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BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİ 
Bülent Ecevit Üniversitesi Yükseköğretim Kuruluna bağlı kamu tüzelkişiliğine ve 

bilimsel özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kuruluştur. Üniversitenin çekirdeğini teşkil eden 

Mühendislik Fakültesinin orijini 1924 yılında kurulan Maden Mühendislik Mektebidir. Bu 

kurum sırasıyla Maden Meslek ve Başçavuşları Okulu, Maden Teknik Okulu, Mühendislik 

Mimarlık Akademisi aşamalarından geçerek 2809 Sayılı Kanunla Hacettepe Üniversitesi 

Rektörlüğüne bağlanarak Zonguldak Mühendislik Fakültesi adını almış ve 11.07.1992 tarih 

21281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 Sayılı Kanunun 9 uncu Ek 

maddesi ile Zonguldak Karaelmas, yeni adıyla Bülent Ecevit Üniversitesi kurulmuştur. 

Bülent Ecevit Üniversitesinin örgüt yapısı, Yükseköğretim Kanunu ve Yüksek 

Öğretim Kurumları Teşkilat Kanununun üniversitelerin akademik ve idari örgütlenmesine 

ilişkin maddeleri ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda fakülte, enstitü, yüksekokul, 

konservatuar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ile Rektörlüğe bağlı 

bölümlerden oluşmuştur. Akademik ve idari birimlerin yönetimi ve yöneticilerin yetki ve 

sorumlulukları da aynı Kanun tarafından belirlenmiştir. 

Batı Karadeniz Bölgesinde etkin bir yörede kurulmuş olan üniversite, Zonguldak ili 

ve çevre ilçelerinde halen 6 Fakülte, 3 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu ve 1 Devlet 

Konservatuarından oluşan yapısıyla eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. 

Bülent Ecevit Üniversitesi 2012 yılı bütçe giderleri toplamı 115.911.984,71.-TL iken 

bütçe gelirleri toplamı 113.488.308,72.-TL olarak gerçekleşmiştir. 

 2011 öğretim yılı sayılarıyla 18395 öğrencisinin bulunduğu üniversitede; 886 

akademik, 1217 idari personel bulunmaktadır.  Kurumun teşkilat yapısı aşağıdaki birimlerden 

oluşmaktadır: 

           I.   İdari Bilimler 

• Rektör 

• Rektör Yardımcıları 

• Genel Sekreterlik 

• İç Denetim Birim Başkanlığı 

• Daire Başkanlıkları 

 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

 Personel Daire Başkanlığı 
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 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

 Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 

 Hukuk Müşavirliği 

 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 

II. Akademik Birimler 

• Rektör 

• Rektör Yardımcıları 

• Rektör Danışmanları 

• Yönetim Kurulu  

• Senato 

• Fakülteler 

• Enstitüler 

• Yüksekokullar/ Konservatuar 

• Meslek Yüksekokulları 

• Araştırma Uygulama Merkezleri 

• Rektörlüğe Bağlı Bölümler/Merkezler 

 

KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI 
Sayıştay tarafından 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 8 inci maddesine dayanarak 

hazırlanan “Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile 

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

hesap dönemi sonunda Sayıştay’a gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgeler aşağıda 

belirtilmiştir: 

a) Birleştirilmiş veriler defteri. 

b) Geçici ve kesin mizan. 

c) Bilanço. 

ç) Belgeler; 

1) Kasa sayım tutanağı, 

2) Banka mevcudu tespit tutanağı, 

3) Alınan çekler sayım tutanağı, 

4) Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı, 
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5) Teminat mektupları sayım tutanağı, 

6) Değerli kağıtlar sayım tutanağı, 

7) Taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetveli veya envanter defteri. 

d) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

kapsamındaki idarelerin bütçe uygulama sonuçlarına ait tabloları; 

1) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu, 

2) Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu, 

e) Faaliyet sonuçları tablosu veya gelir tablosu. 

