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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1. Mevzuat ve Görevler  

Karadeniz Teknik Üniversitesi(KTÜ), 20 Mayıs 1955 tarihinde Türkiye'nin dördüncü 

üniversite olarak Trabzon'da kurulmuş ve 1963 yılında eğitim öğretime başlamış bir devlet 

üniversitesidir. 

Yükseköğretim ile ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim 

kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile 

eğitim-öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile esasları 

bir bütünlük içinde düzenlemek amacıyla düzenlenen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 

1981’den beri yürürlüktedir. 

2547 sayılı Kanun’un 12’nci maddesinde Yükseköğretim Kurumlarının görevleri 

sayılmakta olup bu görevler sırasıyla; 

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

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

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

b. Kendi ihtisas gücü ve 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 yönlerden ilerlemesini ve 

gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla iş birliği 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, 
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f. Eğitim-öğretim ve 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 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, 

ı. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, 

döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine 

ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları  

Kamu İdaresinin üst yöneticisi olan Rektör Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise 

Yükseköğretim Kurulunca seçilmekte ve atanmaktadırlar. Üniversitenin akademik organı 

Senato olup Üniversite Yönetim Kurulu ise idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı olmaktadır.  

Üniversitenin Akademik yapısında; Rektör, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, 

Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanlıkları, Yüksekokul Müdürlükleri, Enstitü Müdürlükleri 

ile Araştırma ve Uygulama Merkezleri, idari yapısında ise; Rektör, Senato, Üniversite 

Yönetim Kurulu, Rektör Yardımcıları, İç Denetim Birimi, Etik Kurulları, Koordinatörlükler, 

Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Bilimsel Araştırma Birimi, Genel Sekreter ve Genel 

Sekreter Yardımcıları ile bunlara bağlı 5 Şube Müdürlüğü, 8 Daire Başkanlığı, Hukuk 

Müşavirliği, Sosyal Tesis İşletmesi ve Döner Sermaye İşletmesi bulunmaktadır. 

Kamu İdaresi halen 9 yerleşkede 12 fakülte, 1 yüksekokul ve 6 enstitü ile eğitim-

öğretim hizmetlerini yürütmektedir. 

Üniversitenin dolu kadro sayısı 5.268 olup bunun sözleşmeli personel statüsünde 

çalışan 3 yabancı uyruklu personel ile birlikte 2.114’ü akademik personeldir. Üniversitenin 

idari personel sayısı 1572, sözleşmeli personel sayısı 210,  sürekli işçi sayısı ise 1372’dir. 

Üniversitenin bağlı, ilgili ve ilişkili olduğu kurum ve idareler değerlendirildiğinde; 

KTÜ’nün ilgili yıl bütçesi hazırlanıp Anayasa’nın 130’uncu maddesi uyarınca 
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Yükseköğretim Kurulu tarafından tetkik edilerek onaylanmakta, Milli Eğitim Bakanlığına 

sunulmakta ve merkezi yönetim bütçesinin bağlı olduğu esaslara uygun olarak işleme tabi 

tutulup yürürlüğe konmaktadır. 

Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, 

denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini 

yönlendirmek bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, 

geliştirilmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını 

sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile kurulan 

Yükseköğretim Kurulunun görev alanı içerisinde KTÜ de bulunmaktadır. 

Yükseköğretim Kurulu adına üniversiteleri, bağlı birimlerini, öğretim elemanlarını ve 

bunların faaliyetlerini gözetim ve denetim altında bulunduran Yükseköğretim Kuruluna bağlı 

Yükseköğretim Denetleme Kurulu, Kamu İdaresinin faaliyetlerini denetleme yetkisine 

sahiptir. 

Akademik bir organ olan Üniversitelerarası Kurulun üyeleri her üniversiteden bir 

rektör ve bir profesörün katılımından oluşmaktadır. Bu Kurulun görevleri 2547 sayılı 

Kanun’un 11’inci maddesiyle belirlenmiştir ve KTÜ de Kurulun üyesidir. 

