler.
gelir bütçesi
oda veya
gelir bütçesi
göre düzenlenir.
Gider tahmini
Madde 16 — Bütçenin gider
bir önceki
giderleri ile bütçenin
mali
içinde
esas
Temsil, gezi, konaklama, seyahat ve yol, yevmiye, huzur
ve
belirlenecek benzeri
giderler için
ödenek bütçenin gider
yüzde yirmisini, personel giderleri için
ödenek ise
bütçenin gider
yüzde
geçemez.
Gelir tahmini

Madde 17 — Bütçenin gelir tahmini, kesin sonucu
son üç
gelir
esas
bütçenin
mali
içinde kanunlarla aidat veya ücret
veya
gelir elde edinmeye
ya da herhangi bir nedenle gelirlerde
meydana gelecekse bu ve
benzeri hususlar ile tahakkuk
içinde tahsil edilemeyen ve sonraki
devreden alacaklardan, cari
içinde
tahsili tahmin edilenler gelir tahminlerinde dikkate
Gelirlerin
Madde 18 —
gelirleri kanunla konulur,
ve
Kanunlarda öngörülen gelirler
hangi ad
olursa olsun
gelir elde edilemez ve gelirlerin
yönelik herhangi bir
Gelirlerin
Madde 19 —
gelirlerinin tahakkuk ve tahsil ve
sorumlu olanlar bu
ve eksiksiz olarak
sorumludur.
ve
Madde 20 — Herhangi bir gerçek veya tüzel
verilen hizmetinin
olarak veya bu
hizmetlerle
ve
toplanamaz, benzeri adlar
tahsilat
her türlü
ve
bütçeye gelir kaydedilir. Nakdi olmayan
ve
ilgili
göre
tabi tutulur ve
Üyelerinin
üzere
ve
ile
finansman
28/3/2002 tarihli ve 4749
Kamu
ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Kanun hükümleri
kalmak
bütçedeki
ve
gelir ve
amaca harcanmak üzere yine bütçedeki
ve
ödenek kaydedilir. Bu ödenekten amaç
bir fasla aktarma
Bu ödeneklerden malî
sonuna kadar
olan tutarlar,
ve
kadar
ertesi
bütçesine devir olunarak ödenek kaydedilir. Ancak, bu ödeneklerden tahsis
olanlardan
kalan tutarlar, tahsis
yetersiz olanlar ile
bütçesinde belirlenen
ve iki
halde harcanmayan ödenekleri iptal etmeye meclis/Genel Kurul yetkilidir.
ve
veya amaç
için geri
takdirde, bütçeye gider
ilgilisine geri verilir.
ve
nedeniyle
zararlar ile amaç
nedeniyle
tespit edilenlere ödettirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bütçelerin
ve Kabulü
Bütçe
Madde 21 — Oda ve borsa genel sekreterleri her
Eylül
son
Birlik Genel Sekreteri ise her
son
bu Yönetmelikte belirtilen ilke, usul ve esaslara uygun olarak gider tekliflerini
için kendi birimlerine ve temsilciliklerine
yapar. Oda veya borsa genel sekreteri,
bütçe
ister.
bütçesi
Madde 22 — Oda ve borsa hizmet birimleri ve temsilcilikleri Ekim
sonuna kadar, Birlik birimleri ve
temsilcilikleri de Ocak
sonuna kadar kendi gider tahminlerini yapar ve muhasebe birimine verir. Muhasebe birimi,
birim ve temsilciliklerden gelen gider tekliflerini inceler,
konsolide eder ve gider bütçesi ile gelir bütçesini
bütçesini düzenler.
Muhasebe birimi,
bütçesini oda ve borsalarda
sonuna kadar, Birlikte ise
sonuna kadar genel
sunar. Oda ve borsa genel sekreterleri
ilk
Birlik Genel Sekreteri de Nisan
da
üzere
ve aynen veya gerekli
yaparak
bütçesini yönetim kuruluna/Birlik Yönetim Kuruluna sunar.
Bütçe
Madde 23 — Bütçe
bütçe gelirleri esas
Gelirlerin giderleri
halinde aradaki fark, gider bütçesinde öngörülen tertiplerden indirim
veya yeni gelir
bulmak suretiyle
giderilmeye
Ancak, cari giderlerde
üzere hizmet
salonu, laboratuar
ve
veya
uygun görülecek benzeri konularda ihtiyatlardan da ödenek
bütçesinin yönetim kurulunda
Madde 24 — Yönetim kurulu/Birlik Yönetim Kurulu, kendisine sunulan
bütçesini inceler ve aynen veya
gerekli
yaparak kabul eder.
Oda ve borsa bütçe
ile
ait bütçe
meclis
üzere yönetim kurulu
gününden en az iki hafta önce meclise, Birlik bütçe
ise
Genel Kurul
üzere Birlik
gününden en az iki hafta önce Genel Kurula
sunulur. Sunulma
bütçenin meclis/Genel Kurul
bir
verilmesi suretiyle
Bütçe
ve bütçeyi
cetveller
Madde 25 — Bütçe
metninde;
a) Gelir tahminleri
b) Gider tahminleri
c) Verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler
ücretleri gösterir tarifeler ile oda ve
borsa üyelerinden
aidat ve ücretleri gösterir tarifeler,
d) Bütçe
ait ve o
gelir ve giderlerini ilgilendiren
hükümler
yer
Bütçeyi
cetveller
a) Bütçe
b) Organ üyelerine, personele ve
görevlendirileceklere ödenecek
gösterir cetvel,

c) Verilecek bursun
ve
gösterir cetvel,
d)
ve dolu personel
gösterir cetvel,
e) Bütçe talimatnamesi,
f)
duyulan
cetveller.
Bütçe
ve bütçeye mevzuata
hükümler konulamaz.
Bütçe
ve bütçenin
Madde 26 — Meclise/Genel Kurula sunulan bütçe
incelenmek üzere
inceleme komisyonuna
havale edilir. Komisyon, kendisine sunulan bütçe
meclis/Genel Kurul
süre içinde
inceleyerek
bir rapor halinde düzenler ve meclise/Genel Kurula sunar.
Komisyon,
genel sekreter veya hizmet birimi yetkililerinin
Genel sekreter
veya hizmet birimi yetkilileri komisyona
olmakla yükümlüdür.
Meclis/Genel Kurul, komisyonun
raporu da dikkate alarak bütçe
aynen veya tadilen onaylar.
usulle
bütçesi meclis
Meclis/Genel Kurul, bütçe
bozacak
gider
veya gelir
yapamaz.
Meclisçe onaylanarak
oda ve borsa bütçeleri bilgi için
gönderilir.
Geçen
bütçesinin
Madde 27 — Herhangi bir sebeple bütçe
ise, bütçenin
kadar geçecek süre içinde
mevcut bütçenin
devam olunur.
Bütçenin kabulüne kadar
yeni
bütçesine göre

