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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1. Mevzuat ve Görevler 

 Anayasa’nın 130’uncu maddesinde, çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir 

düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile 

ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık 

yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine 

ve bilimsel özerkliğe sahip üniversitelerin Devlet tarafından kanunla kurulması öngörülmüştür. 

20 Mayıs 1955 tarih ve 6594 sayılı kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 

kabul edilmesi ile kurulmuş olan Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul ve Ankara illeri 

dışında kurulan ilk üniversitedir. Kuruluşundan yaklaşık sekiz yıl sonra, 19 Eylül 1963 

tarihinde, 336 sayılı kanunla Rektörlük ve Fakülte kadroları verilerek Temel Bilimler, İnşaat-

Mimarlık, Makine-Elektrik ve Orman Fakülteleri kurulmuştur. Karadeniz Teknik Üniversitesi, 

eğitim-öğretime 2 Aralık 1963 tarihinde başlamış, 1966 yılında bugünkü merkez kampüse 

taşınmıştır. 1981 yılında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun çıkarılmasından sonra 

Karadeniz Teknik Üniversitesi sürekli büyümeye devam etmiş, buna bağlı olarak bünyesinde 

yeni fakülte ve bölümler açılmıştır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı Fatih Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Güzel 

Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Beden Eğitimi 

ve Spor Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile 

Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu, Şalpazarı Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Meslek 

Yüksekokulu, Tonya Meslek Yüksekokulu ve Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu Trabzon 

Üniversitesi’nin 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı 

kanun ile Trabzon’da kurulması ile bu üniversiteye bağlanmıştır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesinde 12 fakülte, 1 yüksekokul, 6 enstitü ve 8 meslek 

yüksekokul bulunmaktadır. 

Yükseköğretimin amaç ve ilkeleri, yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının 

teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araştırma, yayın, 

öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’yla düzenlenmiştir. 

Anılan Kanun’un 12’nci maddesinde Yükseköğretim Kurumlarının görevleri 
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sayılmakta olup bu görevler; toplumun ihtiyaçları, kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun 

bilimsel eğitim-öğretim, araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, bu ilke ve hedefler 

doğrultusunda insan gücü yetiştirmek, toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme 

alanlarında eğitilmesini sağlamak, üretimde artışı sağlayacak uygulamalı çalışmalarda 

bulunmak, bu amaçla döner sermaye işletmelerini kurmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine 

ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak olarak özetlenebilir. 

Yükseköğretim kurumları için temel mevzuat 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 

2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunudur. Bunların dışında üniversitelerin faaliyetlerini 

yürütürken tabi oldukları mevzuat ise başta 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 

Kanunu, 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde 

Eklenmesi Hakkında Kanun olmak üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4857 sayılı İş 

Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 6245 sayılı 

Harcırah Kanunu ile diğer ilgili mevzuattır. 

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları 

Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik ve idari birimlerden oluşmaktadır. 

Akademik yapısı Rektör, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Rektör Yardımcıları, 

Fakülte Dekanlıkları, Yüksekokul Müdürlükleri, Enstitü Müdürlükleri ile Araştırma ve 

Uygulama Merkezlerinden oluşmaktadır. 

Üniversitenin idari yapısında ise; Rektör, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Rektör 

Yardımcıları, İç Denetim Birimi, Koordinatörlükler, Bilimsel Araştırma Birimi Genel 

Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ve Şube Müdürlükleri ile Hukuk Müşavirliği ve Döner 

Sermaye İşletme Müdürlüğü bulunmaktadır. 

Üniversitenin üst yöneticisi olan Rektör Cumhurbaşkanı tarafından, dekanlar ise 

Yükseköğretim Kurulunca atanmaktadırlar. 

Üniversitenin akademik karar organı Senato olup; Üniversite Yönetim Kurulu ise idari 

faaliyetlerde Rektöre yardımcı olmaktadır. 

Üniversite bünyesinde 12 fakülte, 1 yüksekokul, 6 enstitü, 8 meslek yüksekokul 
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bulunmaktadır. Of ve Çaykara Meslek Yüksekokulları henüz eğitim-öğretime başlamamıştır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesindeki kampüs ve yer alan birimler aşağıda 

belirtilmiştir; 

Kanuni Yerleşkesi: 6 Enstitü, 10 Fakülte, 1 Yüksekokul,  1 Meslek Yüksekokulu, 

Sürmene Deniz Bilimleri Yerleşkesi: 1 Fakülte, 

Of Yerleşkesi: 1 Fakülte, 

Maçka Yerleşkesi: 1 Meslek Yüksekokulu, 

Akçaabat Yerleşkesi: 1 Meslek Yüksekokulu, 

Arsin Yerleşkesi: 1 Meslek Yüksekokulu, 

Araklı Yerleşkesi: 1 Meslek Yüksekokulu, 

Sürmene Abdullah Kanca Yerleşkesi: 1 Meslek Yüksekokulu, 

Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik ve idari birimlerine ilişkin teşkilat şeması 

aşağıdaki gibidir. 

Tablo 1: Teşkilat Yapısı 

I. İdari Birimler II. Akademik Birimler 

 Rektör  

 Rektör Yardımcıları  

 Genel Sekreterlik  

 İç Denetim Birimi  

 Hukuk Müşavirliği  

 Daire Başkanlıkları  

Personel Daire Başkanlığı 

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 

Başkanlığı 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

 Rektör  

 Rektör Yardımcıları  

 Yönetim Kurulu  

 Senato  

 Fakülteler  

Diş Hekimliği 

Eczacılık 

Edebiyat 

Fen 

İktisadi ve İdari Bilimler 

Mimarlık 

Mühendislik 

Of Teknoloji 

Orman 

Sağlık Bilimleri 

Sürmene Deniz Bilimleri 
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Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı 

 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü  

 Fakülte, Yüksek Okul ve Meslek 

Yüksek Okul Sekreterlikleri  

 Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi  

Basımevi Müdürlüğü 

 

Tıp 

 Enstitüler:  

Adli Bilimler 

Fen Bilimleri 

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi 

Karadeniz Araştırmaları 

Sağlık Bilimleri 

Sosyal Bilimler 

 Yüksekokullar  

Yabancı Diller Yüksekokulu 

 Meslek Yüksekokulları  

Araklı Ali Cevat Özyurt 

Arsin 

Çaykara (Eğitim-Öğretime başlamadı) 

Maçka 

Of (Eğitim-Öğretime başlamadı) 

Sağlık Hizmetleri 

Sürmene Abdullah Kanca 

Trabzon 

 Uygulama ve Araştırma Merkezleri 

(16 adet) ile Uzaktan Eğitim Merkezi  

Üniversitede 2020 yıl sonu itibariyle akademik ve idari personel sayısı toplam 5321'dir. 