KTÜ diğer üniversiteler gibi mali yönetim yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin 

hazırlanması, uygulanması, mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması ve mali 

kontrole ilişkin olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun verdiği görev 

ve yetkiye istinaden başta Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlemeleri olmak üzere ilgili diğer 

kurumların düzenlemelerine tabidir. 

1.3. Mali Yapı  

“Özel Bütçeli İdare” olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun, 

5436 sayılı Kanun’un 12’nci maddesi ile değiştirilmiş (II) sayılı cetvelinin (A) bölümünde 

sayılan Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve İleri Teknoloji Enstitüleri içerisinde yer alan 

Kamu İdaresi, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen hazine yardımı ve öz gelirlerini 

kullanarak giderlerini finanse etmektedir. 

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 472.733.000 TL ödenek tahsis edilen 

Üniversite bütçesine yıl içinde 75.123.507 TL ödenek eklenmiş ve toplam tahsis edilen 

ödenek 547.856.507 TL’ye ulaşmış olup ödeneğin %93,64’ü yani 512.983.164 TL’si 
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kullanılmıştır. Dönem faaliyet geliri 511.608.478,39 TL faaliyet gideri ise 525.718.497,33 TL 

olan Üniversitenin, 2019 yılını 14.110.018,94 TL olumsuz faaliyet sonucu ile tamamladığı 

anlaşılmıştır. 

Ekonomik sınıflandırma açısından İdarenin 2019 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin 

dağılımı ve yılsonu gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. 

 

2019 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİ 

 
Başlangıç 

Ödeneği 

Toplam 

Ödenek 

Gider 

Toplamı 

Gerçekleşme 

Oranı 

(G/T.Ö)% 

Personel Giderleri 330.319.000 338.443.784 328.431.435 97 

SGK Devlet Primi Giderleri 53.786.000 54.733.216 54.494.654 100 

Mal ve Hizmet Alımı 

Giderleri 
30.648.000 35.217.000 31.487.632 89 

Cari Transferler 15.123.000 17.077.507 15.322.825 90 

Sermaye Giderleri 42.857.000 102.385.000 83.246.619 81 

Toplam 472.733.000 547.856.507 512.983.165 94 

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2019 yılı gelir bütçesi tahmin ve gerçekleşme 

rakamları ise aşağıdadır. 

 

2019 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİ 

Hesap Kodu Bütçe Başlangıç 

Tahmini (TL) 

Gerçekleşen 

Tutar (TL) 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.211.000 18.263.583 % 75 

04.Alınan Bağış ve Yardımlar 432.271.000 494.467.500 % 114 

05.Diğer Gelirler 16.251.000 18.628.726 % 115 

Toplamı 472.733.000 531.383.609 % 112 

Kamu İdaresi bütçesi içinde yer almayan Üniversite Döner Sermaye İşletmesi 2019 

yılını 70.864.376,52 TL dönem zararı ile kapatmışken bir diğer bütçe dışı kaynak olan Sosyal 

Tesis İşletmesinin 2019 yılı karı ise 412.153,79 TL’dir. 
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1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi 

5018 sayılı Kanun’un 49’uncu maddesi gereğince genel yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartları, uluslararası standartlara uygun 

olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde; Sayıştay Başkanlığı, Hazine ve Maliye 

Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluş temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak olan Devlet 

Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla genel yönetim 

kapsamında olan üniversitelerin muhasebe ve raporlama standartları Kurul tarafından 

belirlenen kurallara tabidir. Kamu İdaresi ayrıca adı geçen Kanun’un 80’inci maddesinin 

Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden Bakanlığın hazırladığı düzenlemelere 

tabi olup bu kapsamda çıkarılan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’ndeki muhasebe 

ilkeleri ile hesap planını kullanmakta, mali tabloları hazırlamakta ve Merkezi Yönetim 

Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre mali işlemlerini muhasebeleştirmektedir.  

“Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe 

Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar”ın 5’inci maddesi gereğince hesap 

dönemi sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden denetime 

sunulanlar aşağıda sayılmakta olup denetim bunlar ile Usul ve Esaslar’ın 8’inci maddesinde 

yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır. 