Bütçede

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ve Kesin Hesap

Aktarma
Madde 28 — Bütçenin herhangi bir
veya
maddesinde bulunan ve o hesap döneminde
ödeneklerden
ödenek
olan
gider
ve
maddelerine
eklemeye aktarma denir.
Oda ve borsa bütçesinde;
aktarmalar yönetim kurulunun teklifi ve meclisin
maddeleri
aktarmalar ise yönetim kurulunun
bütçesinde,
aktarmalar
yönetim kurulunun teklifi,
meclisinin
ve meclisin
maddeleri
aktarmalar ise
yönetim kurulunun
Birlik bütçesinde;
aktarmalar Birlik Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun
maddeleri
aktarmalar ise Birlik Yönetim Kurulunun
Ancak Genel Kurul,
aktarma yetkisini Birlik Yönetim Kuruluna devredebilir.
Ek ve
ödenek
Madde 29 — Bütçenin herhangi bir
veya
maddesinde tertibi
halde ihtiyaca
bütçenin
tertiplerindeki ödeneklere dokunmadan
ilaveye "ek ödenek" denir.
Bütçenin herhangi bir
veya
maddesinde tertibi
halde,
zorunluluk bulunan
bir harcama için bütçeye konulan
ödenek" denir.
Ek ve
ödenek ancak bütçe
içerisinde ilave edilebilir veya konulabilir.
Ek
ilave edilmesi veya
oda ve borsalarda yönetim kurulunun,
meclisinin, Birlikte ise Birlik Yönetim Kurulunun teklifi üzerine meclisin/Genel Kurulun
üzerine
Genel
Kurul bu yetkisini Birlik Yönetim Kuruluna devredebilir. Ek
ilave edilmesi veya
için yeni bir gelir
zorunludur. Ancak, bu
23 üncü maddesi hükmü çerçevesinde ihtiyatlar
ek
ilave edilmesi veya
mümkündür.
Kesin
ve
Madde 30 — Kesin hesap; mizan, bilanço, bütçe giderleri ve bütçe gelirleri kesin hesap cetvelleri ile ihtiyaç
duyulan
cetvellerden
Oda ve borsalarda kesin hesap, ilgili
mali
sonundan
en geç iki ay içinde yönetim kurulu
meclise sunulur. Meclise sunulan kesin hesap incelenmek üzere
inceleme komisyonuna havale edilir.
Komisyon, kendisine havale edilen kesin
meclis
süre içinde inceleyerek
bir rapor
halinde düzenler ve meclise sunar. Meclis, komisyonun
raporu da dikkate alarak kesin
ilgili
mali
sonundan
en geç üç ay içinde onaylar veya reddeder. Kesin
halinde yönetim kurulu
ibra
Birlikte kesin hesap, ilgili
mali
sonra
ilk Genel Kurul
en geç bir ay önce
Birlik Yönetim Kurulu
Genel Kurula sunulur. Genel Kurula sunulan kesip hesap incelenmek üzere
inceleme komisyonuna havale edilir. Komisyon, kendisine havale edilen kesin
Genel Kurul
süre içinde inceleyerek
bir rapor halinde düzenler ve Genel Kurula sunar. Genel Kurul,
komisyonun
raporu da dikkate alarak kesin
yeni
bütçe
birlikte onaylar veya reddeder.
Kesin
halinde Birlik Yönetim Kurulu ibra
kesin hesap, ilgili
mali
sonundan
en geç iki ay içinde
yönetim kurulu
meclisine sunulur.
meclisine sunulan kesip hesap incelenmek üzere
inceleme komisyonuna
havale edilir. Komisyon, kendisine havale edilen kesin
meclisi
süre içinde inceleyerek
bir rapor halinde düzenler ve
meclisine sunar.
meclisi, kesin
komisyonun
raporla
birlikte ilgili
mali
sonundan
en geç üç ay içinde
oda veya borsa meclisinin
sunar. Meclis,
kesin
onaylar veya reddeder. Kesin
halinde
yönetim
kurulu
meclisi
ibra
BÖLÜM

