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B. KAMU İDARESİNİN HUKUKİ YAPISI VE FAALİYET ALANI 

a) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İletişim Bilgileri 

Telefon: (0248) 2131000 

E-posta Adresi: rektorluk@mehmetakif.edu.tr 

Adresi: 
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü İstiklal Yerleşkesi 

15030 BURDUR 

b) Misyon, Vizyon, Değerler, Amaç ve Hedefler 

 

 

 

Çağın gerektirdiği yetkinliklerle donatılmış, uygulamalı eğitim ile meslek 

edinmiş, girişimci ve sosyal becerileri yüksek bireyler yetiştirmek,  

Bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri ile bölgesel ve ulusal sorunlara yönelik 

çözümler sunmak,  

Paydaş iş birlikleri ile bölgenin kalkınmasını amaçlayan projeler üretmek. 

 

 

Araştırma geliştirme ve akademik kapasitesi sayesinde üretilen bilgiyi; paydaş 

işbirlikleri ile yerel kalkınma projelerine dönüştüren, yetiştirdiği araştırmacı ve 

insan kaynağı ile bölge ve ülkesinin gelişimine ışık tutan ve katkı sağlayan 

yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmak. 

 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin Misyonu 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin Vizyonu 

mailto:dacar@mehmetakif.edu.tr
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A1. Eğitim-öğretimin kalitesini geliştirmek 

H.1.1. Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimi kapasitesini artırmak 

H1.2. Akademisyenlerin nitelik ve niceliğini arttırmak 

H1.3. Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık öğrenci yetiştirmek 

H1.4. Öğrencilerimizin kişisel ve sosyal yetkinlik kapasitesini artırmak 

H1.5. Uzaktan eğitim kapasitesini ve etkinliğini artırmak 

H1.6. Öğrenci ve öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışı hareketliliğini artırmak 

A2. Araştırma-geliştirme faaliyet kapasitesini yenilikçilik eksenli artırmak 

H2.1. Ulusal ve uluslararası düzeyde proje sayısını arttırmak 

H2.2. Üniversitede yürütülen AR-GE ve proje sonuçlarını yenilikçi ürünlere 

dönüştürmek 

H2.3. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yayın sayısını arttırmak 

A3. Kurumsal kalite kültürünü geliştirmek 

H3.1. Kalite geliştirme faaliyetlerine dair farkındalığı arttırmak 

H3.2. Kurumsal memnuniyeti arttırmak 

H3.3. Yönetim bilişim alt yapısını geliştirmek 

A4. Toplumsal katkıya ve bölgesel kalkınmaya odaklanan girişimci üniversite 

olmak 

H4.1. Hayvancılık alanında bölge sorunlarına çözüm üretmek 

H4.2. Hayvancılık alanındaki akademik kapasiteyi artırmak 

H4.3 Spor ve turizm alanlarında bölgeye katkıda bulunmak 

A5. Üniversitemizde sosyal ve akademik yaşam altyapısını geliştirmek 

H5.1. Öğrencilerimizin sosyal yaşam alanı kullanımını artırmak 

H5.2. Üniversitemiz mevcut eğitim-öğretim ve sosyal altyapısını artırmak 

3- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin Amaç ve Hedefleri
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Program 
Adı 

Alt Program 
Adı 

Alt Program 
Hedefleri 

İlişkili Olduğu Stratejik 
Amaç 

ARAŞTIRMA, 

GELİŞTİRME 

VE YENİLİK 

ARAŞTIRMA 

ALTYAPILARI 

Ülkemizin bilgi birikiminin 

arttırılmasına ve teknolojik 
gelişimine katkıda 

bulunmak üzere 

yükseköğretim 
kurumlarında araştırma 

altyapılarının kurulması ve 
kapasitelerinin 

güçlendirilmesi 

Araştırma-geliştirme faaliyet 

kapasitesini yenilikçilik eksenli 

artırmak 
Kurumsal kalite kültürünü 

geliştirmek. 
Toplumsal katkıya ve bölgesel 

kalkınmaya odaklanan girişimci 

üniversite olmak 

YÜKSEKÖĞRETİ
MDE BİLİMSEL 

ARAŞTIRMA VE 

GELİŞTİRME 

Yükseköğretim 
kurumlarında inovasyon 

amaçlı bilimsel çalışmaların 

arttırılması 

Araştırma-geliştirme faaliyet 
kapasitesini yenilikçilik eksenli 

artırmak. 
Kurumsal kalite kültürünü 

geliştirmek. 