 Birleştirilmiş veriler defteri.  

 Geçici ve kesin mizan.  

 Bilanço. 

 Kasa sayım tutanağı. 

 Banka mevcudu tespit tutanağı.  

 Alınan çekler sayım tutanağı.  

 Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı. 

 Teminat mektupları sayım tutanağı. 

 Değerli kâğıtlar sayım tutanağı. 

 İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetimi 

hesabı icmal cetveli.  

 Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu. 
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 Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu. 

 Faaliyet sonuçları tablosu. 

Denetim görüşü, kamu idaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi 

kapsamındaki temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet sonuçları tablosuna verilmiştir. 

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU 

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine 

uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek 

şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların 

kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir 

olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve 

tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve 

malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere 

uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak 

oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını 

oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından 

sorumludur. 

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin 

gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki 

düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve 

doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle 

sorumludur. 

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, uluslararası denetim standartları, 

Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir. 

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki 

düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm 

faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence 
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elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla 

yürütülmüştür. 

Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, 

güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; 

uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün 

belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol 

sistemleri de değerlendirilmiştir. 

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve 

mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, 

belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri 

oluşturmaktadır. 

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve 

uygun denetim kanıtı elde edilmiştir. 

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

5018 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinde tanımlandığı üzere mali kontrol, kamu 

kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun, 

etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan kontrol 

sistemi ile kurumsal yapı, yöntem ve süreçleri ifade etmektedir.  

İç kontrol sisteminin ne olduğu, amacı, yapısı ve işleyişi 5018 sayılı Kanun’un beşinci 

kısmında, 55 ila 67’inci maddeleri arasında belirlenmiştir. Buna göre, kamu idarelerinin malî 

yönetim ve kontrol sistemlerinin yapısını aşağıda belirten unsurlar oluşturmaktadır:  

- Harcama birimleri,  

- Muhasebe ve malî hizmetler  

- Ön malî kontrol  

- İç denetim  

Temel unsurları bu olan iç kontrolün işleyişi ile ilgili ayrıntılı hükümler, İç Kontrol ve 

Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 
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yayımlanan rehberlerle belirlenmiştir.  

2019 yılı denetimi kapsamında, anılan mevzuat çerçevesinde, kurum iç kontrol sistemi 

aşağıdaki şekilde değerlendirilmektedir:  

Üniversitenin 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Plan ve 2019 yılı Faaliyet 

Raporu’nda, İdarenin misyonu ve vizyonu belirtilmiştir. Bu nedenle personelin tamamının 

idarenin misyon ve vizyonundan haberdar olduğu kanaatine varılmıştır. Misyonun 

gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerce yürütülecek görevler 

yazılı olarak tanımlanmıştır.  

Üniversite tarafından iç kontrol sisteminin güçlendirilmesi amacıyla İç Kontrol Uyum 

Eylem Planı 2014 yılında revize edilmiştir. İç kontrol sistemi ve işleyişinin yönetici ve 

personel tarafından sahiplenilmesi için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edileceği 

belirtilmiştir.  

2019-2023 Stratejik Planı Üniversitenin kendi birimleri ve personelinin katkılarıyla 

mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır. Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve 

sorumluluklar açık bir şekilde tespit edilmiştir. Yetkiler ve yetki devrinin sınırları kısmen 

kanunda belirtilen ilkeler çerçevesinde belirlenmiştir.  

KTÜ İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı bulunmakla birlikte 2017 yılında 

başlatılan revize çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı tarafından yapılan yönlendirmeler doğrultusunda birimlerin risk değerlendirme 

çalışmaları sürdürülmektedir. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturulmuştur.  

Ön Mali Kontrol Sistemi, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’a 

uygun olarak kurulmuş olup, KTÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi hazırlanmıştır. İş ve 

işlemler Yönerge doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.  

Üniversite Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, İç Kontrol Standartları Uyum Eylem 

Planı’nda yer almaktadır.  