Yevmiye Sistemi, Defterler ve
Usulü
Yevmiye sistemi
Madde 31 —
yevmiye tarih ve
göre ve maddeler halinde yevmiye defterine kaydedilir,
buradan da usulüne göre defteri kebir
ve
defterlere sistemli bir
mazeretsiz
ve sebepsiz olarak on günden fazla geciktirilemez.
belgeleriyle kaydedilir. Belge olmadan
Nakden
tahsil veya tediye
mahsuben
ise mahsup
türlerine göre
tabi tutulduktan
sonra yevmiye defterine tahsil, tediye ve mahsup
göre kaydedilir. Bir
borcuna kaydedilen tutar
mutlaka
bir hesap ya da
kaydedilir. Her bir yevmiye maddesi ile yevmiye defterinin borç ve
alacak
birbirine
gerekir.
Her mali
sonunda kesin
müteakip kesin mizan bakiyeleri esas
ve borç bakiyesi
veren hesaplar alacak, alacak bakiyesi veren hesaplar borç kaydedilmek üzere bir mahsup
düzenlenerek yevmiye
defterinin sonuna
maddesi kaydedilir. Her mali
ise yevmiye defterinin ilk maddesine kesin mizan
bakiyeleri
maddesi kaydedilir.
Tutulacak defterler
Madde 32 — Muhasebeye
belirtilen defterler tutulur:
a) Yevmiye defteri,
b) Defteri kebir,
c) Sabit
defteri,
d)
evrak defteri,
e) Tahakkuk ve takip defteri,
f)
göre
defterler.
Defterler ciltli ve
müteselsil
olur. Defterler, elektronik ortamda da tutulabilir. Bu takdirde
ay sonunda tasdikli müteharrik yapraklar
Defter
sonunda ciltlenerek
muhafaza olunur.
Birlik, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak defterlerin
ve
belirlemeye yetkilidir.
Yevmiye defteri
Madde 33 — Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken
yevmiye tarih ve
ve maddeler
halinde düzenli olarak
müteselsil
defterdir.
Defteri kebir
Madde 34 — Defteri kebir, yevmiye defterine
olan
usulüne göre hesaplara
ve
tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir.
iki
bir hesaba tahsis edilir.
sayfaya ilgili
borç
ikinci sayfaya alacak
kaydolunur.
Sabit
defteri
Madde 35 — Sabit
defteri, arazi ve arsalar, binalar, her türlü makine, tesis, cihaz ve aletler,
ve
maddi duran
tarihini, cinsini, maliyet bedellerini ve adetlerini gösteren defterdir.
Deftere kaydedilen her sabit
bir numara verilir. Sabit
teselsül eder. Her serviste
veya odada
sabit
bir listesi
ilgili servis veya
görünür bir
ve bunlar
personele zimmet
teslim edilir.
Muhasebe
sabit
gerekli
evrak defteri
Madde 36 —
evrak defteri,
çeklerin,
ait tahvil ve hisse senedinin
ayniyat, banka teminat ve garanti mektubu ile
kefaletlerin
mahsus defterdir. Bu deftere,
yönetim kurulu/Birlik Yönetim Kurulu
devlet tahvili, hazine bonosu gibi menkul
ve
da
kaydedilebilir.
Tahakkuk ve takip defteri
Madde 37 — Tahakkuk ve takip defteri,
ücreti,
aidat ve munzam
tahakkukunu ve
gösteren defterdir.
Bu defterin, her üyenin
ücreti,
ve munzam
ait tahakkuk ve
olarak muhasebe
halinde
ihtiyaridir.
defterler
Madde 38 —
defterler, hesap
her hesap için
olarak tutulan ve bu hesaplara ait bilgilerin
mahsus defterlerdir.
duyulacak
defterler, yönetim kurulunun/Birlik Yönetim
Kurulunun
Ancak,
gerekli görülecek
defterlerin
zorunludur.
Defterlere
usulü
Madde 39 — Muhasebeye
defter ve
Türkçe olarak
ve mürekkeple veya elektronik
cihazlarla
zorunludur.
Yevmiye defteri maddelerinde
ancak muhasebe usulüne göre düzeltilir.
defter ve
rakam ve
takdirde, düzeltmeler ancak
rakam ve
okunacak
çizilmek,
üste veya yan
veyahut ilgili
hesaba
suretiyle
Defterlere geçirilen bir
çizilmek veya silinmek suretiyle okunamaz bir hale getirilemez.
Defterlerde,
usulen
mahsus olan
çizilmeksizin
ve atlanamaz. Ciltli
defterlerde, defter
Tasdikli müteharrik yapraklarda bu
bozulamaz ve bunlar
Defterlerin tasdiki

Madde 40 — Yevmiye defteri,
önce notere tasdik ettirilir.
ertesi
istenen yevmiye defterleri her mali
ilk
içinde notere ibraz edilerek tasdiki yeniletilir.
Yevmiye defteri
kalan
defterler,
önce sayfa
verilmek ve kaç
sayfadan ibaret
belirtilmek suretiyle oda ve borsalarda yönetim kurulu,
yönetim kurulu ve Birlikte
ise Birlik Yönetim Kurulu
Bu defterlerin her
mühürlenerek genel
müdürü
Bu defterlerin elektronik ortamda
halinde
müteharrik yapraklarda
usulle
tasdik olunur.
Yevmiye
kalan defterlerin de notere tasdik ettirilerek
mümkündür.
ALTINCI BÖLÜM
Muhasebeyle
Belgeler
Mali tablo, makbuz,
ve belgeler
Madde 41 — Muhasebeyle ilgili
belirtilen mali tablo, makbuz,
ve belgeler
a) Mizan.
b) Bütçe izleme raporu.
c) Bilanço.
d) Gelir tablosu.
e)
makbuzu.
f) Ödeme makbuzu.
g) Çek
bordrosu.
h) Çek
bordrosu.
Kasa raporu.
j) Tahsil
k) Tediye
l) Mahsup
m) Gider
n)
göre
belgeler.
Bu maddenin birinci
belirtilen mali tablo, makbuz,
ve belgeler, gerekli bilgileri kapsamak
adedine
elektronik ortamda da tutulabilir. Birlik, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak bu
maddenin birinci
belirtilen mali tablo,
ve belgelerin
ve
belirlemeye yetkilidir.
Mizan
Madde 42 — Mizan; yevmiye defteri ve defteri kebir ile
defterlerden
olarak ve
ana hesap
her
ve hesap döneminin sonunda düzenlenen tablodur. Mizanda, her
borç ve alacak
defteri kebir ve
defterlerdeki borç ve alacak
ve borç sütunu
ile
alacak sütunu
birbirine
gerekir.
Dönem sonu
önce bir geçici mizan
ve bunu takiben dönem sonu
Dönem sonu
sonra kesin mizan düzenlenir. Kesin mizanda, gelir ve gider
bakiye vermez.
Bütçe izleme raporu
Madde 43 — Bütçe izleme raporu,
gelir ve giderler ile bütçede öngörülen gelir ve giderlerin
ve
olarak izlenmesi
her
sonunda düzenlenen rapordur.
Bilanço
Madde 44 — Bilanço,
belli bir tarihteki
yükümlülüklerini ve öz
gösteren
tasnifli tablodur.
Kesin mizanda yer alan
borç bakiyesi bilançonun aktif
alacak bakiyeleri de bilançonun pasif
Aktif ve pasifi düzenleyici hesaplar
grupta eksi
olarak gösterilir.
Gelir tablosu
Madde 45 — Gelir tablosu,
belli bir hesap döneminde elde
tüm
ve gelirler ile
tüm maliyet ve giderleri tasnifli bir
gösteren ve dönem faaliyet sonucunu özetleyen tablodur.
Gelir tablosu sonuç
bünyesinde toplar. Sonuç
ertesi hesap dönemine kalan bakiye vermez.
makbuzu
Madde 46 —
makbuzu, veznedar, tahsildar veya tahsilat ile
personel
tahsilatlar için
Bankadaki hesaplara
paralar
bankalarca verilen makbuz veya dekontlar
makbuzu hükmündedir.
üç nüsha olarak düzenlenir. Makbuzlar, seri
cilt ve
nüsha ilgili
verilir.
nüsha tahsil
eklenir. Sabit
dip koçan olarak
Makbuz üzerinde
niçin
verenin
veya
ve rakamla
makbuzu
ve tarih bulunur.
Her tahsilat
bir makbuz verilir. Makbuzsuz veya adi bir senet ya da tutanakla tahsilat
Her
tahsilatlar vezneye
Veznedar, kendisi veya tahsildar ya da tahsilat ile
personel
günü gününe ve
kasa raporuna kaydeder.
Ödeme makbuzu
Madde 47 — Ödeme makbuzu, kasadan
paralar için
Ödemeler, müsbit evraka
Ödeme
iki nüsha olarak düzenlenir. Makbuzlar, seri
cilt ve
nüsha
müsbit evraklarla birlikte tediye
eklenir. Sabit
dip koçan olarak
Makbuz üzerinde
niçin
ve
verilen
ve rakamla
makbuzu
ve
yetkililerin
ile tarih bulunur.