Bu personelden 2128 kadrolu akademik personel, 3 yabancı uyruklu sözleşmeli akademik 

personel, 1534 idari personel, 235 sözleşmeli idari personel ve 1421 işçi kadrosunda idari 

personel bulunmaktadır. 

Tablo 2: İdari Personel Sayıları 

 Dolu Boş TOPLAM 

Genel İdari Hizmetler 605 542 1.147 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 582 441 1.023 

Teknik Hizmetleri Sınıfı 230 120 350 

Avukatlık Hizmetleri 5 2 7 

Yardımcı Hizmetli 112 110 222 

TOPLAM 1.534 1.215 2.749 
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Tablo 3: Akademik Personel Kadro Durumu 

Unvan 
Kadroların Doluluk Durumu İstihdam Şekli 

Dolu Boş Toplam Tam zamanlı Yarı zamanlı 

Profesör 432 68 500 500 - 

Doçent 163 111 274 274 - 

Dr. Öğretim Üyesi 356 90 446 446 - 

Öğretim Görevlisi 276 82 358 358 - 

Araştırma Görevlisi 901 402 1.303 1.303 - 

TOPLAM 2.128 753 2.881 2.881 - 

Üniversitenin diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkisi: 

Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim kurumlarının öğretimini ve bilimsel araştırma 

faaliyetlerini planlamak düzenlemek, yönetmek, denetlemek, üniversitelere tahsis edilen 

kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi 

için planlama yapmakla görevlidir. 

Yükseköğretim Denetleme Kurulu, Yükseköğretim Kurulu adına üniversiteleri, bağlı 

birimlerini, öğretim elemanlarını ve bunların faaliyetlerini gözetim ve denetim yetkisine 

sahiptir. 

Üniversitelerce hazırlanan bütçeler, Anayasa’nın 130’uncu maddesi uyarınca 

Yükseköğretim Kurulu tarafından tetkik edilerek onaylanmakta, T.C. Milli Eğitim Bakanlığına 

sunulmakta ve merkezi yönetim bütçesinin bağlı olduğu esaslara uygun olarak yürürlüğe 

konulmaktadır. 

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 özgelirlerini 

kullanarak giderlerini finanse etmektedir. 

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Karadeniz Teknik Üniversitesine 

519.698.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içinde 58.717.602 TL ödenek eklenmiş ve 

toplam tahsis edilen ödenek 578.415.602 TL’ye ulaşmıştır.  Yıl sonu itibariyle bu tutarın 
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532.110.085 TL’sinin harcanmasıyla toplam ödeneğin kullanılma oranı %91,99 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Ekonomik sınıflandırma açısından İdarenin 2020 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin 

dağılımı ve yıl sonu gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir: 

Tablo 4: 2020 Mali Yılı Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu 

Ekonomik Kod 

Bütçe 

Başlangıç 

Ödeneği (TL) 

Toplam 

Ödenek (TL) 

Toplam 

Harcanan (TL) 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Bütçe 

Giderleri 

İçindeki 

Payı (%) 

01-Personel Giderleri 358.642.000 373.177.493 361.971.410 96,99 68,02 

02-Sosyal Güvenlik 

Kurumlarına Devlet Primi 

Giderleri 

61.019.000 62.080.507 60.924.149 98,13 

11,45 

03-Mal ve Hizmet Alım 

Giderleri 
33.311.000 39.109.700 29.396.318 75,16 

5,53 

05-Cari Transferler 16.459.000 18.437.902 18.292.027 99,20 3,44 

06-Sermaye Giderleri 50.267.000 85.610.000 61.526.181 71,86 11,56 

TOPLAM 519.698.000 578.415.602 532.110.085 91,99 100 

Bütçe başlangıç ödenekleri ile harcama tutarları dikkate alındığında bütçe başlangıç 

ödeneğinin %2,39 oranında aşıldığı görülmüştür. Bu oran, Personel giderlerinde %0,93, cari 

transferde %11,14 ve sermaye giderlerinde ise %22,40 oranında artış olarak gerçekleşmiştir. 

Personel, cari transfer ve sermaye gider kalemleri beklenenin üstünde gerçekleşirken, sosyal 

güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ile mal ve hizmet alımları giderleri beklenenin 

altında gerçekleşmiştir. 

Bunun dışında, Üniversitede Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

destekleri/Erasmus Değişim Programı/ Mevlana Değişim Programı/AB hibe işlemleri/Doğu 

Karadeniz Kalkınma Ajansı destekleri/ Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 

destekleri/ Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü destekleri/ Ulusal Bor 

Araştırma Enstitüsü destekleri/ Türkiye Sağlık Enstitüleri destekleri olmak üzere 2020 yılı için 

toplam 14.595.919 TL bütçe dışı kaynak kullanılmıştır. 
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Ekonomik sınıflandırmaya göre 2020 yılı gelir bütçesi tahmin ve gerçekleşme rakamları 

ise aşağıdadır: 

Tablo 5: 2020 Mali Yılı Bütçe Gelirleri Tablosu 

Ekonomik Kodu 

Bütçe 

Başlangıç 

Tahmini (TL) 

Gerçekleşen 

Tutar (TL) 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Bütçe 

Gelirleri 

İçindeki 

Payı (%) 

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 22.775.000 15.616.648 68,57 3,08 

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile 

Özel Gelirler 

477.204.000 466.554.315 97,77 91,96 

05-Diğer Gelirler 19.719.000 25.161.477 127,60 4,96 

TOPLAM 519.698.000 507.332.439   97,62 100 

Yukarıdaki tabloya göre 2020 yılında bütçe gelirleri %97,62 seviyesinde 

gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri başlangıç bütçesinde öngörülen tutar %68,57 

oranında, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirleri %97,77 oranında, diğer gelirler ise 

%127,60 oranında gerçekleşmiştir. 