Üniversitede; gelen ve giden her türlü evrak dâhil iş ve işlemlerin kaydedildiği, 

sınıflandırıldığı ve dosyalandığı Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS) kullanılmaktadır.  

Üniversitede iç denetim birimi oluşturulmuş ve İç Denetim Biriminin işleyişi ile iç 

denetçilerin ve üst yöneticinin iç denetime ilişkin görev yetki ve sorumluluklarına yönelik 
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KTÜ İç Denetim Yönergesi çıkarılmıştır. İç denetim faaliyetleri yıllık olarak hazırlanan İç 

Denetim Programı çerçevesinde yürütülmektedir. 

Üniversitenin 5 adet iç denetçi kadrosu bulunmaktadır. Bu kadrolardan 2 tanesi 

doludur. Söz konusu iç denetçiler 5018 sayılı Kanun’un 65’inci maddesinde öngörülen 

sertifikaya sahiptirler. 

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2019 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan, 

geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının tüm önemli 

yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır. 

7. DENETİM BULGULARI 

Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi 

tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir. 

A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir. 

B. DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE 

DEĞERLENDİRMELER 

BULGU 1: Üniversite Bünyesindeki Bazı Birimlerin Öğrencisi Olmaması 

Sebebiyle Atıl Durumda Olması 

Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik birimlerinden Çaykara ve Of Meslek Yüksek 

Okulunun mevzuat gereğince kurulmasına ve gerekli görevlendirmelerin yapılmasına rağmen 

öğrencisinin olmadığı ve bu birimlerde eğitim faaliyetlerinin yürütülmediği görülmüştür.  

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun “Ana ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinin, (f) 

bendinde;  

“Üniversiteler ile İleri Teknoloji Enstitüleri ve bunlar içindeki fakülte, enstitü ve 

yüksekokullar, Kalkınma Plan ve Programlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve 

yükseköğretim planlaması çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun görüşü veya önerisi 
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üzerine kanunla kurulur.” denilmekte,  

Aynı maddenin (h) bendinde de;  

“Yükseköğretim kurumlarının geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, genişletilmesi ve 

bütün yurda yaygınlaştırılması amacına yönelik olarak yenilerinin açılması, öğretim 

elemanlarının yurt içinde ve dışında yetiştirilmeleri ve görevlendirilmeleri, üretim - insan 

gücü - eğitim unsurları arasında dengenin sağlanması, yükseköğretime ayrılan kaynakların ve 

ihtisas gücünün dağılımı, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri 

doğrultusunda ülke, çevre ve uygulama alanı ihtiyaçlarının karşılanması, örgün, yaygın, 

sürekli ve açık eğitim - öğretimi de kapsayacak şekilde planlanır ve gerçekleştirilir.” 

hükümleri yer almaktadır.  

Yine aynı Kanunun “Yükseköğretim Kurulunun Görevleri” başlıklı 7’nci maddesinde;  

“Yükseköğretim kurumlarının bu Kanunda belirlenen amaç, hedef ve ilkeler 

doğrultusunda kurulması, geliştirilmesi, eğitim - öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve 

yükseköğretim alanlarının ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında 

yetiştirilmesi için kısa ve uzun vadeli planlar hazırlamak, üniversitelere tahsis edilen 

kaynakların, bu plan ve programlar çerçevesinde etkili bir biçimde kullanılmasını gözetim ve 

denetim altında bulundurmak” olarak sayılmıştır. 

Öte yandan mezkur Kanunun “Rektör” başlıklı 13'üncü maddesinde de üniversitenin 

ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve 

geliştirilmesinde, eğitim- öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma 

plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde rektörlerin birinci derecede 

yetkili ve sorumlu olduğu belirtilmektedir.  

Üst yönetici ile harcama yetkililerinin kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve 

hukuka uygun olarak kullanılmasını sağlama sorumlulukları çerçevesinde; üniversitenin ve 

bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasının ve 

geliştirilmesinin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma 

plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinin sağlanması için fakülte ve 

yüksekokulların 2547 sayılı Kanun’da yer alan ilke ve esaslara göre açılması gerekmektedir.  