Her ödeme
bir makbuz verilir. Makbuzsuz veya adi bir senet ya da tutanakla ödeme
Müsbit
evraka dayanmadan veya makbuz düzenlenmeden ödeme
halinde, bundan
harcama
belgelerini düzenleyen personel ile
tetkik ve imza edenler sorumludur.
Çek
bordrosu
Madde 48 — Çek
bordrosu, çekle
tahsilatlar için
Çek
bordrosu üzerinde, çekin niçin
çeki verenin
veya
çekin
vadesi ve ait
banka ile bordroyu
ve
tarih bulunur.
Çek
bordrosu iki nüsha olarak düzenlenir.
nüsha ilgili
verilir.
nüsha mahsup
eklenir.
Çek
bordrosu
Madde 49 — Çek
bordrosu, çekle
ödemeler için
Çek
bordrosu üzerinde, çekin niçin
çeki
veya
çekin
vadesi ve ait
banka ile bordroyu
ve
tarih bulunur.
Çekler ilgili bankalardan temin edilir.
çeklerin dip
Çekler harcamaya yetkili
imza edilir.
Kasa raporu
Madde 50 — Kasa raporu, günlük
ve ödeme
ve kasa mevcudunun kontrolüne
yarayan rapordur. Tahsil edilen paralar bu raporun borç
nakden
ödemeler de alacak
kaydedilir.
Bu raporun borç bakiyesi kasa mevcudunu gösterir.
Tahsil
Madde 51 — Tahsil
için
Tahsil
iki nüsha olarak düzenlenir.
seri
cilt ve
nüsha,
birlikte muhafaza olunur. Sabit
dip koçan olarak
üzerinde borçlu ve
numara ve isimleri,
seri
tahsil edilen
ve rakamla
ve
muhasebe yetkilisinin
ile tarih bulunur.
Tahsil
ve ekleri,
ve makbuzlardan
olarak ve her ay için
düzenlenecek dosyalarda
muhafaza olunur.
Tediye
Madde 52 — Tediye
ödeme
kasadan
ödemelerin
için
Tediye
iki nüsha olarak düzenlenir.
seri
cilt ve
nüsha, ödeme
ve bu ödemelere
müsbit evrakla birlikte muhafaza olunur. Sabit
dip koçan olarak
üzerinde borçlu ve
numara ve isimleri, ödemenin
ödeme
seri
harcanan
ve rakamla
ve
muhasebe yetkilisinin
ile tarih bulunur.
Tediye
ve ekleri,
ve makbuzlardan
olarak ve her ay için
düzenlenecek dosyalarda
muhafaza edilir.
Mahsup
Madde 53 — Mahsup
kasa
hesaplarla ilgili
için
Mahsup
iki nüsha olarak düzenlenir.
seri
cilt ve
nüsha,
müsbit evrakla birlikte muhafaza olunur. Sabit
dip koçan olarak
üzerinde borçlu ve
numara ve isimleri,
niçin
ve rakamla
ve
yetkililerin
ile tarih bulunur.
Mahsup
ve ekleri,
ve makbuzlardan
olarak ve her ay için
düzenlenecek dosyalarda
muhafaza edilir.
Gider
Madde 54 — Gider
götürü usulde tespit olunan tüccara, serbest meslek
ve vergiden
muaf esnafa
veya onlardan
emtia için
yapana veya
satana imza ettirilerek tanzim
edilen belgedir.
Gider
üç nüsha olarak düzenlenir ve seri
cilt ve
nüsha,
yapana veya
satana verilir.
nüsha ödeme makbuzuna eklenir. Sabit
dip koçan olarak
Gider
üzerinde
mahiyeti,
cinsi, nevi, miktar ve bedeli, ücreti, yapan veya
adresi,
ile
tarih bulunur.
belgeler
Madde 55 — Muhasebe
ve
ihtiyaç duyulacak
mali tablo,
makbuz,
ve belgeler yönetim kurulu/Birlik Yönetim Kurulu
Ancak,
gerekli görülecek
belgelerin
zorunludur.
Muhasebeyle ilgili belgelerin
usulü ve
Madde 56 — Muhasebeye
mali tablo, makbuz,
ve belgelerin; Türkçe olarak
ve mürekkeple
veya elektronik cihazlarla
zorunludur.
Mali tablo, makbuz,
ve belgeler muhasebe birimi
tutulur ve muhafaza olunur. Bunlardan
veznedara, tahsildara veya tahsilat ile görevlendirileceklere zimmet
verilir. Yeni makbuzlar
verilirken
olanlar geri
ve ödeme makbuzu, tahsil, tediye ve mahsup
ile gider
üzerinde
ve silinti
tanzim edilenler üzerine geçerli
suretiyle iptal edilir ve dip
birlikte muhafaza edilir.
Muhasebeyle ilgili belgelerin onaya
Madde 57 — Mizan ve bütçe izleme raporu
olarak
ve izleyen ayda oda ve borsalarda meclisin,
oda veya borsa meclisinin
sunulmak üzere
meclisinin, Birlikte ise Birlik Yönetim
Kurulunun tetkik ve tasdikine sunulur. Bu belgelerde yer alan gelir ve gider
bilgi istenilmesi
halinde bunlar da meclisin,
meclisinin veya Birlik Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur.