Toplumsal katkıya ve bölgesel 
kalkınmaya odaklanan girişimci 

üniversite olmak. 

HAYAT BOYU 

ÖĞRENME 

YÜKSEKÖĞRETİ
M KURUMLARI 

SÜREKLİ EĞİTİM 

FAALİYETLERİ 

Toplumun tüm kesimlerine 
ihtiyaç duyduğu alanlarda 

eğitimler verilmesi, kamu 
kurum ve kuruluşları, özel 

sektör ve uluslararası 

kuruluşlarla işbirliğinin 
gelişmesine katkıda 

bulunulması 

Eğitim-öğretimin kalitesini 

geliştirmek. 

Toplumsal katkıya ve bölgesel 
kalkınmaya odaklanan girişimci 

üniversite olmak 

TEDAVİ EDİCİ 

SAĞLIK 

TEDAVİ 

HİZMETLERİ 

Tedavi edici sağlık 
hizmetinin erişilebilir ve 

etkili olarak sunulmasının 

sağlanması 

Eğitim-öğretimin kalitesini 
geliştirmek. 

Üniversitemizde sosyal ve 
akademik yaşam altyapısını 

geliştirmek. 

YÜKSEKÖĞRETİM 

ÖĞRETİM 
ELEMANLARINA 

SAĞLANAN 
BURS VE 

DESTEKLER 

Alanında yetkin, 

araştırmacı, bilgi üreten ve 
aktaran akademisyenler 

yetiştirilmesi 

Araştırma-geliştirme faaliyet 

kapasitesini yenilikçilik eksenli 
artırmak. 

ÖN LİSANS 
EĞİTİMİ, 

LİSANS EĞİTİMİ 
VE LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM 

Mesleki yeterlilik sahibi ve 

gelişime açık mezunlar 
yetiştirilmesi 

Eğitim-öğretimin kalitesini 

geliştirmek 
Kurumsal kalite kültürünü 

geliştirmek 
Üniversitemizde sosyal ve 

akademik yaşam altyapısını 
geliştirmek. 

YÜKSEKÖĞRETİ
MDE ÖĞRENCİ 

YAŞAMI 

Yükseköğretim 

öğrencilerine sunulan 
beslenme ve barınma 

hizmetlerinin kalitesinin 

artırılması; öğrencilerin 
kişisel ve sosyal gelişimi 

desteklenerek yaşam 
kalitesinin yükseltilmesi 

Eğitim-öğretimin kalitesini 
geliştirmek. 

Kurumsal kalite kültürünü 
geliştirmek. 

Üniversitemizde sosyal ve 
akademik yaşam altyapısını 

geliştirmek. 
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c) Teşkilat Şeması ve Tarihsel Gelişimi 

15 Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü

Koordinatörlükler Genel Sekreterlik

Konservatuar

Atçılık ve Hippoterapi Eğitim UAM

YüksekokullarEnstitüler

27 Süt Ürünleri ve Teknolojileri UAM

1

Bucak Zeliha Tolunay 

Uygulamalı Teknoloji ve 

İşletmecilik YO

Fakülteler Meslek Yüksekokulları Araştırma Merkezleri

1
Türk Müziği Devlet 

Konservatuarı
Kurumsal İletişim UAM

Hayvancılık Yenilikçi Projeler UAM

Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstütüsü

REKTÖR

Senato Yönetim Kurulu

1

Bölümler

Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı

1 1
Burdur Gıda Tarım ve 

Hayvancılık MYO
1 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

2 Bucak Hikmet Tolunay MYO

Mehmet Akif Ersoy UAM1

2 Teke Yöresi Halk Kültürü UAM

2 Veteriner Fakültesi 2 Fen Bilimleri Enstitüsü 2 Yabancı Diller Yüksekokulu
3 Biyolojik Kaynaklar UAM

4 Uzaktan Eğitim UAM

1 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı2
Beden Eğitimi ve Spor

Bölümü

3 Fen - Edebiyat Fakültesi 3 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3
Turizm İşletmeciliği ve 

Otelcilik Yüksekokulu
3 Enformatik Bölümü

5 Bilimsel Teknoloji UAM

Çocuk Eğitimi UAM6
3 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

4
İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi
4 Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4 Bucak Sağlık Yüksekokulu