Karadeniz Teknik üniversitesi Rektörlüğünün talebi ile 12/11/2015 tarihli 

Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla Çaykara Meslek Yüksekokulu ve Of Meslek 
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Yüksekokulu kurulmuştur. Ancak 2019 yılı sonu itibariyle bu iki yüksekokulun öğrencisi 

bulunmamaktadır. 

İhtiyaçlar gözetilmeden ve yeterli koşullar sağlanmadan fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokulları ve bu okullara bağlı bölümlerin açılması hem kamu kaynaklarının ekonomik 

ve verimli kullanılmasına engel teşkil etmekte, hem de üniversitedeki insan kaynağının 

rasyonel ve etkin bir şekilde, ayrıca plan, ilke ve hedefler doğrultusunda kullanılamadığını 

göstermektedir. 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve açıklamalar doğrultusunda, ihtiyaçlar ve 

mevcut koşullar gözetilerek kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ve 

gerekli önlemlerin alınması ve mevcut durumun Yükseköğretim Kurulu’na bildirilmesinin 

uygun olacağı düşünülmektedir. 

BULGU 2: Kira Gelirlerine İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Hatalı Yapılması 

Üniversite tarafından tahsilatı yapılan ve gelecek ayları ve yılları kapsayan kira 

gelirlerinin; 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı ve 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler 

Hesabına kaydedilmesi gerekirken bu işlem yapılmadan peşin tahsil edilen kira gelirlerinin 

doğrudan gelir kaydedildiği görülmüştür. 

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin “380 Gelecek Aylara Ait Gelirler 

Hesabı” başlıklı 296’ncı maddesinde; bu hesabın, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan 

ancak, gelecek aylara ait olan peşin tahsil edilmiş gelirler ile uzun vadeli yabancı kaynaklar 

ana hesap grubundaki gelecek yıllara ait gelirler hesabında kayıtlı tutarlardan tahakkuk 

zamanına bir yıldan az süre kalan peşin tahsil edilmiş gelirlerin izlenmesi için kullanılacağı 

belirtilmiştir. 

Adı geçen Yönetmeliğin “Hesabın işleyişi” başlıklı 298'inci maddesinde ise peşin 

tahsil edilen gelirlerin, içinde bulunulan aya ait olan kısmının 600 Gelirler Hesabına, sonraki 

aylarda tahakkuk ettirilmesi gereken kısmının bu hesaba, içinde bulunulan faaliyet dönemini 

takip eden dönemlerde tahakkuk ettirilmesi gerekenlerin 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler 

Hesabına alacak, tahsil edilen tutarın tamamının 100 Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabı ya 

da ilgili diğer hesaplara borç; diğer taraftan 800 Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 805 Gelir 

Yansıtma Hesabına borç kaydedileceği ifade edilmiştir. 

Söz konusu Yönetmeliğin “480 Gelecek yıllara ait gelirler hesabı” başlıklı 347’nci 
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maddesinde; bu hesabın dönem içinde tahsil edilen ancak, gelecek yılların faaliyet hesaplarına 

dâhil edilecek olan gelirlerin izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir. 

“Hesabın işleyişi” başlıklı 349’uncu maddesinde ise; peşin tahsil edilen gelirlerin, 

içinde bulunulan aya ait olan kısmının 600 Gelirler Hesabına, gelecek aylarda tahakkuk 

ettirilmesi gerekenlerin 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabına, içinde bulunulan faaliyet 

dönemini takip eden dönemlerde tahakkuk ettirilmesi gerekenlerin bu hesaba alacak, tahsil 

edilen tutarın tamamının 100 Kasa Hesabı veya 102 Banka Hesabına ya da ilgili diğer 

hesaplara borç; diğer taraftan tahsil edilen tutarın tamamının 800 Bütçe Gelirleri Hesabına 

alacak, 805 Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedileceği ifade edilmiştir. 