Üniversitenin bütçe gelirler ve giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre son üç yıllık 

seyri değişim yüzdeleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. 

Tablo 6: Bütçe Giderlerinin 3 Yıllık (2018-2020) Seyri 

Bütçe Giderinin 

Çeşidi 

2018 Yılı (TL) 

(A) 

2019 Yılı (TL) 

(B) 

2020 Yılı (TL) 

(C) 

2019-2018 

Değişim 

Oranı (%) 

[D=(B-

A)/A] 

2020-2019 

Değişim 

Oranı (%) 

[E=(C-B)/B] 

Personel Giderleri 304.943.175 328.431.435 361.971.410 0,07 0,10 

SGK Devlet Prim 

Giderleri 
49.316.046 54.494.654 60.924.149 0,10 0,12 

Mal ve Hizmet Alım 

Giderleri 
36.664.307 31.487.632 29.396.318 -0,14 -0,07 

Faiz Giderleri      

Cari Transferler 12.429.714 15.322.825 18.292.027 0,23 0,19 

Sermaye Giderleri 68.248.441 83.246.619 61.526.181 0,22 -0,26 

Sermaye 

Transferleri 
     

TOPLAM 471.601.684 512.983.165 532.110.085 0,09 0,04 
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Tablo 7: Bütçe Gelirlerinin 3 Yıllık (2018-2020) Seyri 

Bütçe Gelirinin 

Çeşidi 

2018 Yılı 

(TL) 

(A) 

2019 Yılı 

(TL) 

(B) 

2020 Yılı (TL) 

(C) 

2019-2018 

Değişim Oranı  

(%) [D=(B-

A)/A] 

2020-2019 

Değişim 

Oranı (%) 

[E=(C-B)/B] 

Vergi Gelirleri - - - - - 

Teşebbüs ve Mülkiyet 

Gelirleri 
23.926.627 18.263.583 15.616.648 -23,67 -14,49 

Alınan Bağış ve 

Yardım ile Özel 

Gelirler 

421.665.076 494.467.500 466.554.315 17,27 -5,65 

Diğer Gelirler 20.809.569 18.628.726 25.161.477 -10,48 35,06 

Sermaye Gelirleri 39.882 23.800 0 - - 

Toplam 466.441.154 531.383.609 507.332.439 13,92 -4,53 

Bütçe Gelirlerinden 

Red ve İadeler 

Toplamı (-) 

435.856 333.091 646.574 -23,58 94,11 

NET TOPLAM 466.005.298 531.050.518 506.685.866 13,96 -4,59 

Dönem faaliyet geliri 569.153.991,25 TL, faaliyet gideri ise 551.440.231,03 TL olan 

Üniversitenin, 2020 yılını 17.065.249,6 TL olumlu faaliyet sonucu ile tamamladığı 

anlaşılmıştır. 

Tablo 8: 2020 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu (TL) 

Faaliyet 

Giderleri 

Faaliyet 

Gelirleri 

İndirim, İade, 

Iskonto Toplamı 
Net gelir 

Dönem Olumlu 

Faaliyet Sonucu 

551.440.231,03 569.153.991,25 648.510,62 568.505.480,63 17.065.249,6 

Karadeniz Teknik Üniversitesi merkezi yönetim bütçesi içerisinde yer alan özel bütçeli 

bir kamu idaresi olmakla birlikte 5018 sayılı Yasa’da tanımlanan bütçe türleri dışında kalan 

döner sermaye işletmesi bütçesi de kaynakları arasında yer almaktadır. 

Karadeniz Teknik Üniversite Döner Sermaye İşletmesi, 2020 yılını 22.651.434,50 TL 

dönem zararı ile kapatmıştır. 

Üniversitenin ortağı olduğu Teknokent bulunmaktadır. 30 Nisan 2004 tarih ve 25448 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22 Mart 2004 tarih ve 2004/7127 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile kurulan Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi 

A.Ş.’dir. Üniversite, sermayesi 750.000 TL olan Teknokent A.Ş.’ne 290.700 TL sermaye ile 

%38,76 oranında ortaktır. 
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Üniversite bünyesinde özel bütçeden ayrı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Turizm 

Eğitim ve Uygulama Merkezi İktisadi İşletmesi bulunmakta olup, 2020 yılında gelir 

gerçekleşmesi 3.327.930,85 TL, gider gerçekleşmesi 3.923.396,45 TL olmuş ve dönem faaliyet 

sonucu 595.465,60 TL zararla kapatılmıştır.  

1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’un 49’uncu maddesi gereğince 

genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama 

standartları Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından belirlenmektedir. Kamu İdaresi, 

Kanun’un 80’inci maddesinin T.C. 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. 

Üniversite bütçesi, analitik bütçe hazırlama rehberi çerçevesinde hazırlanmaktadır. Özel 

bütçeli bir idare olan Üniversitede tahakkuk esaslı devlet muhasebe sistemi kullanılmaktadır. 

Üniversitenin muhasebe işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'ne tabi olarak T.C. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Bütünleşik Mali Kontrol Yönetim Sistemi (BMKYS) Web 

Tabanlı Otomasyon Sistemi üzerinden yürütülmektedir. 

Kurum bütçesinin takibi ve muhasebe işlemleri, Genel Sekreterliğe bağlı olarak faaliyet 

gösteren Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Kamu İdarelerinin 

Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca 

kesin hesap cetvel ve belgeleri, strateji geliştirme birimi tarafından bütçe uygulamasına esas 

muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Kuruma ilişkin mali istatistikler ise 5018 

sayılı Kanun kapsamında T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilmektedir. 