3 Gölhisar MYO

4 Güzel Sanatlar Bölümü
Türk Halk Bilimi UAM7

Yenilenebilir Enerji Kay. ve Teknolojileri UAM8
4 Personel Daire Başkanlığı

5
Mühendislik Mimarlık 

Fakültesi
5

Gölhisar Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu
5

Bucak Emin Gülmez Teknik 

Bilimler MYO

4 Ağlasun MYO

5 Türk Dili Bölümü
Kadın ve Aile Çalışmaları UAM9

10 Göller Yöresi Arkeoloji Araştırma UAM
5

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire

Başkanlığı

6 İlahiyat Fakültesi 6 Tefenni MYO

7 Gölhisar Sağlık Hizmetleri MYO

6 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Mermer ve Doğal Taş Teknolojileri UAM

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri  UAM
8

Tarım ve Hayvancılık Kalkınma Projesi 

Koordinatörlüğü

17

Türkçe Öğretimi UAM
9 İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

10 Kalite Koordinatörlüğü

13

14 Müzik Kültürü UAM

11

7 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

8 Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 Çavdır MYO

7 Bucak İşletme Fakültesi

18

8 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

9
Sanat ve Tasarım 

Fakültesi
9 Teknik Bilimler MYO Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü9

10
Bucak Teknoloji 

Fakültesi
10 Sosyal Bilimler MYO 10 Hukuk Müşavirliği

Genetik ve Embriyo Teknolojileri UAM

14 YLSY Burs Programı KoordinatörlüğüTarım ve Hayvancılıkta Standardizasyon ve 

Belgelendirme UAM
21

12 Spor Bilimleri Fakültesi 12 Altınyayla Mehmet Tuğrul MYO

11 Diş Hekimliği Fakültesi 11 Burdur Sağlık Hizmetleri MYO

22

11

12

15

19

20

Kozmetik UAM

16 Stratejik İşbirliği Proje Danışmanlık Eğitim UAM

29 Psikolojik Danışma ve Rehberlik UAM

13 Yeşilova İsmail Akın MYO

23 Kariyer Geliştirme UAM

24 Yaban Hayvanları Koruma, Rehabilitasyon UAM

25 Yaşlılık Çalışmaları UAM

26

28

Spor Bilimleri ve Sporcu Yetiştirme UAM

4 Teknokent Koordinatörlüğü

Rektör Yardımcısı İç Denetçi

Bilgi Teknolojileri UAM

1 Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü

2 Farabi Koordinatörlüğü

3
Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü

5 Spor Alanları Koordinatörlüğü

6
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 

(ÖYP) Koordinatörlüğü

7 Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları UAM

30 Ölçme ve Değerlendirme UAM

Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Planlama 

Koordinatörlüğü

12 Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü

13 Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü
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II- PERFORMANS BİLGİLERİ 

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bir kamu hizmeti sunmakla beraber; alanında iyi 

öğrencileri çekmek, bütçe ve proje desteklerindeki payını arttırmak, iş dünyası ile işbirliğini 

arttırmak, mezunlarının tercih edilirliğini sağlamak, değişim programlarından yararlanma 

olanaklarını arttırmak, bilimsel yayın sayısını ve kalitesini arttırmak, alanında iyi nitelikli 

öğretim elemanlarını kendisine çekmek ve elde tutmak, yenilik ve patent sayısını arttırmak için 

sistemli ve birbirini tamamlayan odak temalar belirlemiştir. Bu temelar; 

 

Üniversite mezunlarının istihdam edilebilmeleri 

için uygulama derslerinin, saha çalışmalarının 

ve öğrenci projelerinin değeri çok yüksektir. Bununla birlikte, sektörlerin adeta deneyimli yeni 

mezun istedikleri günümüzde hem staj hem de işbaşı eğitimi uygulamaları okul içinde alınan 

eğitim kadar önemsenmektedir. Üniversitemiz birçok ön lisans ve lisans programında bu 

yaklaşımla 3+1, 7+1, 6+2 gibi işbaşı eğitim uygulama modelleri geliştirmiştir. Öğrencilerin 

büyük oranda uygulama eğitimlerini yaptıkları yerde işe devam etmeleri gözlenmiştir. 

