
 

 

 

 

 

TTT...CCC...   SSSAAAYYYIIIŞŞŞTTTAAAYYY   BBBAAAŞŞŞKKKAAANNNLLLIIIĞĞĞIII   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSSEEELLLÇÇÇUUUKKK   ÜÜÜNNNİİİVVVEEERRRSSSİİİTTTEEESSSİİİ   

222000111222   YYYIIILLLIII   DDDEEENNNEEETTTİİİMMM   RRRAAAPPPOOORRRUUU      

                                                                                                                                                      

 

 

 

EEEYYYLLLÜÜÜLLL   222000111333      

 

                                                      



 

 

 

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI  

06100 Balgat / ANKARA 

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr 

http://www.sayistay.gov.tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

hazırlanmıştır.



 

 

İÇERİK 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  ÖZEL BÜTÇE HESABI 2012 YILI DENETİM RAPORU...(1-3) 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2012 YILI DENETİM 

RAPORU………………………….………………………………………..……………...(4-6) 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER 2012 YILI DENETİM RAPORU…….(7-9) 

 



 

 



 

 

 

 

   

TTT...CCC...   SSSAAAYYYIIIŞŞŞTTTAAAYYY   BBBAAAŞŞŞKKKAAANNNLLLIIIĞĞĞIII   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSSEEELLLÇÇÇUUUKKK   ÜÜÜNNNİİİVVVEEERRRSSSİİİTTTEEESSSİİİ   ÖÖÖZZZEEELLL   

BBBÜÜÜTTTÇÇÇEEESSSİİİ      

222000111222   YYYIIILLLIII   DDDEEENNNEEETTTİİİMMM   RRRAAAPPPOOORRRUUU   

   

 

EEEYYYLLLÜÜÜLLL   222000111333      



 

 

 

 

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI  

06100 Balgat / ANKARA 

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr 

http://www.sayistay.gov.tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

hazırlanmıştır. 



 

 

 

 

İÇİNDEKİLER 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİ ....................................................................1 

KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI .................................................................................1 

DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU................................2 

SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU .........................................................................................2 

DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI .........................................2 

DENETİM GÖRÜŞÜ .............................................................................................................3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı                                      
__________________________________________________________________________________ 

Selçuk Üniversitesi 2012 Yılı Denetim Raporu                                                        

 

1 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİ 

Selçuk Üniversitesi 11 Nisan 1975 tarihinde yürürlüğe giren 1873 sayılı "Dört 

Üniversitenin Kurulması Hakkında Kanun" ile kurulmuştur. Üniversitenin idari 

teşkilatlanması; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 21.11.1983 tarih ve 18228 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim 

Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca 

oluşturulmuştur.  

Selçuk Üniversitesi; 21 Fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 7 Yüksekokul, 23 Meslek 

Yüksek Okulu, 6 Enstitü, 25 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve yaklaşık 67.800 öğrencisi ile 

örgün öğrenim gören öğrenci sayısı yönünden Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden 

birisidir. 

Selçuk Üniversitesi 2012 yılı özel bütçe gelir ve gider gerçekleşmeleri şu şekildedir: 

Gider Bütçesi:  

Bütçe ile verilen başlangıç ödeneği                : 345.804.000,00  TL 

31.12.2012 itibariyle bütçe giderleri toplamı : 283.690.239,52 TL 

Gelir bütçesi:  

Bütçe ile tahmin edilen gelir:                              : 345.804.000,00 TL 

31.12.2012 itibariyle gelir toplamı:           : 267.554.226,18 TL 

KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI 

Sayıştay tarafından 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 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; Yevmiye 

Defteri, İdari Bütçe Mizanı, Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu, Bütçe 

Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu, Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel 

Sınıflandırılması Tablosu, Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu, Bütçe 

Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu, 
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Bütçe Gelirleri Tahakkuk Artıklarından Zamanaşımına Uğramış Olanlara İlişkin Ayrıntı 

Cetveli, Taşınır Kesin Hesabı ve Sayıştay İlamları Cetveli denetime sunulmuştur. 

Denetimler bu tablolar ile bahse konu 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 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 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. 
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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 

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 

Selçuk Üniversitesi Özel Bütçesinin 2012 yılına ilişkin yukarıda belirtilen mali 

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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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ HAKKINDA 

BİLGİ 

Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, 12.10.2000 tarih ve 24198 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikle kurulmuştur. Bu tarihten önce 

birimlerin kendilerine ait döner sermaye işletmeleri bulunmakta iken, bu yönetmelikle tüm 

birimler tek çatı altında toplanmış olup, 01.01.2001 tarihinden itibaren tüm eğitim, öğretim, 

araştırma ve uygulama birimleri fiili olarak Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 

birimi olarak faaliyetlerine başlamıştır.  

Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün 2012 yılı kesin mizanında 

cari dönem brüt satışlar tutarının 99.049.970,20 TL, brüt satış karının 36.615.201,79 TL, 

faaliyet giderlerinin 39.294.198,49 TL ve faaliyet zararının (-)2.678.996,70 TL olduğu,  cari 

dönem zararının da (-)3.226.057,39 TL olduğu görülmüştür.  

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 ilgili maddeleri ile Döner 

Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 573’üncü maddesi gereğince 

Sayıştay’a verilen Selçuk Üniversitesi 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 bahse konu usul ve esasların 8’inci maddesinde yer alan 

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, 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 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 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 
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gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün 

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

sistemleri de değerlendirilmiştir. 

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

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

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

oluşturmaktadır 

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve 

uygun denetim kanıtı elde edilmiştir. 

 

DENETİM GÖRÜŞÜ 

Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün 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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Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu 

üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır.  
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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ HAKKINDA BİLGİ 

Selçuk Üniversitesine ait sosyal tesislerin bağlı olduğu Sağlık, Kültür ve Spor İşleri 

Daire Başkanlığı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ncı ve 47’nci maddelerine göre, 

13.10.1982 tarihinde “Kültür ve Spor İşleri Müdürlüğü” adı altında kurulmuş, daha sonra 

“Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire Başkanlığı” adını almıştır. 03.02.1984 tarih ve 18301 

sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları, Mediko-

Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği” ile Başkanlığın 

teşkilatlanması, yönetimi, çalışmaları, görevlilerin yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir.  

Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 2012 yılı özel bütçesine ait başlangıç ödeneği 

22.491.100 TL olup 31.12.2012 itibariyle bütçe giderleri toplamı 19.857.204 TL dir. 

Üniversiteye ait sosyal tesislerin 2012 yılı toplam gelirleri 1.295.812,94 TL, 2012 yılı toplam 

giderleri ise 993.475,64 TL dir. 

KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI 

Maliye Bakanlığınca yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal 

Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller" in mali raporlama ana başlığı 

altında düzenlenen ve hesap dönemi sonunda Sayıştay’a gönderilmesi gereken defter, tablo ve 

belgelerden; Yevmiye Defteri, Mizan, Bilanço ve Gelir Tablosu denetime sunulmuştur. 

Denetimler bu tablolar ile bahse konu usul ve esasların ilgili maddelerinde 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 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 
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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. 

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 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Tesis İşletme Müdürlüğünün 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.  

 