BÖLÜM
Tahsilat ve Harcama
Tahsilat
Madde 58 —
nakit, çek ve banka kredi
veya
banka
para
yada
borcuna
mahsup
yapmak suretiyle
Oda ve borsalar ile
banka kredi
aidat
ve gecikme
meclis
taksitlendirilebilir. Ancak, ödeme süresi
ve henüz vadesi
aidatlar taksitlendirilemez. Banka
kredi
taksitlerin
on iki
geçemez.
Oda ve borsa üyelerinin
oda veya borsalara
ödemelerden
a)
ödeme, varsa ödeme süresi
ve henüz vadesi
borçlara,
b) Ödeme süresi
ve henüz vadesi
borcun
halinde
ödeme, en eski borç
borç
c)
halinde
ödeme, en yeni
borcun gecikme
borcundan
gecikme
mahsup edilir.
Oda veya
ödemelerden
a)
ödeme, varsa ödeme süresi
ve henüz vadesi
borçlara,
b) Ödeme süresi
ve henüz vadesi
borcun
halinde
ödeme, en eski borç
borç
c)
halinde
ödeme, en eski
borcun gecikme
borcundan
gecikme
mahsup edilir.
Süresinde ödenmeyen
ücreti,
aidat, munzam aidat, navlun
oda
borsa tescil
ücreti ve Birlik
6183
Amme
Tahsil Usulü
Kanun
günlük gecikme
tahakkuk ettirilir.
ücreti,
aidat, munzam aidat, navlun
oda
borsa tescil ücreti, Birlik
ve
bunlara ait
gecikme
ile para
tahsiline
olarak yönetim kurulunca/Birlik Yönetim
Kurulunca verilen kararlar ilâm hükmünde olup, icra dairelerince yerine getirilir.
ücreti,
aidat, munzam aidat, navlun
oda
borsa tescil ücreti, Birlik
ve
bunlara ait
gecikme
ile para
tahsil
süresi
ücreti,
aidat, munzam aidat, navlun
oda
borsa tescil ücreti ile
Birlik
ödenmesi gereken
takip eden
ödeme, haciz
icraen
takip ve tahsil sonucunda
her
tahsilat veya
teminata
keser.
borç
veya bir
halinde de bu borca
gecikme
için de
kesilir.
kesilmenin
takvim
takip eden
itibaren yeniden
Kasada bulundurulacak para
Madde 59 — Oda ve borsalar ile
ve Birlikte bir kasa bulundurulur ve
her türlü tahvil, hisse senedi, hazine bonosu gibi menkul
ve
ile
ayniyat, banka teminat ve
garanti mektubu ile
kefaletler bu kasada muhafaza olunur.
her türlü tahvil, hisse senedi, hazine bonosu gibi
menkul
ve
ile
ayniyat, banka teminat ve garanti mektubu ile
kefaletlerden yönetim
kurulu/Birlik Yönetim Kurulu
uygun görülenler bankalardaki kasalarda da muhafaza olunabilir.
Kasada,
veya
ait para ve
evrak bulundurulamaz. Kasa
paralar ile
veznedara veya
ait
iddialar dinlenmez, bunlar
gelir
kaydedilir.
Oda, borsa ve
bulundurulabilecek günlük para
her mali
ilk
içinde yeniden
belirlenmek üzere yönetim kurulu/Birlik Yönetim Kurulu
tespit olunur. Bu
üzerindeki paralar, yönetim
kurulu/Birlik Yönetim Kurulu
belirlenen banka
her günün sonunda
Ancak, personelin
ücret, fazla mesai ve ikramiye gibi özlük
günde ve bu günün öncesinde bu hüküm uygulanmaz.
Kasa mevcudunun
ödemeleri
durumunda, o günkü ödemelere yetecek
miktarda para bankadan
kasaya konulur.
bankalardaki
para çekmeye yetkili
ile yetkinin
ve
imza sirküleriyle
tespit edilerek ilgili banka veya
gönderilir.
sirkülerinde meydana gelecek
bunlara bildirilir.
Yönetim kurulu/Birlik Yönetim Kurulu, kasadan
ödemelere
usul ve
belirlemeye
yetkilidir.
ve
Madde 60 — Kasa, günlük resmi
süresinin bitiminden bir saat önce
Ancak, genel
müdürünün gerekli görmesi halinde tahsilat ve ödemeye mesai saati bitimine kadar devam edilir.
Günlük
sonunda kasadaki paralar
kasa raporu
uygun olup
kontrol edilir.
Kasa, iki ayda bir defadan az olmamak üzere belirsiz günlerde genel
müdürü veya
personel
kontrol edilir. Sayman üyenin
kontrol etme yetkisi
Harcama
Madde 61 — Oda, borsa,
ve Birlikte harcama, bütçeleri dahilinde ödeme
veya mahsup
Ödeme
veya mahsup
ya da
müsbit evraklar; oda ve borsalarda yönetim kurulu
veya
ve genel sekreterin veya genel sekreterin
hallerde sayman üyenin,
veya
ve
müdürünün veya sayman üyenin, Birlikte ise Birlik
veya
ve Birlik Genel Sekreterinin veya sayman üyenin