İstihdamı artırıcı bu uygulamanın üniversitenin birçok biriminde de yaygınlaştırılması 

amaçlanmaktadır.  

Öğrencilerimizin mesleki gelişimlerini önemseyen üniversitemiz, teorik dersler kadar 

uygulama derslerine de önem vermektedir. Bu bağlamda bölümler bazında müfredatlar içinde 

uygulama ağırlıklı ders oranlarını artırmış, daha da artırmaya devam edecektir. Öğrencilerin 

doğrudan uygulama ile hem hal olması, beceri gelişimini tetiklemekte, ayrıca öğrencinin de 

kendisini daha iyi tanımasını sağlamaktadır. Bunun için uygulama düzlemlerinin daha fazla 

Uygulama Ağırlıklı Eğitim 

Dijital Dönüşüm 

Yerel ve Bölgesel Kalkınma Odaklı Araştırma Geliştirme 

Toplumsal Katkı  

Uygulama Ağırlıklı Eğitim 
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artırılması amaçlanmaktadır. Uygulama eğitiminde kullanacak araç-gereç ve malzeme 

imkanlarına daha fazla bütçe ayrılarak, atölyelerin ve laboratuvarların kapasitesi artırılmış, 

artırılmaya da devam edilecektir. Ayrıca Üniversitemiz hem bölgesel kalkınma projeleri 

bağlamında hem de toplumsal katkı projeleri ile öğrencilerin birçok uygulama alanı oluşmuştur. 

Hayvan hastanesi, üniversite çiftliği, üniversite sosyal tesisleri, diş hekimliği fakültesi, 

gastronomi mutfakları gibi birçok uygulama alanı öğrenciler için oldukça kritiktir. Bu alanlar 

hem toplumsal katkıyı artıracak hem bölgesel kalkınma projelerinin sürdürülebilirliğini 

sağlayacak hem de eğitim alan öğrenciler için pratik yapma düzlemi oluşturacaktır.  

Bununla birlikte proje kültürünü yaygınlaştırmak adına lisans öğrencilerine yönelik proje 

yönetimi eğitimlerinin sayısının artırılması amaçlanmaktadır. Öğrenci projeleri, öğrencinin 

hem akademik gelişimi hem de süreç yönetimi adına deneyim sahibi olmasını hedeflemektedir. 

Bu bağlamda son dönemde TÜBİTAK öğrenci projelerindeki yükseliş, öğrencilere proje 

yönetimine dair kariyer okulu tarafından sağlanan eğitimler ve danışmanlıklar önemli fayda 

sağlamaktadır. Birçok bölümde bu farkındalığın oluşması ve öğrencilerin ders, ödev ve 

etkinliklerinin proje seviyesine taşınması tavsiye edilecektir.    

 

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, geleceğin 

eğitim ve iş yapma anlayışı ile bugün yüzleşmemize neden oldu. 

Tüm sektörleri etkileyen ve çok hızlı biçimde tüm hayatımıza 

sirayet eden dijital düzlemler kısmen zorunlu olarak eğitim 

yöntemlerimizi, eğitime erişilebilirliği, eğitim içeriklerini değiştirdi. Bununla birlikte insanların 

birbirlerinden fiziki olarak uzaklaşmak zorunda kalmaları idari işleyişin de neredeyse tümüyle 

uzaktan ve dijital ortamlara taşınmasına sebep oldu. Bu noktada hazır bulunuşluğu yüksek 

üniversiteler hem akademik hem de idari işleyiş bakımında daha hızlı bir uyum süreci gösterdi. 

Üniversitemiz de pandemi öncesi deneyimleri ile bu sürece en hızlı uyum göstermiş 

üniversiteler arasında yer aldı.   

Üniversitemiz pandemi koşullarından ayrı olarak, tüm derslerin öğrenme yönetim sistemi 

içerisinde yer almasını amaçlamaktadır. Dersler yüz yüze olsa da öğretim elemanlarının içerik 

paylaşımlarının, ödev-etkinlik takiplerinin, kısa sınavların vb. öğrenme yönetim sistemi 

üzerinden olması planlanmaktadır. Ayrıca tüm dersler içerisinde bir kısım derslerin dijital ders 

statüsüne getirilerek nitelikli görsel ve işitsel içeriklerle zenginleştirilmesi hedeflenmektedir.  