Yukarıda açıklanan düzenlemeler çerçevesinde peşin tahsil edilen kira gelirlerinden 

içinde bulunulan aya ilişkin olanların 600 Gelirler Hesabına alınması, geriye kalan tutarların 

ilgisine göre 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı veya 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler 

Hesabına alacak kaydedilmesi gerekmektedir. 
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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1. Mevzuat ve Görevler  

KTÜ Döner Sermaye İşletmesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58’inci 

maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendi uyarınca, 5 Temmuz 1983 tarih ve 18098 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Yönetmelik kapsamında kurulmuştur.  

Döner Sermaye İşletmesinin amacı, Üniversitenin görevleri ile ilgili olarak ortaya 

çıkan fiyatlandırılabilir nitelikteki mal veya hizmetlerin üretim veya satışını iyi şekilde 

yönetebilmektir. 

KTÜ’nün yetkin olduğu konularda öğretim üyeleri tarafından Döner Sermaye 

İşletmesi çerçevesinde Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Rektörlüğe bağlı Merkezler aracılığıyla 

yürütebilecekleri faaliyetler; 

a. Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep 

edilecek konularda Bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, proje yürütmek, araştırma, 

uygulama, seminer, konferans, sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak ve benzeri 

hizmetler yapmak, 

b. Belirli bilimsel sonuçların uygulamasını sağlamak ve bilimsel rapor hazırlamak, 

c. Test ve analiz çalışmaları yürütmek, 

d. Her türlü baskı ve yayım hizmetlerini yerine getirmek. 

e. Bu amaçlardan biri veya birkaçına yönelik ve benzer çalışmalar, 

f. Üniversitenin bilgisayar alt yapısını kullanarak her türlü iş ve hizmetlerin 

üretilmesini sağlamak, 

g. Araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri gerçekleştirmektir. 

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları  

Rektörlüğe bağlı bir birim olan Döner Sermaye İşletmesi, İşletme Müdürlüğü ve 

Muhasebe Müdürlüğü olarak yapılandırılmıştır. İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 işletme 

müdürü ve 158 idari memur, 16 daimi işçi, 2 geçici işçi ve 941 sürekli işçi bulunmaktadır. 
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İşletmenin Muhasebe Müdürlüğünde, Hazine ve Maliye Bakanlığı personeli 1 muhasebe 

müdürü ve 6 memur bulunmaktadır.  

1.3. Mali Yapı  

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı olarak kurulmuş olan döner 

sermayeli işletmelerin iş ve işlemleri ile bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, 

sonuçlandırılması, muhasebesi, kontrol ve denetimi ile muhasebe yetkililerinin niteliklerine 

ilişkin usul ve esaslar, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile 

belirlenmiştir. Dolayısıyla 5018 sayılı Kanun’un bütçe ile ilgili hükümlerine tabi olmayan 

işletme bütçesi, adı geçen Yönetmelik’in 4’üncü maddesine göre hazırlanmakta olup Kamu 

İdaresinin üst yöneticisi olan Rektör tarafından onaylanarak yürürlüğe girmektedir. 

 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü elde ettiği gelirlerle giderlerini finanse etmekte 

olup 2019 yılında özel bütçe kaynaklarından herhangi bir kaynak kullanmamıştır. 

Başlangıç bütçesinde 383.818.562,00 TL gelir öngörülmüş olup gider bütçesi de aynı 

tutarda hazırlanmıştır. 

2019 yılı bütçe gerçekleşmelerine Kesin Mizan esas alınarak bakıldığında; İşletmenin 

bütçe giderinin 312.481.135,21 TL bütçe gelirinin ise 256.870.657,45 TL olarak gerçekleştiği, 

yıl içerisinde ek bütçelerle bütçe tahminlerinin güncellendiği görülmüştür. 

Bütçe Gider ve Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırma Tablosuna göre bütçe 

gerçekleşmeleri aşağıda yer almaktadır. 