Odalar ve borsalarda; yönetim kurulunun önerisi üzerine meclisçe saptanan miktar kadar harcama, sonradan
yönetim kurulunun
sunulmak
genel sekreter
resen
Bu takdirde ödeme
veya mahsup
ya da
müsbit evraklar sadece genel sekreter
yönetim kurulunun önerisi üzerine
meclisince saptanan miktar kadar harcama, sonradan
yönetim kurulunun
sunulmak
müdürü
resen
Bu takdirde ödeme
veya mahsup
ya da
müsbit evraklar sadece
müdürü
Birlikte; Birlik Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca saptanan miktar kadar harcama, sonradan Birlik
Yönetim Kurulunun
sunulmak
Birlik
resen
Birlik
için
belirlenen miktardan fazla olmamak üzere, Birlik Yönetim Kurulu
belirlenen miktarda harcama sonradan Birlik
Yönetim Kurulunun
sunulmak
Birlik Genel Sekreteri
resen
Bu takdirde ödeme
veya mahsup
ya da
müsbit evraklar sadece Birlik
veya Genel Sekreteri
Oda ve borsa genel sekreterleri ile Birlik Genel Sekreteri, yönetim kurulunun/Birlik Yönetim Kurulunun izni ile
harcama yetkisini her mali
yeniden tespit edilmek üzere
devredebilir.
Mevzuata
harcamalardan bu harcamaya
ödeme makbuzunu veya mahsup
ya da
müsbit
imzalayanlar sorumludur. Ancak, bu
inceleyen sayman üye veya
inceleme
komisyonu üyelerinin de
Tahsilat ve
kontrolü
Madde 62 — Tahsilat ve harcamalar ile
muhasebe
ve
sayman üye
her zaman,
inceleme komisyonu
ise
dönemlerinde kontrol edilebilir.
Mevzuata
ile görülen
ve eksiklikler sayman üye
yönetim
yönetim
kuruluna/Birlik Yönetim Kuruluna,
inceleme komisyonu
ise
meclisine/Genel Kurula bir
rapor halinde bildirilir.
BÖLÜM
Hesap
Odalar, borsalar ve
hesap
Madde 63 —
muhasebe hesap
Aktif Hesaplar
Dönen
10
100 Kasa
101
Çekler
102 Bankalar
103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri
108
109 Banka Kredi
Alacaklar
11 Menkul
112 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve
118
Menkul
12 Faaliyet
120 Gelirlerden Alacaklar
/
123 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar
126 Verilen Depozito ve Teminatlar
127
Alacaklar
128 Gelirlerden Takipli Alacaklar
13
132
Alacaklar
135 Personelden Alacaklar
136
Alacaklar
138
Alacaklar
15 Stoklar
150 Malzeme
153 Belge ve Defter
157
Stoklar
18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir
180 Gelecek Aylara Ait Giderler
181 Gelir
19
Dönen
195
196 Personel ve Seyahat
197
Duran
22 Faaliyet
220 Gelirlerden Alacaklar
/
223 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar
226 Verilen Depozito ve Teminatlar

hesap

(-)

ve hesaplardan

227
Alacaklar
228 Gelirlerden Takipli Alacaklar
23
232
Alacaklar
235 Personelden Alacaklar
236
Alacaklar
238
Alacaklar
24 Mali Duran
242
243
Sermaye Taahhütleri
(-)
244
Sermaye
245
246
Sermaye Taahhütleri
248
Mali Duran
249
Mali Duran
25 Maddi Duran
250 Arazi ve Arsalar
252 Binalar
253 Tesis, Makine, Cihazlar
254
255
256
Maddi Duran
258
Olan
259 Verilen
26 Maddi Olmayan Duran
260 Haklar
267
Maddi Olmayan Duran
28 Gelecek
Ait Giderler ve Gelir
280 Gelecek
Ait Giderler
281 Gelir
Pasif Hesaplar
Vadeli
Kaynaklar
30
Vadeli Mali Borçlar
300 Banka Kredileri
309
Mali Borçlar
32 Faaliyet
320 Bütçe Emanetleri
326
Depozito ve Teminatlar
329
Faaliyet
33
Borçlar
332
Borçlar
335 Personele Borçlar
336
Borçlar
34
Avanslar
340
341
Gelirler
Avanslar
349
Avanslar
36 Ödenecek Vergi ve
Yükümlülükler
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
362
Ticaret Hizmetleri
363 Birlik
368 Vadesi
veya
369 Ödenecek
Yükümlülükler
38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider
380 Gelecek Aylara Ait Gelirler
381 Gider
39
Vadeli
Kaynaklar
397
Uzun Vadeli
Kaynaklar
40 Uzun Vadeli Mali Borçlar
400 Banka Kredileri
409
Mali Borçlar
42 Faaliyet
420 Bütçe Emanetleri
426
Depozito ve Teminatlar
429
Faaliyet

(-)
(-)
(-)

Vergi ve

Yükümlülükler

43
Borçlar
432
Borçlar
433
Borçlar
436
Borçlar
48 Gelecek
Ait Gelirler ve Gider
480 Gelecek
Ait Gelirler
481 Gider
Öz Kaynaklar
50 Net
500 Net
/
59 Dönem Faaliyet
590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu
591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu
(-)
Faaliyet ve Sonuç
60 Gelirler
600
Gelirler
602
Gelirler
610
Gelirlerden
(-)
620
Belgelerin
Maliyeti
(-)
632 Faaliyet Giderleri
(-)
640
Gelirler
642 Faiz Gelirleri
643 Kira Gelirleri
645 Menkul
Gelirleri
646 Kambiyo Gelirleri
649
Gelirler
653 Komisyon Giderleri
(-)
655 Menkul
Giderleri
(-)
656 Kambiyo Giderleri (-)
660
Vadeli Borçlanma Giderleri
(-)
671 Önceki Dönem Gelirleri
679
Gelirler
681 Önceki Dönem Giderleri
(-)
689
Giderler
(-)
690 Dönem Gelir ve Gideri
70 Giderler
790 Malzeme Giderleri
791
Ücret ve Giderleri
792 Personel Ücret ve Giderler
793
Fayda ve Hizmetler
794 Genel Giderler ve
Giderler
795 Vergi, Resim ve Harçlar
797 Finansman Giderleri
798 Gider
Hesaplar
900 Borçlu
901
Oda, borsa,
ve Birlik; hesap
yer alan hesaplardan sadece mali
ilgili olan
tutar.
Bu hesap
yer almamakla birlikte tek düzen hesap
yer alan herhangi bir
ortaya
bu hesaplar Birlik
bu Yönetmelikteki hesap
eklenebilir.
Oda, borsa ve
gelir ve gider bütçesi
hangi gelir ve gider
Birlik
düzenlenir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
ve Son Hükümler
Maddi duran
ve silinmesi
Madde 64 — Arazi ve arsalar, binalar, her türlü makine, tesis, cihaz ve aletler,
ve
maddi
duran
kullanma süreleri bir
fazla olan ve her
Maliye
belirlenecek
üzerinde
olanlar maddi duran
ve sabit
defterine kaydedilir. Ancak, oda ve borsalarda meclis, Birlikte
ise Birlik Yönetim Kurulu
kullanma süreleri bir
az olan ve her
Maliye
belirlenecek
maddi duran
da maddi duran
ve sabit
defterine kaydedilmesine
karar verilebilir.
duruma gelen maddi duran
tespiti ve
yapmak
üzere oda ve borsalarda yönetim kurulu,
yönetim kurulu ve Birlikte ise Birlik Yönetim Kurulu
personelinden
üç
bir komisyon
Komisyon,
duruma gelen maddi duran
yönetim
yönetim
kurulunca/Birlik Yönetim Kurulunca
süre içerisinde bir liste halinde tespit eder.
nüsha olarak tanzim