Dijital 

Dönüşüm 
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Eğitimdeki dijital dönüşümün yanında, üniversitemiz birçok idari işleyiş süreci için de kendi 

içinde özgün yazılımlar geliştirmiştir, geliştirmeye de devam etmektedir. Aynı zamanda kalite 

yönetim sistemi çerçevesinde birçok izleme ve değerlendirme sistemi dijital düzlemde (izleme 

ve etkinlik sistemi, ders değerlendirme sistemi, akademik birim karne sistemi, puko döngüsü 

vb.) yürümektedir. Lisansüstü programlara başvuru kayıt işlemleri kendi özgün programlarımız 

üzerinden yürütülmektedir. Öğrencilerin sosyal ve kariyer diploma aldıkları sistemlerin tümü 

dijital düzlemde özgün programlar ile sağlanmaktadır. Ayrıca Üniversitemizin anlık olarak tüm 

bilgilerini içeren kalite bilgi yönetim sistemi geliştirme çalışmaları devam etmekte ve 2022 yılı 

içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Öğrencilerin talep ve şikayet sistemi (ÖDEMER) 

yine Üniversitemize özgün bir programla takip edilmektedir. Bunun gibi birçok başvuru, 

izleme, değerlendirme sisteminin tamamen dijital düzlemlere taşınması önümüzdeki 4 yılda 

tamamlanması beklenen çalışmalarımızdır.  

 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; 

bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri ile 

bölgesel ve ulusal sorunlara yönelik 

çözümler sunmayı bir misyon olarak 

belirlemiştir. Buna ilaveten, ürettiği bilgi, 

gerçekleştirdiği proje ve yetiştirdiği araştırmacı ve girişimci insan kaynağı ile yerel kalkınmaya 

odaklanmış, bölge ve ülkesinin gelişimine ışık tutan ve katkı sağlayan yenilikçi bir üniversite 

olma vizyonunu oluşturmuştur. Üniversitemiz gerçekleştirdiği eğitim, öğretim ve araştırma 

faaliyetlerinde ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği gözetmekte olup yerelin, 

bölgenin ve ülkenin sorunlarına aynı hassasiyet ile duyarlılık göstermektedir.  

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Cumhurbaşkanlığı 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2016 yılında başlatılan “Üniversitelerin Bölgesel 

Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaştırması ve İhtisaslaştırılması Programı” kapsamında seçilen 

ilk 5 pilot üniversiteden birisi olmayı başarmış ve “Hayvancılık” alanında ihtisaslaşma 

çalışmalarına başlamıştır. Üniversitemiz, söz konusu programa başvuru esnasında ihtisaslaşma 

alanını hayvancılık olarak belirlemiştir. Bunun en önemli nedenleri hem Burdur ilinin 

hayvancılık sektörünün ağırlıklı olduğu bir ekonomik yapıya sahip olması, hem de 

Üniversitemizin hayvancılık alanında halihazırda güçlü bir akademik altyapıya sahip olmasıdır.  

Yerel ve Bölgesel Kalkınma 

Odaklı Araştırma ve 

Geliştirme 
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“Burdur İli Sektörel Rekabet Gücünün Arttırılması: Tarım ve Hayvancılıkta Farklılaşarak 

Bütünleşik Kalkınma” başlığını taşıyan proje kapsamında; Üniversite öncülüğünde Burdur ili 

yerli hayvan ırklarının geliştirilmesi, genetik ıslah ile nitelikli ırkların kazandırılması, hayvan 

sağlığının korunması, et-süt veriminin arttırılması, hayvansal sanayiye dayalı katma değer 

yaratılması amaçlanmaktadır.  