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: 
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• Birleştirilmiş veriler defteri, 

• Geçici ve kesin mizan, 

• Bilanço, 

• Faaliyet sonuçları tablosu, 

• Öz kaynak değişim tablosu, 

• Bütçelenen ve gerçekleşen tutarların karşılaştırma tablosu, 

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

hesabı icmal cetveli. 

 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 

mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının 

güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek,  gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin 

hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle 

sorumludur. 
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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 

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 

2020 yıl sonu itibariyle; 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak 

yürürlüğe giren Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda 

aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır: 

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 ile 67’nci maddeler arasında belirlenmiştir. Buna göre, kamu idarelerinin malî 

yönetim ve kontrol sistemlerinin yapısını aşağıda belirten unsurlar oluşturmaktadır: 
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 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 yayımlanan 

rehberlerle belirlenmiştir. 

2020 yılı denetimi kapsamında, mezkur mevzuat çerçevesinde, kurum iç kontrol sistemi 

aşağıdaki şekilde değerlendirilmektedir: 

Kurum stratejik planı ve bu planın yıllık uygulama dilimi olan performans programı ile 

faaliyet sonuçlarını ve değerlendirmelerini içeren idare faaliyet raporları mevcuttur. 

Üniversitenin 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Plan ve 2020 yılı Faaliyet 

Raporunda, 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. 

İç kontrol sistemi ve işleyişinin üst yönetici ve personel tarafından sahiplenilmesi ve 

desteklenmesinin sağlandığı, kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve 

sorumluluklar açık bir şekilde belirlendiği, yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlendiği 

ve yazılı olarak bildirildiği anlaşılmıştır. 

2019-2023 yıllarını kapsayan stratejik plan idarenin kendi birimleri ve personelinin 

katkılarıyla mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır. 

İdarenin yürüteceği program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, 

performans hedef ve göstergelerini içeren performans programını hazırlanmıştır. Ayrıca İdare, 

bütçesini stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlamıştır. 

Kurumsal risk yönetim çalışmaları için planlama yapıldığı ve çalışmaların devam ettiği 

ancak tamamlanmadığı tarafımıza bildirilmiştir. 
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Üniversitede Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hazırlanmış olup, bu esas ve 

usullere göre gerekli iş ve işlemler yürütülmektedir. 

Birimlere ait görev tanımları ve iş akış şemaları oluşturmak için çalışmalar başlamış 

ancak tamamlanmamıştır. 

Üniversitede yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretecek ve analiz 

yapma imkânı sunacak bir yönetim bilgi sistemi bulunmaktadır. 

Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler, İdare Faaliyet Raporlarında gösterilmekte ve 

duyurulmaktadır. İdare Faaliyet Raporunun hazırlanmış, fakat mevzuatta öngörülen süre 

içerisinde yayınlanmamıştır. 

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun, üst yöneticinin onayı ile 

görevlendirildiği, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlandığı, eylem planında 

döner sermaye ile ilgili eylemlerin belirlendiği, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında 

yer alan eylemlerin gerçekleşme sonuçlarının izlendiği, planın revize edilmesi çalışmalarının 

takibinin yapıldığı ve raporlandığı beyan edilmiştir. Ayrıca İç kontrol sisteminin yılda en az bir 

kez değerlendirildiği ve değerlendirme formları ve raporların düzenlenerek İç Kontrol İzleme 

ve Yönlendirme Kuruluna sunulmaktadır. Ancak Kurulun, İç Kontrol Sistemi Değerlendirme 

Raporunu değerlendirip ve rapora ilişkin güncellemeleri tamamlayıp uygun görüşüyle üst 

yöneticinin onayına henüz sunmadığı tarafımıza bildirilmiştir. 

Üniversite bünyesinde 5 tane iç denetçi kadrosu bulunmaktadır. Bu kadrolardan 2 tanesi 

doludur. İlgili iç denetim birimi tarafından iç kontrol sisteminin incelenmesi ve 

değerlendirilmesine yönelik çalışmaların yapıldığı, hazırlanan raporun üst yöneticiye 

sunulduğu, üst yöneticinin de İç Denetim Koordinasyon Kuruluna ilgi raporu gönderdiği 

anlaşılmıştır. 

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2020 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi 

tarafından sunulan; geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve 

tablolarının, tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır. 
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7. DENETİM BULGULARI 

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

tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir. 

A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR 

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir. 

B. DİĞER BULGULAR 

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer 

almaktadır. 

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 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, 
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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 üzerine 12/11/2015 tarihli 

Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla Çaykara Meslek Yüksekokulu ve Of Meslek 

Yüksekokulu kurulmuştur. Ancak 2020 yılı sonu itibariyle bu iki yüksekokulun öğrencisi 

bulunmamaktadır. 

İdare cevabında, Of Meslek Yüksek Okulunda “Makine ve Metal Teknolojileri 

Bölümü” ve bu bölüme bağlı olarak “Silah Sanayi Teknikerliği Programı” ile Elektrik ve Enerji 

Bölümü ve bu bölüme bağlı olarak “Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Programı” 

açılması kararı Yükseköğretim Kuruluna sunulduğu, eğitimin bina teminine kadar 

Üniversitenin başka Meslek Yüksek Okulu binalarında geçici olarak başlatılacağı, Çaykara 

Meslek Yüksek Okulu için eğitim binası temin edildikten sonra öğrenci alımı için gerekli 

prosedürlerin hızla tamamlanacağı ifade edilmiştir. 
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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, mevcut koşullar 

gözetilerek ihtiyaçların belirlenmesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli 

kullanılmasına yönelik tedbirlerin alınması ve atıl durumda bulunan yüksekokullarda eğitime 

bir an önce başlanmasına yönelik gerekli çalışmaların yapılması ve tamamlanması, ayrıca 

durumun Yükseköğretim Kurulu’na bildirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

BULGU 2: Üniversiteye Ait Taşınmazların Tapu Kayıtlarında Cins Tashihlerinin 

Yapılmaması 

Mülkiyeti üniversiteye ait arsa üzerine idari bina, hizmet binası, eğitim binası, 

laboratuvar, yemekhane, kütüphane, kültür merkezi, otel gibi binalar yapılmasına rağmen 

bunlardan bazılarının tapu kayıtlarında cins tashihinin yapılmadığı görülmüştür. 