Bülent Ecevit Üniversitesi 2012 Yılı Düzenlilik Denetimi yukarıda sayılan defter, 

tablo ve belgeler  (“Birleştirilmiş veriler defteri”, “Bilanço” ile “Faaliyet sonuçları tablosu 

veya gelir tablosu” Başkanlığımıza sunulmamıştır.) ile söz konusu yönetmeliğin 8 inci 

maddesi gereği denetim ekibi tarafından istenen diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp 

sonuçlandırılmıştır. 

 

DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN 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 Sayıştay’a 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. 

 

 

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 bildirmekle sorumludur. 
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DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 
Denetimlerin dayanağı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6085 

sayılı Sayıştay Kanunu, genel kabul görmüş 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 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. 

 

DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

 MALİ RAPOR VE TABLOLARI ETKİLEYEN BULGULAR 
1) Kurum mülkiyetinde bulunan arazi ve arsaların 250-Arazi ve Arsalar Hesabına 

kaydedilmediği görülmüştür. 

Kurum tarafından bulguda belirtilen hususlara iştirak edilmekte ve 2013 yılından 

itibaren gereğinin yapılacağı belirtilmektedir. 

2) Kurum mülkiyetindeki yer altı ve yerüstü düzenlerinin tamamının 251-Yer Altı ve 

Yerüstü Düzenleri Hesabına kaydedilmediği görülmüştür. 

Kurum tarafından bulguda belirtilen hususlara iştirak edilmekte ve 2013 yılından 

itibaren gereğinin yapılacağı belirtilmektedir. 
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3) Kurum binalarının gerçek değerleriyle kaydedilmemesi nedeniyle, 252-Binalar 

Hesabında kayıtlı tutarın, kurum binalarının tamamına ilişkin durumu yansıtmadığı 

görülmüştür. 

Kurum tarafından bulguda belirtilen hususlara iştirak edilmekte ve 2013 yılından 

itibaren gereğinin yapılacağı belirtilmektedir. 

4) Kuruma tahsisli taşınmazların, Nazım Hesaplardan 964-Kamu İdarelerine Tahsisli 

Binalar ve Araziler Hesabı ile 965- Kamu İdarelerine Tahsisli Binalar ve Araziler Karşılığı 

Hesabında izlenmediği görülmüştür. 

Kurum tarafından bulguda belirtilen hususlara iştirak edilmekte ve 2013 yılından 

itibaren gereğinin yapılacağı belirtilmektedir. 

 

DENETİM GÖRÜŞÜ 
Bülent Ecevit Üniversitesi Özel Bütçesinin 2012 yılına ilişkin mali rapor ve 

tablolarının, “Denetim Görüşünün Dayanakları” bölümünde açıklanan nedenlerden dolayı 

(Taşınmazlar ve Nazım Hesaplar ) hesap alanlarındaki hata ve eksiklikler hariç tüm önemli 

yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve 

işlemlerinin kanun ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olduğu kanaatine varılmıştır.  
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BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 

HAKKINDA BİLGİ 
Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Bülent Ecevit Üniversitesinin 

tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere, 

05.07.1983 tarih ve 18098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 58 inci Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak 

Esaslara İlişkin Yönetmelik” ve yine bu Yönetmeliğin değişik 2 nci maddesine göre 

hazırlanmış olan “Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” 

doğrultusunda kurulmuştur. 

Döner Sermaye İşletmesinin faaliyetleri şunlardır : 

a) Yükseköğretim Kurumları dışındaki kurullar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından 

istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak, 

b) Eğitim organizasyonu, danışmanlık, uygulama, fizibilite etüdü, model deneyleri, 

bilgi işlem, iş değerlendirmesi, ölçme, ölçü ayarı hizmetlerini yapmak, 

c) Laboratuvar ve atölyelerde yapılacak tetkik, analiz, deney, bakım, tamir ve 

üretimle ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak, 

d) Açılmış bulunan her türlü sağlık hizmetleri ile ilgili yataklı ve yataksız sabit ve 

geçici kuruluşları işletmek, 

e) Klinik, poliklinik, ameliyathane ve laboratuvarlarda yapılacak olan her türlü 

muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili faaliyetlerde bulunmak, 

f) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek faaliyet alanı ile sınırlı olarak iş ve 

hizmet üretmek ve elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve 

satmak. 

Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu Bülent Ecevit Üniversitesinin Yönetim 

Kuruludur. Döner Sermaye İşletmesinin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini 

uygun gördüğü ölçüde rektör yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, araştırma ve 

uygulama merkezi müdürlerine devredebilir. 

Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde Tek Düzen 

Muhasebe Sistemi kullanılmaktadır. Müdürlük muhasebe işlemlerini Döner Sermayeli 

İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine tabi olarak yürütmektedir. Bu bağlamda ürettiği 

mali tablolar, adı geçen Yönetmeliğin 565 ve 573 üncü maddelerinde geçen defter, cetvel ve 

tablolardan oluşmaktadır. 
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İşletmenin bütçe uygulama sonuçları, işletme tarafından hazırlanan kesin hesap 

cetvellerinde gösterilmektedir. İşletme tarafından hazırlanan cetveller, bir yıllık uygulama 

sonuçlarını göstermektedir. Kesin hesap cetvellerinin onaylanması, bütçenin 

onaylanmasındaki usule göre yapılmaktadır. 

Üniversiteye ait idari faaliyet raporunda döner sermaye işletmesinin faaliyet ve 

sonuçlarına ilişkin bilgilere de yer verilmektedir. 

 

KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI 
Sayıştay tarafından 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 8 inci maddesine dayanarak 

hazırlanan “Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile 

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

hesap dönemi sonunda Sayıştay’a gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden denetime 

sunulması gereken şunlardır: 

a) Tablo 3.1 Muhasebe Birimi Bilgi Formu 

b) Tablo 3.2 Banka Hesapları Bilgi Formu 

c) Tablo 3.3 Kasa Sayım Tutanağı 

d) Tablo 3.4 Banka Mevcudu Tespit Tutanağı 

e) Tablo 3.5 Alınan Çekler Sayım Tutanağı 

f) Tablo 3.6 Menkul Kıymet ve Varlıklar / Teminat Mektupları Sayım Tutanağı 

g) Tablo 3.7 Döner Sermaye İşletmesi Bilançosu 

h) Tablo 3.8 Döner Sermaye İşletmesi Gelir Tablosu 

i) Tablo 3.9 Birleştirilmiş Veriler Defteri 

j) Tablo 3.10 Envanter Defteri 

k) Tablo 3.11 Mizan 

l) Tablo 3.12 Gelir Bütçesi 

m) Tablo 3.13 Gider Bütçesi 

Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2012 Yılı Düzenlilik Denetimi 

yukarıda sayılan defter, tablo ve belgeler (Birleştirilmiş veriler defteri tarafımıza intikal 

etmemiştir.) ile söz konusu yönetmeliğin 8 inci maddesi gereği denetim ekibi tarafından 

istenen diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır. 
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DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 
Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine 

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

zamanında Sayıştay’a sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu 

idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tam ve doğru olarak yansıtmasından ve ister 

hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali 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. 

 

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 tablolarının güvenilirliğine ve 

doğruluğuna ilişkin görüş bildirmekle yükümlüdür. 

 

DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 
Denetimlerin dayanağı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6085 

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

mevzuatı ve denetim rehberleridir. 

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki 

düzenlemelere uygunluğuna ve mali tablolarının doğru ve güvenilir olduğuna ilişkin makul 

güvence elde etmek ile mali yönetim ve iç kontrol sistemini 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 
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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. 

 

DENETİM GÖRÜŞÜ 
Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin 2012 yılına ilişkin mali rapor 

ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği; gelir, gider ve 

mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanun ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olduğu 

kanaatine varılmıştır.  
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