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, hayvancılık alanında güçlü akademik altyapısı ile 

yerel ve bölgesel kalkınmaya yönelik önemli faaliyetler yürütmektedir. Üniversitemiz 

bünyesinde bulunan;  

❖ Veteriner Fakültesi,  

❖ MAKÜ-VET Hayvan Hastanesi, 

❖ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu,  

❖ Hayvan Hastalıkları Tanı Teknolojileri Merkezi,  

❖ Süt Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkez Laboratuvarı,  

❖ Bilgi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (UAM),  

❖ Genetik ve Embriyo Teknolojileri UAM,  

❖ Hayvancılık Yenilikçi Teknolojiler UAM,  

❖ Tarım ve Hayvancılıkta Standardizasyon ve Belgelendirme UAM,  

❖ Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları UAM,  

❖ Stratejik İşbirliği Proje Danışmanlık Eğitim UAM (Burdur Gelişim Merkezi)  

kapsamında hayvancılık sektörünün sorunlarına yönelik ve bölgesel kalkınma amaçlayan 

önemli projeler yürütülmektedir. Söz konusu projelerin somut çıktılarıyla, bölgede hayvan 

hastalıklarının ve ölümlerinin azaltılması, ırk ıslahının sağlanması, hayvancılık faaliyetlerinin 

standartlarının yükseltilmesi, hayvancılığa dayalı sanayinin geliştirilmesi, markalaşma ve 

katma değerin arttırılması hedeflenmektedir. 

Hayvancılık alanına odaklanan bu faaliyetlerin dışında Üniversitemiz, spor ve turizm alanında 

yapmış olduğu yatırımlarla da yerel ve bölgesel kalkınmaya destek olmayı amaçlamaktadır. 

Üniversitemiz bünyesinde yapılmış olan Stadyum, Sporcu ve Kamp Merkezi ve 5 yıldızlı 

Lavanta Tepesi Otel sayesinde, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için bölgeye fiziksel 

altyapı sunulması ve bölge ekonomisine de katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tüm akademik ve idari 

faaliyetlerinin özünde “Şehrine Dokunan Üniversite” politikasını 

barındırmaktadır. Sosyal sorumluluk bilinci ile olgunlaştırılmış bu 

politika, gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin özünde toplumsal katkı 

anlayışının yer almasını sağlamaktadır. Buna ek olarak Burdur 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi sadece toplumsal katkıya hizmet eden; sosyal içermenin 

sağlanarak toplumsal refahın arttırılmasını amaç edinmiş “odak projeler” de yürütmektedir. 

Dezavantajlı grupların iyilik halinin geliştirilmesi, onların sosyal içermeye tabi tutularak 

topluma kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen söz konusu projeler ciddi akademik 

birikimler üzerine inşa edilmekte; alanında uzman akademisyenler tarafından şehir ile istişare 

halinde başarı ile yürütülmektedir. Bundan sonra da tüm akademik birimlerin kendi alanları 

bağlamında toplumsal sorunlara ve çözümlere odaklanmaları sağlanacak, bu bağlamda hem 

uygulama hem de farkındalık adına projelerin geliştirilmesi teşvik edilecektir.     Anılan 

projelerden ilki doğrudan dezavantajlı kadınlar üzerine kurgulanmış olan “El Dikimi Top 

Üretimi Projesi” dir. El dikimi top üretimi ülkemizin 1950’li yıllara kadar önemli değerlerinden 

bir tanesi iken, yıllar içerisinde unutulmaya yüz tutmuş bir meslek haline gelmiştir. Burdur 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi himayesinde 2019 yılında başlatılan proje ile Burdur ilinde 

ikamet eden ve öncelikli olarak dezavantajlı olarak sınıflandırılan 150 kadın İŞKUR destekli 

kurslar vesilesi ile mesleki bir nitelik kazandırılarak “Top Dikim Ustası” na dönüştürülmüştür. 

Proje ile nitelik kazandırılarak gelire kavuşturulan 150 kadın bugün edinmiş oldukları 

ustalıklarını kendi kurdukları işletme ve kooperatiflerinde devam ettirmektedirler.  

Kurumumuz tarafından toplumsal katkı politikası ile hayata geçirilen bir diğer faaliyet SOGEP 

proje çağrısı bünyesinde yürütülen “Dezavantajlı Gruplar İçin Mesleki Gelişim ve Girişimciliği 

Geliştirme Kuluçka Merkezi Projesi” dir. Faaliyetleri devam eden proje 750 dezavantajlı 

bireyin üniversite himayesinde kurulacak 10 farklı branştaki meslek atölyesinde vasıf 

kazandırılarak istihdam ile buluşturulmalarını sağlamayı gaye edinmiştir. Yine proje 

kapsamında “Burdur İli İnteraktif Dezavantajlı Gruplar Haritası” oluşturularak efektif bir 

sosyal yardım sürecinin temini sağlanacaktır.  