02.10.2006 tarih ve 26307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İdarelerine ait 

Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 4'üncü maddesinde; 

“… 

b) Cins tashihi: Binalar, arazi ve arsalar ile yer altı ve yer üstü düzenlerinin mevcut 

kullanım şekilleri ile tapu kayıtlarının farklılık göstermesi durumunda tapu kayıtlarının mevcut 

kullanım şekli dikkate alınarak düzeltilmesi işlemini,  

(…) 

ifade eder”; 

“Cins tashihlerinin yapılması” başlıklı 10'uncu maddesinde: 

“1) Kamu idareleri; mülkiyetlerinde, yönetimlerinde ve kullanımlarında bulunan 

taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda, 

tapu kayıtlarında cins tashihinin yapılması için gerekli işlemleri yaparlar. 

(2) Tahsis edilen ve üzerinde irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlar açısından bu 
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yükümlülük kullanan idarenin veya gerçek veya tüzel kişilerin durumu tespit eden yazısı üzerine 

taşınmaz maliki idareye aittir. Ancak cins tashihine ilişkin gerekli belgeler ile buna ilişkin malî 

yükümlülükler kullanıcılar tarafından karşılanır.” denilmektedir. 

Bu hükümler ile taşınmazların cins tashihi işlemlerinin, taşınmazın maliki durumunda 

olan kurumlar tarafından kullanıcı konumunda olan kurumların yazısı üzerine yapılacağı; 

taşınmazın bizzat malik kurum tarafından kullanılması durumunda ise, bu kurum tarafından 

tüm işlemlerin yerine getirileceği, hüküm altına alınmıştır.  

Ancak konuya ilişkin olarak yapılan incelemede, tapuda kayıtlı taşınmazların mevcut 

kullanım şekli ile kayıtlarda belirtilen cinsinin birbirine uygun olmadığı görülmüştür. 

İdare cevabında, üniversitenin kullanımında ve yönetiminde bulunan arsa, arazi ve 

binaların hem cins tashih işlemleri hem de bununla bağlantılı olarak yapı ruhsatı ve yapı 

kullanma izin belgesi alımı ile ilgili çalışmaların devam ettiği ifade edilmiştir. 

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, 

üniversiteye ait arazi ve arsaların üzerine yapılan binaların tapu kayıtlarında cins tashihinin 

yapılarak, taşınmazların mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtlarında belirtilen cinslerinin 

birbirine uygun hale getirilmesi için idare tarafından yapılan çalışmaların devam ettirilmesi ve 

tamamlanması gerekmektedir. 

BULGU 3: Süresinde Mahsup Edilmeyen Avans ve Krediler İçin Faiz 

Hesaplanmaması 

Üniversitenin mal, hizmet ve yapım işleri için verilen avans ve kredi evraklarının 

incelenmesinde avans ve kredi işleminde mahsup sürelerine uyulmadığı ve mahsubu geciken 

avans ve krediler için faiz hesaplanmadığı tespit edilmiştir.  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Ön ödeme” başlıklı 35’inci 

maddesinde; 

“Harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, 

ilgili kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması 

beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön 

ödeme yapılabilir. Verilecek avansın üst sınırları merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir.  
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Sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının yüzde otuzunu geçmemek üzere, 

yüklenicilere, teminat karşılığında bütçe dışı avans ödenebilir.  … 

Her mutemet ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili 

kanunlarında belirtilmemiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde üç ay içinde muhasebe 

yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür. Süresi içerisinde mahsup edilmeyen 

avanslar hakkında 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. …” 

denilmektedir. 

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in “Ön Ödemelerde Mahsup Süresi 

ve Sorumluluk” başlıklı 11’inci maddesinde; 

“Her mutemet ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili 

kanunlarında ayrıca belirtilmemiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde ise üç ay içinde 

muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade ederek hesabını kapatmakla yükümlüdür. 

Bakanlık, zorunlu hallerde mahsup süresini ayrıca belirlemeye yetkilidir. Mahsup süresi, 

avansın verildiği veya kredinin açıldığı güne, son ayda tekabül eden günün mesai saati 

bitiminde; sürenin bittiği ayda avansın verildiği veya kredinin açıldığı güne tekabül eden bir 

gün yok ise, süre o ayın son gününün mesai saati bitiminde sona erer.  

...  

Mutemetlerce süresi içinde mahsup edilmeyen avanslar hakkında 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Kanunen geçerli bir 

mazereti olmaksızın avanslarını süresinde mahsup etmeyen mutemetler hakkında, ayrıca tabi 

oldukları personel mevzuatının disiplin hükümlerine göre de işlem yapılır. Kurum içi veya 

kurum dışından görevlendirilenlere yolluk ve diğer giderleri karşılığı verilen avanslardan 

süresinde mahsup edilmeyenler hakkında özel kanunlarındaki hükümler uygulanır.” 

denilmektedir.  

Karadeniz Teknik Üniversitesinde yapılan inceleme sonucunda, 2020 yılında verilen 33 

avanstan 6, açılan 48 krediden 3’ü süresinde kapatılmamıştır. Süresinde kapatılmayan avans ve 

krediler için ilgili hüküm doğrultusunda faiz hesaplanmadığı görülmüştür. 

Yukarıda belirtilen hükümler doğrultusunda verilen avans ve açılan kredilerin süresi 

içinde kapatılması gerekmektedir. Avans ve kredi mahsup sürelerine uyulmadığı takdirde 

gecikilen süre için yasal faiz hesaplanarak tahsil edilmesi gerektiği düşünülmektedir. 
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8. EKLER 

EK 1: İZLEME 

Önceki Yıl/Yıllar Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin İzleme Tablosu 

Bulgu Adı Yıl 

İdare 

Tarafından 

Yapılan İşlem 

Açıklama 

Üniversite 

Bünyesindeki Bazı 

Birimlerin Öğrencisi 

Olmaması Sebebiyle 

Atıl Durumda Olması  

2019 Yerine 

Getirilmedi 

Of ve Çaykara Meslek 

Yüksek Okulları henüz 

öğrenci alımına 

başlamamışlardır. 

