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MERSİN ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİ 

3837 sayılı Kanun ile kurulan Mersin Üniversitesi 10 Kasım 1992 tarihinde faaliyete 

geçmiştir ve 1997 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Mersin Üniversitesi 1993–1994 eğitim-

öğretim yılında Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Mersin 

Meslek Yüksekokulu, Gülnar Meslek Yüksekokulu, Mut Meslek Yüksekokulu, Tarsus 

Meslek Yüksekokulu ile lisansüstü programlarını yürütecek Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri 

Enstitülerine öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. 

1995-1996 eğitim-öğretim yılında Su Ürünleri Fakültesi, 1998-1999 eğitim-öğretim 

yılında Tıp Fakültesi faaliyete geçmiştir. 15 Mart 1999 tarihinde de Tıp Fakültesi Araştırma 

ve Uygulama Merkezi (Hastanesi) hizmete açılmıştır. Merkez, 2007 tarihinde Sağlık 

Araştırma ve Uygulama Merkezi adını almıştır. 

Mersin Üniversitesi mevcut 6 fakültesine, 1999 yılında Eğitim ve Mimarlık 

Fakültelerini, 2000 yılında Eczacılık Fakültesini, 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim ve 

İletişim Fakültelerini ekleyerek fakülte sayısını 11’e çıkarmıştır. Bu fakültelerden Tarsus 

Teknik Eğitim Fakültesi Bakanlar Kurulunun 02.11.2009 tarihli ve 2009/15546 sayılı kararı 

ile kapatılmış ve aynı kararla Teknoloji Fakültesi açılması uygun görülmüştür. 

Devlet Konservatuarı, 1994–1995 eğitim-öğretim yılında orta öğretim düzeyinde 

öğrenci alarak açılmış; 1997–1998 eğitim-öğretim yılında lisans programına başlamıştır. 

1998–1999 eğitim öğretim yılında Sağlık Yüksekokulu, 1999–2000 eğitim-öğretim yılında 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 2002–2003 eğitim-öğretim yılında Takı Teknolojisi ve 

Tasarımı Yüksekokulu öğretime başlamıştır. Rektörlük Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı, 

2003–2004 eğitim-öğretim yılında Yabancı Diller Yüksekokulu’na dönüştürülmüştür. 

27 Haziran 2005 tarihinde Erdemli ve 9 Aralık 2005 tarihinde Tarsus’ta, 30 Eylül 

2006 Tarihinde ise Silifke’de Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokullarının 

kurulması ile toplam yüksekokul sayısı 9’a ulaşmıştır. Kuruluşunda 4 meslek yüksekokulu 

bulunan Üniversitede bugün itibarıyla 12 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Bunlar; 

Anamur, Aydıncık, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus, Mersin, Sağlık Hizmetleri, Sosyal 

Bilimler, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları ile Denizcilik Meslek Yüksekokuludur. 
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Üniversitede Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri’nin yanı sıra, Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü 1999–2000 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında faaliyete geçerek lisansüstü ve 

doktora düzeyinde eğitime başlamıştır. 2010–2011 eğitim-öğretim yılında da Eğitim Bilimleri 

ve Güzel Sanatlar Enstitüleri eğitime başlamıştır. Üniversitede araştırma merkezi sayısı ise on 

sekize ulaşmıştır.  

Özel bütçeli bir idare olan Mersin Üniversitesinde Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebe 

Sistemi kullanılmaktadır. Üniversite muhasebe işlemlerini Merkezi Yönetim Muhasebe 

Yönetmeliğine tabi olarak yürütmektedir. Bu bağlamda ürettiği mali tablolar, adı geçen 

yönetmeliğin 510 ve 514 üncü maddelerinde geçen defter, cetvel ve tablolardan oluşmaktadır. 

Mersin Üniversitesi Özel Bütçesi için dönem sonu itibariyle gerçekleşen bütçe 

giderleri toplamı 178.829.257,15 TL.’dir. Bu tutarı oluşturan giderler; personel giderleri 

84.429.931,12 TL, sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi giderleri 14.819.214,35 

TL, mal ve hizmet alım giderleri 24.495.873,91 TL, cari transferler 3.183.116,66-TL ve 

sermaye giderleri 51.901.121,11-TL’dir. 

Dönem sonu itibariyle gerçekleşen bütçe gelirleri toplamı 171.500.222,63 TL’dir. Bu 

tutarın 13.591.622,02 TL’si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 7.007.216,93 TL’si diğer 

gelirlerden, 150.901.380,40 TL.’si alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden, 227.254,92 

TL’si ise bütçe gelirlerinden ret ve iadelerden meydana gelmektedir. 

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 belgeler aşağıda 

belirtilmiştir: 

a) Birleştirilmiş veriler defteri. 

b) Geçici ve kesin mizan. 

c) Bilanço. 

