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Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu 

üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır 
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ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI 

HAKKINDA BİLGİ 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 6114 sayılı Kanun ve ilgili 

diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel 

kişiliğine, idari ve mali özerkliğe sahip, Yükseköğretim Kurulu ile ilgili, merkezi Ankara’da 

bulunan özel bütçeli bir kuruluştur. 

             ÖSYM, 19 Kasım 1974 tarihinde, Üniversitelerarası Kurul tarafından, 1750 sayılı 

Üniversiteler Kanununun 52’nci maddesine göre, "Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi (ÜSYM)" adıyla kurulmuştur. 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlanarak "Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)" adını almıştır.  

Kurumun ana faaliyetlerine ilişkin devlet muhasebesi işlemleri, Maliye Bakanlığı 

Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Say2000i web tabanlı saymanlık otomasyon 

projesi üzerinden yapılmaktadır. Bu sistem her kullanıcıya kullanıcı adı ve şifre vermekte, 

kullanıcılar bu şifre ile yetkileri dâhilinde muhasebe işlemleri yapabilmekte ve raporlar 

alabilmektedir.  

ÖSYM’nin 2012 yıl sonu itibariyle gerçekleşen bütçe giderleri toplamı 375.002.189,70 

TL’dir. Bu tutarı oluşturan giderler; personel giderleri 168.178.179,97 TL, sosyal güvenlik 

kurumlarına ödenen devlet primi giderleri 631.176,44 TL, mal ve hizmet alım giderleri 

145.828.546,66 TL, cari transferler 56.837.089,94 TL ve sermaye giderleri 3.527.196,69 TL’dir. 

 

Dönem sonu itibariyle gerçekleşen bütçe gelirleri toplamı 327.379.275,15 TL’dir. Bu 

tutarın 318.870.987,01 TL’si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 8.508.288,14 TL’si ise diğer 

gelirlerden meydana gelmektedir. 
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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, 

5) Teminat mektupları sayım tutanağı, 

6) Değerli kâğıtlar 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. 

 

Denetim bunlar ile mezkûr usul ve esasların 8’inci maddesinde yer alan 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 tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında 

Sayıştay’a sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin tüm 
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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 rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş 

bildirmekle 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. 
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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. 

 

DENETİM GÖRÜŞÜ 

 ÖSYM Hesabının 2012 yılına ilişkin yukarıda belirtilen 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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