edilecek bu listede,
durumdaki maddi duran
cinsi ve adetleri belirtilir. Komisyonca tanzim
edilen listeler yönetim
yönetim kurulunun/Birlik Yönetim Kurulunun
sunulur. Yönetim
yönetim kurulunca/Birlik Yönetim Kurulunca onaylanan listelerde yer alan maddi duran
imha
edilmek veya ihtiyaç sahiplerine verilmek ya da
suretiyle
Madde 65 — Bir yere geçici bir görevle görevlendirilen organ üyelerine, personele ve
görevlendirileceklere
verilir.
yol
konaklama
ve yevmiyeyi kapsar.
içi
görevlendirmelerde yevmiye ödenmez.
Organ üyelerine, personele ve
görevlendirileceklere ödenecek günlük
ve yurt
yevmiyenin
oda, borsa ve
meclis, Birlikte ise Genel Kurul
belirlenir. Genel Kurul bu yetkisini
Birlik Yönetim Kuruluna devredebilir.
Organ üyelerine, genel sekretere, genel sekreter
ve
görevlendirileceklere ödenecek
günlük yurt
yevmiyesinin brüt
on
büyükler için uygulanan
asgari ücretin net
üçte
ikisini, günlük
yevmiyesinin brüt
ise on
büyükler için uygulanan
asgari ücretin net
üçte birini geçemez. Genel sekreter ve
personele ödenecek günlük yurt
yevmiyesinin
brüt
on
büyükler için uygulanan
asgari ücretin net
günlük
yevmiyesinin brüt
ise on
büyükler için uygulanan
asgari ücretin net
dörtte birini
geçemez.
veya yurt
geçici görevle görevlendirilenlerin
ve yemek
veya
tarafça
halinde bunlara yevmiyelerinin üçte biri ödenir.
Oda, borsa ve
meclisi üyelerinin
veya yurt
geçici bir görevle
görevlendirilmelerine
meclisi
meclisi üyeleri
kalan organ üyelerinin, genel
sekreterin, genel sekreter
ve
veya yurt
geçici bir görevle
görevlendirilmelerine yönetim
yönetim kurulu
karar verilir. Genel sekreter ve
personelin yurt
geçici bir görevle görevlendirilmelerine yönetim
yönetim kurulu
geçici bir görevle görevlendirmelerine ise genel
müdürü
karar verilir.
Birlikte, Birlik
ve Yönetim Kurulu üyeleri ile
organ üyeleri, personel ve
geçici bir görevle görevlendirilmeleri Birlik
Birlik
ve Yönetim Kurulu
üyelerinin
geçici bir görevle görevlendirilmeleri Birlik
organ üyeleri, personel ve
geçici bir görevle görevlendirilmeleri ise Genel Sekreterin
Konaklama ve yol
belgelendirilmesi zorunludur. Aksi takdirde bunlar için ödeme
Personelin
otel
yönetim kurulu/Birlik Yönetim Kurulu
tespit edilir. Organ üyelerinin, personelin
ve
görevlendirilenlerin, görev seyahatlerini kendi özel
halinde, bunlara her mali
oda, borsa ve
meclis, Birlikte ise Birlik Yönetim Kurulunca tespit edilecek kilometre
üzerinden
ödenebilir.
usul ve esaslar oda ve borsalarda iç yönergelerle, Birlikte ise Birlik Yönetim Kurulu
yönergelerle belirlenir.
Avanslar
Madde 66 — Bir yere geçici bir görevle görevlendirilenlere talepleri halinde
miktarda
avans verilir. Verilen
görevin bitimine müteakip en geç on gün içinde muhasebe birimine verilecek bir geçici
görev yolluk bildirimiyle mahsup
ve varsa artan
iade edilmesi gerekir. Avans
süresi içerisinde mahsup belgelerini vermemesi veya artan
iade etmemesi halinde, görevin bitiminden on gün sonra
üzere verilen avans
üzerinden 6183
Amme
Tahsil Usulü
Kanun
günlük gecikme
Bir
mahsup etmeden
bir görevlendirme nedeniyle yeniden avans verilmez.
Avans ödendikten sonra geçici görevlendirmeden
için
geri
takdirde, hesaplanacak
günlük gecikme
vazgeçme emrinin ilgiliye
tarihi izleyen on günün sonunda, bugünün tatile
halinde tatili izleyen ilk gününde
Burslar
Madde 67 — Odalar, borsalar ve Birlik; yurt içinde orta ve yüksek örgün
veren kurumlarda okuyan veya
bu kurumlara girme
elde
bulunan, maddi
olan,
bir resmi veya özel
burs
veya kredi almayan, her hangi bir firma veya
daimi eleman olarak
olarak
veya
burs verebilir.
Her
kaç
burs
ve bursun
oda ve borsalarda meclis, Birlikte ise Genel Kurul
tespit edilir. Genel Kurul bu yetkisini Birlik Yönetim Kuruluna devredebilir. Burs
Kredi ve Yurtlar Kurumu
verilen bursun
Burs
ve
uygun
ilan olunur. Kimlere burs
yönetim kurulu/Birlik Yönetim
Kurulu
bursun kurulan
verilmesi durumunda ise
belirlenir.
personelinin
verilecek bursun
toplam burs
yüzde
geçemez.
Burslar,
olarak ödenir. Burs ödeme süresi,
süresi olan dokuz
beyanda
tespit edilen, devam etmekte
kurumunu bitiren,
kalan,
herhangi bir firma veya
daimi olarak
geçici veya sürekli okuldan
alan
bursu kesilir.
Burs verilmesine
usul ve esaslar oda ve borsalarda iç yönergelerle, Birlikte ise Birlik Yönetim Kurulu
yönergelerle belirlenir.
Bursun
verilmesi durumunda da bu madde hükümleri
Kadrolar

