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ORDU ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİ 
Ordu Üniversitesi, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 15 yeni üniversite kurulması hakkındaki 5467 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Ordu 

Üniversitesi, Yükseköğretim Kuruluna bağlı kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip, 

özel bütçeli bir kuruluştur. 

Ordu Üniversitesinin örgüt yapısı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2809 sayılı 

Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’nun 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. 

Ordu Üniversitesi 420’si akademik, 262’si idari olmak üzere toplam 682 personeli ile 

11829 öğrenciye hizmet vermektedir. Akademik personel dışında idari personel, sözleşmeli 

personel, işçi, kısmi zamanlı öğrenci ve hizmet alımı suretiyle şirket personeli istihdam 

edilmektedir. 

Üniversitede; Rektörle birlikte 2 Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter, 1 Genel Sekreter 

Yardımcısı (vekaleten) üst yönetim olarak görev yapmaktadır. 

 

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 52inci maddesi gereğince hesap dönemi 

sonunda Sayıştaya 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, 
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 3) Alınan çekler sayım tutanağı, 

 4) Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı, 

 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. 

Ordu Üniversitesi 2012 Yılı Düzenlilik Denetimi yukarıda sayılan defter, tablo ve 

belgeler ile söz konusu Yönetmelik’in 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 Sayıştaya 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 
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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 
MALİ RAPOR VE TABLOLARI ETKİLEYEN BULGULAR 

1) Kurumca yapılan kiralamalardan kaynaklanan ve vadesi bir yılın altında olan gelirlerin 

tahakkuk ettirilmediği ve 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabına kayıtlarının yapılmadığı 

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

gereğinin yapılacağı belirtilmektedir. 

2) Kurumca yapılan kiralamalardan kaynaklanan ve bir yıldan daha uzun bir sürede tahsili 

öngörülen gelirlerin tahakkuk ettirilmediği ve 220 Gelirlerden Alacaklar Hesabına kayıtlarının 

yapılmadığı görülmüştür. 

Kurum tarafından bulguda belirtilen hususlara iştirak edilmekte ve 2013 yılından itibaren 

gereğinin yapılacağı belirtilmektedir. 

 

DENETİM GÖRÜŞÜ 
Ordu Üniversitesinin 2012 yılına ilişkin mali rapor ve tablolarının, “Denetim Görüşünün 

Dayanakları” bölümünde açıklanan nedenlerden dolayı 120 ve 220 nolu hesap alanları 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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ORDU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ HAKKINDA 

BİLGİ 
Ordu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Ordu 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 Kanunu’nun 

58’inci Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara 

İlişkin Yönetmelik” ve yine bu Yönetmelik’in değişik 2’nci maddesine göre hazırlanmış olan 

17.06.2009 tarih ve 27261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ordu Üniversitesi Döner 

Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” doğrultusunda kurulmuştur. 

Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu Ordu 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. 

Ordu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde Tek Düzen Muhasebe 

Sistemi kullanılmaktadır. Müdürlük muhasebe işlemlerini Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe 

ve Muhasebe Yönetmeliği’ne tabi olarak yürütmektedir. Bu bağlamda ürettiği mali tablolar, 

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. 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 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 denetime 

sunulanlar şunlardır: 

a) Tablo 3.1 Muhasebe Birimi Bilgi Formu 

b) Tablo 3.2 Banka Hesapları Bilgi Formu 
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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 

Denetim bu tablolar ile Usul ve Esaslar’ın 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 rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek 

şekilde zamanında Sayıştaya 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 GÖRÜŞÜ 
Ordu 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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 Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu 
hazırlanmıştır. 
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ORDU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR (SKS) DAİRE 

BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ HAKKINDA BİLGİ 
Ordu Üniversitesi SKS İktisadi İşletmesi, Ordu Üniversitesi personelinin, eş ve 

çocuklarının ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin, öğrencilerinin, Ordu 

Üniversitesince düzenlenen bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklere katılımcı olarak davet 

edilenlerin, uluslararası anlaşmalar ve değişim programıyla gelen kişilerin, diğer 

Üniversitelerden gelen konukların, Ordu Üniversitesinin ilişkili olduğu kamu kuruluşları ve 

özel sektör temsilcilerinin ve dış ülkelerden gelen konukların ücret karşılığı 

yararlanabilecekleri, Turizm ve Otelcilik Programı öğrencilerinin pratik eğitimlerine imkan 

sağlamak amacı ile kurulan,  Araştırma ve Uygulama Otelleri, kreş, kuaför, güzellik salonu, 

sağlık merkezi, sosyal tesis, spor tesisi, konaklama tesisi, öğrenci yurdu, kantin-kafeterya, 

lokanta gibi tesisler ile kültürel gezi ve rehberlik hizmetleri, eğitim amaçlı kurslar, 

çevirmenlik, danışmanlık, basım-yayım ve benzeri alanların işletilmesi amacı doğrultusunda 

kurulmuştur. 