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin toplumsal katkı alanında ses getiren bir diğer 

faaliyeti de “Biz Bir Takımız Projesi” olarak verilebilecektir. Gençlik ve Spor Bakanlığının 

desteklediği proje kapsamında ülkemizin 7 farklı il ve 13 farklı ilçesinden dezavantajlı olarak 

Toplumsal 

Katkı 
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tasnif edilen toplam 750 çocuğumuz ve aileleri bir hafta süren kamplara alınarak çeşitli spor ve 

drama eğitimlerine tabi tutulmuş; faaliyetler nihayetinde sosyal uyumun sağlanması güçlü bir 

şekilde desteklenmiştir.  

Üniversitemiz bölgesel kalkınma misyonu gereği tarım ve hayvancılık alanında birçok yaygın 

eğitim uygulamaları sürdürmüş, sürdürmeye de devam edecektir. Gerek çiftçi eğitimleri, 

yöresel ürünlerin üretimine ilişkin eğitimler, gerek veteriner eğitimleri, gerekse de süt 

işletmelerine verilen işletmecilik ve üretim süreci eğitimleri ile sahanın topyekün 

bilinçlendirilmesi adına önemli katkı sağlayacaktır. Bunların da ötesinde Burdur’u misyon alanı 

olan hayvancılık alanında daha güçlü kılmak adına çeşitli paydaşlarla kurulması planlanan 

Burdur Girişim Grubunun, sektörü canlandırıcı etki oluşturacağı düşünülmektedir.
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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 Özel Bütçe 

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. 

d) Yönetmeliğin Uygulamaya Girmeyen Hükümleri 

Raporlama tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat henüz yürürlüğe girmemiş ve 

uygulanmasına ileri tarihte başlanılacak maddeler aşağıdaki gibidir. Söz konusu maddelerin 

yürürlüğe girmesinden sonra mali tablolar ve dipnotlarda gerekli değişiklikler yapılacaktır. 

Yönetmeliğin;  

- 23 üncü maddesinde yer alan ticari amaçlı stoklara ilişkin net gerçekleşebilir değer 

uygulamasına,  

- 26 ncı maddesinde yer alan arsa ve arazilerin ayrı izlenmesine, 



23 

 

- 26 ve 28 inci maddelerde yer alan maddi ve maddi olmayan duran varlıklarda değer 

düşüklüğü karşılığı ayrılmasına, 

- 311/A maddesinde yer alan mali tabloların konsolidasyonuna,  

ilişkin hükümler 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

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. Bu değerleme sonucu oluşan kur 

farklarının etkisi, “Öz Kaynaklar” açıklayıcı not başlığı altında açıklanmıştır.  

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. 
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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 

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, 
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- 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, 

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. 
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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 

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. 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. 

10. 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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11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

 

 

D. MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR 

1. BANKA BİLGİLERİ 

Banka Hesabı Bilgileri Tutar 

Vadesiz hesap 0,00 

Vadeli hesap 1.293.061,77 

Özel hesaplar 0,00 

Toplam 1.293.061,77 
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Özel Hesap Bilgileri Tutar 

Açılış Net Defter Değeri  0,00 

Girişler 34.512.261,11 

Kullanımlar 34.512.261,11 

Kapanış Net Defter Değeri 0,00 

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin özel hesap uygulaması dışında tahsilat ve 

ödeme banka hesaplarında yer alan tutarlar gün sonlarında Kamu Elektronik Ödeme Sistemi 

(KEÖS) uyarınca İç Ödemeler Muhasebe Birimine aktarıldığı için banka hesabının bakiyesi 

içerisinde idarenin tahsilat ve ödeme işlemlerine ilişkin herhangi bir tutar bulunmamaktadır. 

2. PROJE ÖZEL HESABI 

Proje Özel Hesabı; banka hesabının bakiyesinde bulunan özel hesap uygulamalarından 

farklı olarak Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar veya uluslararası konsorsiyumlardan genel 

bütçe ve özel bütçeli idareler kapsamındaki kamu idarelerine proje karşılığı aktarılan hibe 

niteliğindeki tutarların izlenmesi amacıyla oluşturulan özel hesap uygulamaları ile dış 

finansman kaynağından dış proje kredisi olarak kamu idareleri adına özel hesaplara aktarılan 

tutarları göstermektedir. 