BÜTÇE GİDERLERİ BÜTÇE GELİRLERİ 

Kodu ve Adı Tutar (TL) Kodu ve Adı Tutar (TL) 

01-Personel Giderleri 59.604.282,21 03-Mal ve Hizmet Gelirleri 242.520.732,56 

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına 

Devlet Primi Giderleri 
10.251.484,08 

04-Alınan Bağış ve 

Yardımlar 
5.718.293,97 

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 163.146.765,75 05-Diğer Gelirler 1.067.396,35 

05-Cari Transferler 13.674.564,06 09-Diğer Gelirler 1.920.480,33 

06-Sermaye Giderleri 858.561,04   

10-Ek Ödeme 64.945.478,07     

Toplam 301.371.090,09 
 

251.226.903,21 
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2019 Yılı Gelir Tablosuna göre İşletme, 4.881.127,13 TL brüt satış karından 

77.654.835,51 TL faaliyet gideri düşüldükten sonra 72.773.708,38 TL faaliyet zararı, bundan 

da diğer faaliyetlerden olağan gelirler ile olağandışı gelirler düşüldükten sonra dönemi 

70.864.376,52 TL net zararla tamamlamıştır. 

1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi  

KTÜ Döner Sermaye İşletmesi muhasebe ve raporlama işlemlerini, Döner Sermayeli 

İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nde yer alan hükümlere göre Hazine ve Maliye 

Bakanlığı tarafından kurulan ve yönetilen Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Sistemi 

üzerinden yürütmektedir. İşletme, Yönetmelik’te hüküm bulunmayan hâllerde 5018 sayılı 

Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak hazırlanan diğer yönetmelikler ile Merkezi Yönetim 

Muhasebe Yönetmeliği’nin genel esaslarını, kıyasen uygulamakta olup Hazine ve Maliye 

Bakanlığı tarafından yayımlanan diğer düzenlemelere de tabidir. 

 “Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe 

Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar”ın 5’inci maddesi gereğince hesap 

dönemi sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden denetime 

sunulanlar aşağıda yer almakta olup denetim bunlar ile Usul ve Esaslar’ın 8’inci maddesinde 

yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır. 

 Birleştirilmiş veriler defteri. 

 Geçici ve kesin mizan. 

 Bilanço. 

 Kasa sayım tutanağı. 

 Banka mevcudu tespit tutanağı. 

 Alınan çekler sayım tutanağı. 

 Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı. 

 Teminat mektupları sayım tutanağı. 

 Gelir tablosu. 

Denetim görüşü, kamu idaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi 

kapsamındaki temel mali tabloları olan bilanço ve gelir tablosuna verilmiştir. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2019 Yılı Sayıştay Düzenlilik 

Denetim Raporu 

18 

 

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU 

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine 

uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek 

şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların 

kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir 

olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve 

tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve 

malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere 

uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak 

oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını 

oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından 

sorumludur. 

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin 

gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki 

düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve 

doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle 

sorumludur. 

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, uluslararası denetim standartları, 

Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir. 

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki 

düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm 

faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence 

elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla 

yürütülmüştür. 

Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, 

güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; 

uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle 
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gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün 

belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol 

sistemleri de değerlendirilmiştir. 

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve 

mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, 

belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri 

oluşturmaktadır. 

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve 

uygun denetim kanıtı elde edilmiştir. 

5. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2019 yılına ilişkin yukarıda 

belirtilen ve ekte yer alan, geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve 

tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır. 
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1. ÖZET 

Bu rapor, Karadeniz Teknik Üniversitesinin performans denetimi sonuçlarını ve 

bulgularını içermektedir. 

6085 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesi uyarınca, Sayıştay “hesap verme sorumluluğu 

çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının 

ölçülmesi suretiyle gerçekleştirilen denetim” olarak tanımlanan performans denetimini 

yapmakla görevli ve yetkilidir. 

Karadeniz Teknik Üniversitesinin hedef ve göstergeleriyle ilgili olarak faaliyet 

sonuçlarının değerlendirmesini sağlamak amacıyla aşağıdakiler denetlenmiştir: 

2019-2023 dönemine ait Stratejik Plan, 

2019 yılı Performans Programı, 

2019 yılı İdare Faaliyet Raporu 

Faaliyet sonuçları ölçümü yapan veri kayıt sistemleri. 