Kira Gelirlerine 

İlişkin Muhasebe 

Kayıtlarının Hatalı 

Yapılması 

2019 Tam Olarak 

Yerine Getirildi 

Bulgumuz doğrultusunda 

2020 yılında, kurumca 

muhasebe kayıtlarının ilgili 

hersaplara kaydı 

yapılmaktadır. 
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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1. Mevzuat ve Görevler 

Karadeniz Teknik Üniversitesinin tüm eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama 

birimlerinin faaliyetlerini kapsamak üzere, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin 

Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Döner 

Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleriyle faaliyetine devam etmektedir. 

Söz konusu Yönetmelik’in “Faaliyet alanları” başlıklı 2’nci maddesiyle, İşletme faaliyet 

alanına giren iş ve hizmetler; 

a) Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere talep 

edilecek konularda bilimsel görüş vermek, proje, araştırma ve benzeri hizmetler yapmak, 

seminer, konferans, sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak, 

b) Klinik, poliklinik, ameliyathane ve laboratuvarlarda her çeşit muayene, tetkik tahlil, 

tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili iş ve benzeri hizmetlerin yapılması, açılmış olan her 

türlü sağlık hizmetleri ile ilgili yataklı, yataksız sabit ve geçici kuruluşlar ve benzeri yerler ile 

belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak üzere açılmış bulunan eğitim ve uygulama 

eczanelerini işletmek, 

c) Danışmanlık, her türlü tercüme hizmetleri, plan, proje uygulama, deney raporları, 

fizibilite etüdü, proses değerlendirmesi ve geliştirilmesi, model deneyleri, bilgi işlem ve iş 

değerlendirmesi veya organizasyonu, analiz ölçme ve etanolaj hizmetleri ve faaliyet alanı ile 

ilgili olarak bakım, onarım, basım, yayın, cilt ve üretimle ilgili hizmetleri yapmak, 

d) Sportif alanda bireysel ve takım olarak performans değerlendirmesi, psikolojik 

danışmanlık, diyet analiz ve kontrolü, antrenman planlaması, sporcu sağlığını koruma ve 

geliştirmeye yönelik hizmetlerde bulunmak, 

e) Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarında yaratı ve araştırma çalışmaları 

ile eğitim, öğretime yönelik uygulamalarla sınırlı kalmak üzere grafik tasarımı, afiş broşür, 

sergi ve fuar düzenlemesi, iç ve dış mekân düzenlemeleri, tanıtım ve reklam filmleri, resim, 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2020 Yılı Sayıştay Düzenlilik 

Denetim Raporu 

22 

 

heykel, seramik çalışmaları, müzikli oyunlar ve tiyatro oyunları yazılması, sahnelenmesi, bale 

ve tiyatro temsilleri ile konser ve resitaller düzenlenmesi ve benzeri hizmetleri yapmak, 

f) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek hizmet birimlerinin faaliyet alanı ile sınırlı 

olmak üzere yukarıda sayılanlar dışında kalan her türlü iş, hizmet ve mal üretiminde bulunmak 

ve Rektörün izni alınmak koşuluyla üretilen iş, hizmet ve malları pazarlamak ve satmak. 

Olarak belirlenmiştir. 

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları 

Rektörlüğe bağlı bir birim olarak yapılanan Döner Sermaye İşletmesi, İşletme 

Müdürlüğü ve Saymanlık Müdürlüğü olarak teşkilatlandırılmıştır. İşletme Müdürlüğü 

bünyesinde 1 işletme müdürü, 11 idari memur ve 2 sürekli işçi hizmet vermekte olup; toplam 

14 idari memurun kadroları, özel bütçede, 154 4/A idari personel, 2 4/B sözleşmeli personel 

930 sürekli işçi, 2 geçici işçinin ise İşletmededir. İşletmenin Saymanlık Müdürlüğünde, T.C. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı personeli 1 saymanlık müdürü ve 5 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 

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

İdaresinin üst yöneticisi olan Rektör tarafından onaylanarak yürürlüğe girmektedir. 

Başlangıç bütçesi 413.200.000 TL olarak tahmin edilen İşletmenin 2020 bütçe gideri 

377.004.741 TL, bütçe geliri ise 324.366.012 TL olarak gerçekleşmiştir. 

2020 yılı bilançosuna göre İşletmenin sermayesi 55.000.000,00 TL olup, toplam aktif 

büyüklüğü ise 73.121.086,81 TL’dir. 

2020 yılı gelir tablosuna göre gelir toplamı 361.505.127,59 TL, gider toplamı 

384.156.562,09 TL olan Döner Sermaye İşletmesi, yıl sonu itibariyle dönemi 22.651.434,50 

TL net zararla tamamlamıştır.  
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1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi muhasebe ve raporlama 

işlemlerini, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nde yer alan 

hükümlere göre T.C. 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; T.C. 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, 

• Gelir tablosu, 

• Envanter defteri. 

Denetim görüşü, kamu idaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi 

kapsamındaki temel mali tabloları olan bilanço ve gelir 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 
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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 

mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının 

güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek,  gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin 

hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle 

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 

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. 
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5. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2020 yılına ilişkin yukarıda 

belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan; geçerli finansal raporlama çerçevesi 

kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, “Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular” bölümünde 

belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine 

varılmıştır. 

6. DENETİM BULGULARI 

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

tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir. 

A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR 

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olan bulgular yer almaktadır. 