 

Türü              Tutar  

Avrupa Birliğinden Sağlanan Hibeler  
         

4.833.750,57 

Proje Özel Hesabı Bilgileri Tutar 

Açılış Net Defter Değeri  4.833.750,57 

Girişler 5.617.900,86 

Kullanımlar 5.617.900,86 

Kapanış Net Defter Değeri 4.833.750,57 
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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 

Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara 

Yatırılan Sermayeler 

Döner Sermayeli Kuruluşlara 

Yatırılan Sermayeler 

- - 19.259.999,56 

 

100.000,00 

Sermaye Taahhütleri - - 750.000,00 

4. MADDİ DURAN VARLIKLAR 

 Açılış Defter 

Değeri 

Kapanış Defter 

Değeri 

Birikmiş Amortisman 

 

Arazi ve Arsalar 177.249.366,79 177.249.366,79        - 

Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri  30.257.377,37 30.257.377,37 13.129.176,90 

Binalar  

Tesis, Makine ve Cihazlar 

Taşıtlar 

Demirbaşlar 

Yapılmakta Olan Yatırımlar 

291.321.975,47 

36.842.663,17 

3.967.952,99 

45.068.974,34 

59.977.109,81 

291.321.975,47 

36.842.663,17 

3.967.952,99 

45.068.974,34 

59.977.109,81 

29.495.897,90 

30.002.637,69 

2.950.776,11 

42.336.662,01 

        - 

Toplam 644.685.419,94 644.685.419,94 117.915.150,61 

a) Tahsisli Taşınmazlar 

 
Mülkiyetinde Olan 

Taşınmazlar 

Tahsis Edilen 

Taşınmazlar 

Tahsisli Kullanılan 

Taşınmazlar 

Arazi ve Arsalar 40.052.090,60 2.042.535,54 139.239.811,73  
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Yeraltı ve Yerüstü 

Düzenleri  
30.257.377,37 - - 

Binalar  270.156.830,52 - 21.165.144,95 

Toplam 340.466.298,49 2.042.535,54 260.404.956,68 

b) Yapılmakta Olan Yatırımlar 

Yapılmakta Olan Yatırımlar  Tutar  

Yapılmakta Olan Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri  - 

Yapılmakta Olan Binalar   59.977.109,81 

Yapılmakta Olan Tesisler  - 

Toplam  59.977.109,91 

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 29.649.309,33 

Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları  31.304,95 

Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları  

Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları 

- 

- 

Toplam 29.680.614,28 
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6. MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ DEĞİŞİM 

 

Mali Varlık / Yükümlülükler Açılış Defter Değeri Kapanış Defter Değeri 

Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara 

Yatırılan Sermayeler 

Döner Sermayeli Kuruluşlara yatırılan 

Sermaye Taahhütleri 

Sermaye Taahhütleri 

19.259.999,56 

 

100.000,00 

 

750.000,00 

19.259.999,56 

 

100.000,00 

 

750.000,00 

7. NAKİT AKIŞ TABLOSU 

Hazır değerler nakit değişimi 2020 yılı için; dönem başı 13.392.284,07 TL, dönem sonu 

5.230.295,54 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 8.161.988,53 TL tutarındadır.  

Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 

1.652.806,52 TL olumlu/olumsuz etkilenmiştir.  

8. 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. 

9. KOŞULLU VARLIKLAR 

Koşullu Varlıklar Tutar 

Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri   973.627,41 

Alınan Teminat Mektupları   8.306.793,88 

Toplam  9.280.421,29 
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a) Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri 

Kamu idarelerine ait maddi duran varlıklardan kiraya verilen veya üzerinde irtifak hakkı 

tesis edilenlere ilişkin olarak yapılan sözleşmelerin bir faaliyet dönemini aşması ve gelirin 

tahakkuk edebilmesi için ilgili kullanımın gerçekleşmesi gerektiğinden bu gelirler bilgi verme 

amacıyla nazım hesaplarda izlenmekte olup, aynı zamanda koşullu varlık tanımını 

karşılamaktadır. 

10. DİĞER NAZIM HESAPLAR 

Diğer Nazım Hesaplar Tutar 

Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar  2.080.818,40 

Kiraya Verilen Veya İrtifak Hakkı Tesis Edilen 

Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değerleri 
353.168,54 

Diğer Nazım Hesaplar 32.109.035,82 
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