Üniversite tarafından hazırlanan stratejik plan, performans programı ve faaliyet 

raporlarının, süresinde yayınlandığı, mevzuatta istenen nitelikleri taşıdığı ve genel anlamda 

birbirleri ile uyumlu olduğu görülmüştür. 

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU 

Denetlenen kamu idaresi yönetimi, 5018 sayılı Kanun ve bu Kanun uyarınca 

yayımlanan Stratejik Plan, Performans Programı ve İdare Faaliyet Raporlarının 

hazırlanmasına ilişkin yönetmelik ve kılavuzlara uygun olarak hazırlanmış olan performans 

bilgisi raporlarının doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştay’a 

sunulmasından; bir bütün olarak sunulan bu raporların kamu idaresinin faaliyet ve 

işlemlerinin sonucunu tam ve doğru olarak yansıtmasından; kamu idaresinin amaç, hedef, 

gösterge ve faaliyetlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; 

performans yönetimi ve faaliyet sonuçlarının ölçülmesine ilişkin sistemlerin amacına uygun 

olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden; performans 

bilgisinin dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve 

sunulmasından sorumludur.  
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3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin 

amaç, hedef, gösterge ve faaliyetlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere 

uygunluğunu tespit etmek, kamu idaresinin raporladığı performans bilgisinin güvenilirliğine 

ilişkin değerlendirme yapmak, performans yönetimi ve faaliyet sonuçlarını ölçen sistemleri 

değerlendirmekle sorumludur. 

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

Denetimin dayanağı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6085 sayılı 

Sayıştay Kanunu, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları ve Sayıştay ikincil 

mevzuatıdır. 

Denetimin amacı, bütçe hakkının gereği olarak kamu idarelerinin faaliyet sonuçları 

hakkında TBMM ve kamuoyuna güvenilir ve yeterli bilgi sunulması, kamu idarelerinin 

performansının değerlendirilmesi ile hesap verme sorumluluğu ve saydamlığın yerleştirilmesi 

ve yaygınlaştırılmasıdır. 

Denetim, kamu idaresinin faaliyet raporunda yer alan performans bilgilerinin ve 

bunları oluşturan kayıt ve belgelerin doğruluğu ve güvenilirliğine ilişkin denetim kanıtı elde 

etmek üzere; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile gerçekleştirilir. 

Bu çerçevede, Karadeniz Teknik Üniversitesinin yayımladığı 2019-2023 dönemine ait 

Stratejik Plan, 2019 yılı Performans Programı ve 2019 yılı İdare Faaliyet Raporu 

incelenmiştir. 

5. GENEL DEĞERLENDİRME 

2019 yılı performans denetimi kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesinin 

yayımladığı 2019-2023 dönemine ait Stratejik Plan, 2019 yılı Performans Programı ve 2019 

yılı İdare Faaliyet Raporu incelenerek faaliyet sonuçlarının ölçülmesine yönelik olarak 

üretilen performans bilgisinin güvenilir olup olmadığı değerlendirilmiştir. 

2019 yılı Performans Programı ve 2019 yılı İdare Faaliyet Raporu'nun yasal süreleri 

içinde yayımlandığı ve mevzuatta belirtilen şekil şartlarına uygun olduğu görülmüştür 

Karadeniz Teknik Üniversitesinin hazırlamış olduğu performans programı ve faaliyet 
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raporundaki performans bilgisi içeriğinin düzenlemelere uygun olduğu düşünülmektedir. 

Faaliyet sonuçlarının sağlıklı biçimde ölçülmesini sağlayacak veri kayıt sisteminin 

kurulduğu, veri kayıt sisteminin faaliyet sonuçlarının ölçümüne ilişkin tüm unsurları 

kapsadığı, sistemin geliştirilmesine ve sistemde kullanım kolaylığı sağlanmasına yönelik 

iyileştirmeler yapıldığı görülmüştür. 

6. DENETİM BULGULARI 

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir. 
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