BULGU 1: Gayrimaddi Hak Alımlarının Haklar Hesabı'nda 

Muhasebeleştirilmemesi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar İçin Amortisman 

Ayrılmaması 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından faaliyetlerinde 

kullanılmak üzere edinilen bilgisayar yazılım ile lisans yenileme işlemi alımlarının 260 Haklar 

Hesabında izlenmeyip doğrudan giderleştirildiği; ayrıca kurum mali tablolarında maddi 

olmayan duran varlıklar bulunduğu halde bu varlıklar için amortisman ve tükenme payı 

ayrılmadığı ve 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı’nın kullanılmadığı tespit edilmiştir. 

01.05.2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Döner Sermayeli 

İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin; “Gelir tablosu ilkeleri” başlıklı 35’inci 

maddesinde; 

“…  

(c) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun 

amortisman ve tükenme payı ayrılır.”  

Aynı Yönetmeliğin “Amortisman ve tükenme payı uygulaması” başlıklı 49’uncu 

maddesinde; 
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 “(…)Muhasebe sistemine dâhil edilen duran varlıklardan; arazi ve arsalar, yapım 

aşamasındaki sabit varlıklar, varlıkların elde edilmesi için verilen avans ve krediler ile sanat 

eserleri dışındakilerden hangilerinin amortisman ve tükenme payına tabi tutulacağı ve bunlara 

ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak amortisman ve tükenme payının süre, yöntem ve oranları 

duran varlık çeşitlerine göre Bakanlıkça belirlenir.”, 

Aynı Yönetmeliği’nin "Hesabın Niteliği" başlıklı 222’nci maddesinde; 

“Haklar hesabı, bedeli karşılığı edinilen imtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve unvan 

gibi hukuki tasarruflar ile belirli alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkiler 

dolayısıyla yapılan ve ekonomik değer taşıyan harcamaların izlenmesi için kullanılır.”, 

 "Hesabın İşleyişi" başlıklı 223’ncü maddesinde ise; 

“(1) Haklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:  

a) Borç  

1) Haklar, maliyet bedeli ile bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.  

b) Alacak 

1) Yararlanma süresi belli olanlar sürenin bitiminde, yararlanma süresi belli 

olmayanlar 5 inci yılın sonunda bu hesaba alacak, 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç 

kaydedilir. 

2) Yararlanma hakkı devredildiğinde kayıtlı değeri ile bu hesaba alacak, birikmiş 

amortismanları 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabına, devir bedeli tahsilatın şekline göre 

ilgili hesaplara borç kaydedilmekle birlikte; bu işlemden doğan kârlar 679 Diğer Olağandışı 

Gelir ve Kârlar Hesabına alacak, bu işlemden doğan zararlar 689 Diğer Olağandışı Gider ve 

Zararlar Hesabına borç kaydedilir.”, 

268 Birikmiş amortismanlar hesabına ilişkin düzenlemeler getiren “Hesabın niteliği” 

başlıklı 226’ncı maddesinde; “Birikmiş amortismanlar hesabı, maddi olmayan duran varlık 

bedellerinin, yararlanma süresi içinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için 

kullanılır” denilmektedir.  

Diğer yandan, Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde amortisman 

uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, 4.11.2015 tarih ve 29522 sayılı Resmi Gazete’de 
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yayınlanan “Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 47) Amortisman ve 

Tükenme Payları” başlıklı Tebliğ’de düzenlenmiştir. 

İlgili Tebliğin 3’üncü maddesinde 260 Haklar Hesabı ve 267 Diğer Maddi Olmayan 

Duran Varlıklar Hesabının amortismana tabi olduğu ifade edilmiştir. 

Aynı Tebliğ’in 6’ncı maddesinde;  

“ …(2) Ancak, maliyet bedeli, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin eki listede yer alan dayanıklı 

taşınırların her biri için 14.000 TL’yi, 13/9/2006 tarihli ve 2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte 

yer alan 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. Diğer bir ifadeyle maliyet bedeli 

bu tutarlara kadar olan duran varlıklar, hesaplara alındığı yılın sonunda tamamen amorti 

edilir…” denilerek, maddi olmayan duran varlıklar için amortisman oranı %100 olarak 

belirlenmiştir. 

Yapılan incelemeler sonucunda 2020 yılı içerisinde alımı yapılan Bilgisayar Yazılım ile 

Lisans Yenileme İşlemi Alımlarına ilişkin tutarların 260 Haklar Hesabı’na kaydedilmesi 

gerekirken, 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı’na kaydedilerek doğrudan giderleştirildiği, 

ayrıca kurum mali tablolarında maddi olmayan duran varlıklardan 260 Haklar Hesabı ile 267 

Diğer maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı bulunduğu halde bu varlıklar için amortisman 

ve tükenme payı ayrılmadığı ve 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı’nın kullanılmadığı 

görülmüştür.  

İdare, cebında bundan sonra söz konusu gayrimaddi haklara ilişkin işlemlerin yukarıda 

anılan mevzuatta belirtilen şekilde çalıştırılacağını ifade etmişse de ilgili yılda gayrimaddi 

haklar hesaplarının çalıştırılmaması, mali tabloların gerçek durumu yansıtmasını 

engellemektedir. 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 

tarafından gerçekleştirilen yazılım ve lisans alımlarının 260 Haklar Hesabına alınarak takibinin 

yapılması, yıl sonunda maddi olmayan duran varlıklar hesaplarındaki tutarın tamamına 

amortisman ayrılmak suretiyle giderleştirilmesi gerekmektedir. 
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B. DİĞER BULGULAR 

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer 

almaktadır. 

BULGU 1: Kamu İhale Kurulunun Uygun Görüşünün Alınmadan Kamu İhale 

Kanununda Belirtilen Sınırın Üzerinde Alım Yapılması 

Mal ve hizmet alımları için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21/f ve 22/d maddeleri 

kapsamında yapılan harcamaların, toplam ödeneklerin %10'unu aştığı halde Kamu İhale 

Kurulu’nun uygun görüşünün alınmadan aynı kapsamda harcamalara devam edildiği 

görülmektedir. 

4734 sayılı Kanunun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci 

maddesinin (ı) bendinde; 

“Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak 

harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’unu 

Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.” hükmü getirilmiştir. 

