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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİ 
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Yükseköğretim kurumlarını düzenleyen 

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 tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversitelerin Devlet 

tarafından kanunla kurulacağı belirtilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kanunu 01 Ağustos 1933 günü TBMM’de kabul 

edilmiş; İstanbul Üniversitesi Türkiye’nin ilk üniversitesi olmuştur. Bugün 20 fakülte, 1 

konservatuar, 17 enstitü, 8 yüksekokul, 35 uygulama araştırma merkezi ile faaliyette 

bulunmaktadır. 

 
Ekonomik Düzeyde Ödenek Kullanım Durumu (2012) 

Başlangıç 
Ödeneği 

Toplam 
Ödenek 

Toplam 
Gider 

Gerçekleşme 
Oranı 

Bütçe Giderleri Toplamı 640.598.000 727.697.078 667.661.708 %104 
Personel Giderleri 385.909.000 397.652.187 390.060.568 %101 
SGK Devlet Primi Giderleri 76.923.000 78.046.534 77.756.278 %101 
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 112.064.000 132.533.329 106.627.653 %95 
Cari Transferler 13.952.000 15.611.614 12.929.600 %93 
Sermaye Giderleri 51.750.000 103.853.414 80.287.609 %155 

 Sermaye Transferleri    

 

Sayıştay tarafından 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 8’inci maddesine dayanarak 

hazırlanan 

KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI 

 

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 31.12.2012 tarihli kesin mizan, 

banka mevcudu tespit tutanakları, harcama birimlerini gösterir cetvel, alınan çekler sayım tutanağı, 

menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı, teminat mektupları sayım tutanağı, değerli kağıtlar sayım 

tutanağı, taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetveli usul ve esasların 8 inci maddesine 

istinaden denetim ekibimizce istenmiş olan diğer belgeler denetime sunulmuş ve denetim bu cetveller 

ile belgeler esas alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır. 
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DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 
İstanbul Üniversitesi yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak 

hazırlanmış olan mali tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya 

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, yürütülen 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 bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle sorumludur. 

 
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. 
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DENETİM GÖRÜŞÜ 
İstanbul Üniversitesi Özel Bütçesinin 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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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA BİLGİ 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 37’nci maddesinde “Yükseköğretim kurumları 

dışındaki kuruluş veya kişilerce, üniversite içinde veya hizmetin gerektirdiği yerde, 

üniversiteler ve bağlı birimlerden istenecek, bilimsel görüş proje, araştırma ve benzeri 

hizmetler ile üniversitede ve üniversiteye bağlı kurumlarda, hasta muayene ve tedavisi ve 

bunlarla ilgili tahliller ve araştırmalar üniversite yönetim kurulunca kabul edilecek esaslara 

bağlı olmak üzere yapılabilir. Bu hususta alınacak ücretler ilgili yükseköğretim kurumunun 

veya buna bağlı birimin döner sermayesine gelir kaydedilir.”, 58’inci maddesindeki “Döner 

Sermaye: Üst kuruluşlarda, ilgili kurulların önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile; 

üniversitelerde ve bunlara bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek 

yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezlerinde ilgili yönetim kurulunun önerisi, 

rektörün olumlu görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner sermaye işletmeleri 

kurulabilir. Verilecek ilk sermayenin miktarı bütçede gösterilir ve kendi gelirleri ile, 

yükseköğretim üst kuruluşlarında Yükseköğretim Kurulunun kararı ile; üniversitelerde ise 

ilgili yönetim kurulunun önerisi ve rektörün onayı ile artırılabilir. Döner sermaye 

işletmelerinin faaliyet alanları, sermaye limitleri, işletme ile ilgili yönetim işlerinin 

yürütülmesi esasları ve muhasebe usulleri, Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınmak 

suretiyle Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslara göre ilgili kurumun veya birimin 

döner sermaye yönetmeliğinde belirtilir…” hükümleri döner sermaye işletmelerinin 

dayanağını ve temelini oluşturmaktadır. 

 

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

hazırlanan “Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile 

Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar”ın ilgili maddeleri ile Döner 

Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 5732üncü maddesi gereğince 

Sayıştaya verilen İstanbul Üniversitesinin Döner Sermaye İşletmesi mali tablolarından; 

Dönem Sonu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Satışların Maliyeti Tablosu, Sermaye 

Hareketleri Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Geçici ve Kesin Mizanlar, Envanter Defterinin bir 

örneği ve ekli tutanaklar, İşletme Bütçesi, Yevmiye Defteri, Döner Sermayeli işletmeler Yıllık 

Gayrisafi Hasılat ve kar bildirimi, Sayıştay İlamları Cetveli, bulunmaktadır. 

Denetimler bu tablolar ile Usul ve Esaslar’ın 8’inci maddesinde yer alan diğer belgeler 

dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır. 
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DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 

İstanbul Üniversitesi yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun 

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

Sayıştaya 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, yürütülen 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 bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle 

sorumludur. 
 

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. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
__________________________________________________________________________________ 

İstanbul Üniversitesi 2012 Yılı Raporu  9 

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 GÖRÜŞÜ 
İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bütçesinin 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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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA BİLGİ 

İstanbul Üniversitesi Senatosunun 16.04.2009 tarih ve 2009/6 sayılı toplantı 2 nolu 

kararı ile İstanbul Üniversitesi İktisadi İşletmesi kapatılmış; 16.04.2009 tarih ve 2009/6 sayılı 

toplantı 3 nolu kararla Sosyal Tesis İşletmesi kurulmuş; 16.04.2009 tarih ve 2009/6 sayılı 

toplantı 4 nolu kararla İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesisi İşletmesi Yönergesi kabul 

edilmiştir. 

Bu Yönergeye göre, Sosyal Tesis İşletmesi, Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğünce 

yürütülmektedir. 

Sosyal Tesisler İşletmesi, işletme hesabı esasına göre defter tutmaktadır. 

 

KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI 

Sosyal Tesisler işletmesi, işletme hesabı esasına göre defter tuttuğundan, sadece 

işletme defteri ile kasa defteri denetime sunulmuştur. 

 

Denetimler, bu defterler ile “Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve 

Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar”ın 

8’inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır. 

DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 

İstanbul Üniversitesi yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun 

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

Sayıştaya 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, yürütülen denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu 

idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer 
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hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali tablolarının güvenilirliğine ve 

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

sorumludur. 

 

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 GÖRÜŞÜ 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesis İşletme Müdürlüğü Bütçesinin 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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