ç) Belgeler; 

1) Kasa sayım tutanağı, 
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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. 

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, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin 

gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki 
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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. 

DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

 1. Mersin Üniversitesinin gelir kaynaklarının tahakkuk, takip ve tahsilâtında gerekli 

kayıtların zamanında yapılmadığı, üniversite gelirlerinin tahakkuk ettirilmeden tahsil 

aşamasında muhasebeleştirildiği ve (120) Gelirden Alacaklar Hesabının çalıştırılmadığı 

görülmüştür. 
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Kurum tarafından bulguda belirtilen hususlara iştirak edilmekte ve 2013 yılından 

itibaren gereğinin yapılacağı belirtilmektedir. 

2. Üniversitenin işletmeleri ile ilgili birden fazla yılı ilgilendiren ve sözleşmelere 

bağlanmış alacakları mevcut olmasına rağmen bu alacakların (220) Gelirlerden Alacaklar 

Hesabında izlenmediği görülmüştür. 

Kurum tarafından bulguda belirtilen hususlara iştirak edilmekte ve 2013 yılından 

itibaren gereğinin yapılacağı belirtilmektedir. 

DENETİM GÖRÜŞÜ 

 Mersin Üniversitesi Özel Bütçe Hesabının 2012 yılına ilişkin mali rapor ve 

tablolarının “Denetim Görüşünün Dayanakları” bölümünde açıklanan nedenlerden dolayı 

(120 - 220) Faaliyet Alacakları hesap alanları hariç olmak üzere 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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MERSİN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ       

HAKKINDA BİLGİ 

Mersin Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

58’inci maddesi uyarınca 13 Şubat 1998 tarih ve 23257 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Yönetmelikle kurulmuştur. “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 58. Maddesine Göre 

Döner Sermaye İşletmelerinin kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” in değişik 

2’nci maddesine dayanarak 25 Ağustos 1999 tarih ve 23797 Sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Yönetmelikle de Tıp Fakültesi üniversite bünyesine dahil edilmiştir. 

          25 Ağustos 1999 tarih ve 23797 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mersin Üniversitesi 

Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 2’nci maddesinde belirtilen faaliyet alanları 

şunlardır: 

a)   Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce istenecek 

bilimsel görüş, proje,   araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak ve bunlara ilişkin raporlar 

düzenlemek, 

b)   Kimyasal Biyolojik ve benzer tahliller ile araştırma ve uygulama, iş değerlendirmesi ve 

organizasyonunu yapmak ve bunlara ilişkin raporlar düzenlemek, 

c)   Bilgi işlem ve organizasyonu, model deneyleri ölçme, tamir, ölçü ayarı, analiz istatistiksel 

ve Sosyolojik araştırmalar yapmak ve bunlara ilişkin raporlar düzenlemek, 

d)   Üniversite çalışma alanları ile ilgili her türlü mal ve hizmetleri üretmek, önceden 

Rektör'ün izni alınmak şartıyla elde edilen ürünleri pazarlamak, satmak ve bunlar için satış 

yerleri açmak, 

e)   Klinik, poliklinik, laboratuar, ameliyathane ve atölyelerde yapılacak her çeşit muayene, 

tetkik ve tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili faaliyetlerde bulunmak. 

Mersin 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, 
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adı geçen Yönetmeliğin 565 ve 573’üncü maddelerinde geçen defter, cetvel ve tablolardan 

oluşmaktadır. 

İşletmenin bütçe uygulama sonuçları, işletme tarafından hazırlanan kesin hesap 

cetvellerinde gösterilmektedir. Kesin hesap cetvellerinin onaylanması, bütçenin 

onaylanmasındaki usule göre yapılmaktadır. 

Mersin Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi için dönem sonu itibariyle gerçekleşen 

bütçe giderleri toplamı 90.663.108,06 TL’dir. Bu rakamı oluşturan giderler; satışların maliyeti 

46.030.799,38 TL, faaliyet giderleri 42.786.419,74 TL, diğer faaliyetlerden olağan gider ve 

zararlar 6.999,78 TL ve olağandışı gider ve zararlar 1.838.889,16 TL’dir. 

 

Döner Sermaye İşletmesinde 2012 yılı dönem sonu itibariyle gerçekleşen bütçe 

gelirleri toplamı 83.269.339,60 TL’dir. Bu rakamı oluşturan gelirler ise; net satışlar 

82.905.765,55 TL, diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar tutarı 187.943,30 TL, olağandışı 

gelir ve karlar tutarı 175.630,75 TL ve satıştan iadeler (-) 1.695.097,10 TL’dir.    

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) 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 
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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 

Denetim yukarıda sayılan belgeler 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 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. 
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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 GÖRÜŞÜ 

Mersin Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin 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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