Kamu İhale Genel Tebliğinin (21.3.) (Mülga- 31.12.2020 tarihinde yayımlanan "4734 

Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci Maddesinin (I) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara 

İlişkin Tebliğ" ile ilgili madde yürürlükten kaldırılmıştır.)  numaralı maddesinde ise; 

“Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, ihale ve harcama yapmaya yetkili 

birimlerinin 4734 sayılı Kanunun 21/f ve 22/d maddeleri kapsamında yaptıkları 

harcamalarının, toplam ödeneklerinin % 10 oranını aşıp aşmadıklarını takip edeceklerdir. 

Kurum ve kuruluşlar ilgili veya bağlı birimlerine mal ve hizmet alımı ile yapım işleri 

ödeneklerinin aktarılması ile ilgili işlemleri yaparken veya bunların harcamalarını belirlerken 

bu durumu göz önünde bulunduracaklardır.” denilmiştir. 

Ayrıca, 4734 sayılı Kanunun “Görevlilerin Ceza Sorumluluğu” 60’ıncı maddesi, ihale 

sürecinde görev alan kamu görevlilerinin ceza sorumluluğunu düzenlemiştir. Bu maddenin son 

fıkrasında; 62’nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler 

ve ihale yapanlar hakkında da bu maddede bulunan müeyyidelerin uygulanacağı 

belirtilmektedir. 
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Döner Sermaye İşletmesinin 2020 yılı mal alımları bütçe ödenekleri 165.876.300,00 TL 

olmasına rağmen 4734 sayılı Kanunun 21/f ve 22/d kapsamında yapılan harcamalar 

32.450.377,44 TL olmuştur. Bütçe ödeneklerinin %10' unu 15.862.747,44 TL aşılmıştır. Buna 

rağmen aşan kısım için Kamu İhale Kurulundan uygun görüşü alınmadığı anlaşılmıştır. 

Yukarıda belirtilen 4734 sayılı Kanun ve Kamu İhale Genel Tebliği hükümleri 

karşısında; mal alımları için 21/f ve 22/d kapsamında yapılan harcamaların, toplam bütçe 

ödeneklerinin % 10'unu aşıp aşmadığının takip edilmesi ve Kamu İhale Kurulu’nun uygun 

görüşünün alınmadan bu oranı aşan alımların yapılmaması gerekmektedir. 
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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1. Mevzuat ve Görevler 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Turizm Eğitim ve Uygulama Merkezi İktisadi İşletmesi 

13.12.2002 tarihinde yürürlüğe giren  “Turizm Eğitim ve Uygulama Merkezi İşletme 

Yönergesi’’ ile  kurulmuş olup: 2014 yılında bağlı olduğu Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi 

Başkanlığından Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile tamamen ayrılarak Genel Sekreterliğe 

bağlanmıştır. 

İşletme muhasebe kayıt ve işlemlerinde; saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin 

sağlanması; işlemlerinin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun 

olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolarının zamanında, 

doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş ilkeleri çerçevesinde, yönetimin 

ve diğer ilgili kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması ve raporlanmasına 

ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve 

Usulleri uygulamaktadır. 

Turizm Eğitim ve Uygulama Merkezi İktisadi İşletmesi otel, restoran, kafeterya ve 

kantin hizmetlerinde görev yapmaktadır. 

Turizm Eğitim ve Uygulama Merkezi İktisadi İşletme Müdürlüğü; hizmet bedeli olarak 

alınan yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin 

kullanımında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin 

Tebliğ hükümlerine uygun hareket etmektedir. 

Üniversite Yönetim Kurulu'nun 28.09.2012 gün ve 246 sayılı toplantısında Karadeniz 

Teknik Üniversitesi Turizm Eğitim ve Uygulama Merkezi İktisadi İşletme Yönergesi yürürlüğe 

konulmuştur. 

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları 

Turizm Eğitim ve Uygulama Merkezi İktisadi İşletmesi otel, restoran, eğitim, kafeterya 

ve kantin birimlerinden oluşmaktadır. 

İşletme Müdürlüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü içerisindeki otel, 
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kafeterya ve kantinleri ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Sahil Tesislerindeki otel, restoran ve 

kafeterya birimleriyle faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Üst Yöneticisinin yönetim ve tasarrufu çerçevesinde 

faaliyet gösteren ve Genel Sekreter ve İşletme Müdürüne bağlı olan Sosyal Tesis İşletme 

Müdürlüğünde, işçi statüsü ile istihdam edilen ve giderleri sosyal tesis bütçesinden karşılanan 

toplam 71 kişi çalışmaktadır. 

1.3. Mali Yapı 

Gelirleri ile giderlerini karşılayan Turizm Eğitim ve Uygulama Merkezi İktisadi 

İşletmesinin, 2020 yılı gelir tahmini 2.986.977,77 TL, gider tahmini ise 3.549.689,53 TL iken; 

2020 yılında gelir gerçekleşmesi 3.327.930,85 TL, gider gerçekleşmesi 3.923.396,45 TL olmuş 

ve dönem faaliyet sonucu 595.465,60 TL zararla kapatıldığı, anlaşılmıştır. 

1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına 

Dair Esas ve Usuller ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yayımlanan 

Tebliğlere göre işlemlerini kayıt altına alan, muhasebeleştiren ve mali tablolarını hazırlayıp 

raporlayan sosyal tesislerden kurumlar vergisi mükellefi olanlar, Esas ve Usuller’in muhasebe 

işlemlerinin raporlanmasına ve hesapların konsolidasyonuna ilişkin hükümlerine 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, 

• Gelir tablosu, 

Denetim görüşü, kamu idaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi 

kapsamındaki temel mali tabloları olan bilanço ve gelir tablosuna verilmiştir. 
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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 

mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının 

güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek,  gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin 

hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle 

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 

gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün 

belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri 
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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 Turizm Eğitim ve Uygulama Merkezi İktisadi 

İşletmesinin 2020 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan, geçerli 

finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle 

doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır. 
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