Madde 68 —
personelin unvan ve
gösteren kadrolar oda ve borsalarda meclis,
Birlikte ise Birlik Yönetim Kurulu
her
belirlenir. Kadrosuz personel
Emniyet
Madde 69 — Maddi duran
ile nakdi
teminat
oda ve borsalarda
meclis, Birlikte ise Birlik Yönetim Kurulu
emniyet
Kasa ve mali risk
Madde 70 — Tahsilat ve ödemelerle ilgili
kayda alan, kontrol eden ve imzalayan muhasebe
birimi personeline
brüt ücretlerinin yüzde onuna tekabül eden
kadar brüt mali risk
nakit hareketlerinden sorumlu veznedar, tahsildar ve tahsilat ile görevlendirilen personele ise
brüt ücretlerinin yüzde yirmisine tekabül eden
kadar brüt kasa
her ay
olarak ödenir.
Bir önceki
fiili gelirleri on
büyükler için uygulanan
asgari ücretin brüt
bin
az olan oda ve borsalarda, bu maddenin birinci
öngörülen mali risk ve kasa
yönetim kurulu
kadar indirilerek ilgililere ödenebilir.
ve yeniden
Madde 71 — Oda ve borsa meclisi, tahsili
takibinden vazgeçilmesine veya ölen, ticareti
terk eden ve oda veya borsaya olan aidat
sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi iradesi
meydana gelen mücbir sebeplerden
ödeme
içinde olan üyelerin aidat
ve gecikme
ve/veya yeniden
karar verebilir.
nitelikteki bu kararlar,
durumdaki tüm üyeleri kapsayacak
ve
bir defa olmak üzere
Birlik
Madde 72 — Oda ve borsalar her
tahsil edilen gelirlerinin yüzde sekizini aidat olarak, Birlik Yönetim
Kurulunun
bankalardan birine Birlik
Birlik
bir önceki
fiili geliri üzerinden hesap edilerek, izleyen
Temmuz ve
iki
taksitte
Fiili gelire; Kanunun 23 üncü ve 49 uncu maddelerinde
bütün gelirler dahildir. Ancak,
ve
Birlik
dikkate
bulunan
Madde 73 —
kasa, vezne ve
bulunan
pul ve
menkul
ve
ile teminat mektubu gibi
mali
son günü
muhasebe yetkilisinin
genel
müdürü
görevlendirilecek personel
Dönem sonu
muhasebe birimi
Evrak, belge ve defterlerin temini
Madde 74 — Oda ve borsalarca
her türlü matbu evrak, belge ve defterler uygulamada birlik ve
Birlik
ve ücreti
talep eden oda ve borsalara gönderilir.
Birlik,
ve
belirlemek suretiyle matbu evrak, belge ve defterlerin bir
veya
yetkisini oda ve borsalara devredebilir.
muhasebeye
her türlü matbu evrak, belge ve defterler
bulunulan oda veya
borsadan temin olunur.
Evrak, defter ve belgelerin
ve
Madde 75 — Muhasebeyle ilgili defter,
makbuz ve
belgelerin
ve
Oda Muamelat
ile Borsa Muamelat
hükümleri
bütçe ve muhasebesi
Madde 76 — Oda ve borsa
bütçe ve muhasebesi
öncelikle 8/1/2005 tarihli ve 25694
Resmî Gazete’de
Oda ve Borsa
ile Oda Temsilciliklerinin
ve
Yönetmelik
hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmelik hükümleri
Bildirim hükümleri
Madde 77 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgililere
gereken her türlü tebligat
olarak ilgilinin
bizzat kendisine veya iadeli taahhütlü mektup, kurye, personel veya noter
en son adresine
Adresinde bulunamayanlar
7201
Tebligat Kanunu hükümleri
Madde 78 — Bu
olarak ortaya
tereddütler Birlik
giderilir.
Bu Yönetmelikte Birlikçe
belirtilen
üzerine Resmî Gazete’de
girer.
Yürürlükten
yönetmelik
Madde 79 — 19/1/1983 tarihli ve 17933
Resmî Gazete’de
Bütçe ve Muhasebe
yürürlükten
Geçici Madde 1 – Birlik bütçesinin hesap dönemi takvim
olarak
a) 2006
Genel Kurul
1) 2004-2005
bütçe döneminin 2005
Nisanait
2) 2005-2006
bütçe döneminin 1 Haziran 2005-31 Mart 2006 dönemine ait
3) 1 Haziran-31
2006 dönemi bütçesi,
4) 1 Ocak-31
dönemi 2007
bütçesi.
b) 2007
Genel Kurul
1) 2005-2006 bütçe döneminin 2006
Nisanait
2) 1 Haziran-31
2006 dönemine ait
3) 1 Ocak-31
dönemi 2008
bütçesi
Genel Kurulun
sunulur.

Geçici Madde 2 – Odalar, borsalar ve Birlik muhasebeye
mali tablo, makbuz,
belge ve defterleri ile
hesap
bu
yürürlük tarihinden itibaren en geç üç ay içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale
getirirler. Bu
65 inci ve 67 nci maddelerinde yer alan hükümler bu
tarihi
takip eden mali
itibaren
bütçeler bu hükümler dikkate
Yürürlük
Madde 80 – Bu Yönetmelik,
tarihinde
girer.
Yürütme
Madde 81 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar
yürütür.