Ordu Üniversitesi SKS İktisadi İşletme Yönergesinin “İktisadi İşletme Faaliyet alanı” 

başlıklı 5 inci maddesinde İktisadi İşletmenin faaliyet alanları: 

“ Sosyal tesis, Konaklama Tesisi, Kantin Kafeterya, Otopark, Öğrencilere ait 

uygulama alanlarında üretilen Ordu Üniversitesi amblemli her türlü ürünlerin satışı ve 

imalatı ile Rektör tarafından uygun görülen diğer iktisadi faaliyet ve alanlarıdır.” 

Olarak belirlenmiştir. 

Ordu Üniversitesi SKS İktisadi İşletmesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 47, 48 

ve diğer ilgili maddeleri, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili maddeleri, 

Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama 

Yönetmeliği uyarınca hazırlanmış olan Ordu Üniversitesi İktisadi İşletme Yönergesi 

çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir. 

Ordu Üniversitesi SKS İktisadi İşletmesi Ordu İli Şahincili Mahallesinde 

bulunmaktadır. İktisadi İşletme anılan mahallede hazine adına kayıtlı taşınmaz üzerinde 

bulunan 4 pafta ve 606 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan tesis  (restoran) ile Bahçe 

Kantini, Ziraat Kantini, MY Okul Kantini, Diş Hekimliği Kantini ve Fen Edebiyat kantini 

işletmektedir. Hazine adına kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 4 pafta ve 606 parsel numaralı 

taşınmaz üzerinde bulunan tesis  (restoran) aynı zamanda Ordu Üniversitesi Meslek Yüksek 

Okulu uygulama restoranı olarak kullanılmaktadır.  
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Hazine adına kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 4 pafta ve 606 parsel numaralı 

taşınmaz eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kullanılmak üzere Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne 

tahsis edilmiştir. Bu çerçevede Ordu Defterdarlığı ile Ordu Üniversitesi Rektörlüğü arasında 

protokol yapılmıştır. Anılan protokol uyarınca Ordu Üniversitesi Rektörlüğü bu taşınmazı 

2886 sayılı Devlet ihale Kanunu uyarınca SKS iktisadi işletmesine kiralamıştır. Bahçe 

Kantini, Ziraat Kantini, MY Okul Kantini, Diş Hekimliği Kantini ve Fen Edebiyat kantini 

2886 sayılı Devlet ihale Kanunu uyarınca İktisadi İşletmeye kiralanmıştır.  

Ordu Üniversitesi SKS İktisadi İşletmesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre 

faaliyette bulunan bir iktisadi işletmedir. Ordu Üniversitesi SKS İktisadi İşletmesi 213 sayılı 

Vergi Usulü Kanunu uyarınca bir mükelleftir. SKS İktisadi İşletmesi işlemlerini ve mali 

tablolarını Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usulü Kanunu hükümleri uyarınca yürütmekte ve 

düzenlemektedir.  

 

KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Bilanço esasında tutulacak defterler” başlıklı 

182’nci maddesinde bilanço esasında aşağıdaki defterlerin tutulması gerektiği belirtilmiştir: 

             1. Yevmiye defteri; 

             2. Defterikebir; 

             3. Envanter defteri (Mevcudat ve muazene defteri); 

Denetim bu tablolar ile Usul ve Esaslar’ın 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 rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek 

şekilde zamanında Sayıştaya 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 
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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; 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. 

Denetimimiz doğrudan Ordu Üniversitesi SKS İktisadi İşletmesi 2012 mali yılına 

ilişkin olarak yürütülmüştür. Ancak 2012 mali yılında iktisadi işletmenin olağan akışına 

engelleyecek bir düzensizlik gözlemlenememiştir. Buna karşın, 2012 yılında önceki döneme 

ait mali yükümlülüklerin bulunması, 2011 mali yılının zararla kapatılmış olması ve 2011 mali 

yılına ilişkin mali müşavir raporları; 2011 yılı mali tablo ve işlemlerinin 2012 mali yılı 

üzerinde önemli etkilerinin olduğunu göstermiştir. Cari yıl işlemlerinin doğruluğunun önceki 

dönem mali tablo ve işlemlerince önemli derecede etkilenmiş olması önceki dönem mali tablo 
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ve işlemlerinin raporlanmasını gerektirmiştir.  

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve 

uygun denetim kanıtı elde edilmiştir. 

 

DENETİMİN GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 
Mali Rapor Ve Tabloları Etkileyen Bulgular 

 Ordu Üniversitesi SKS İktisadi İşletmesi mali tabloları açıklık ve doğruluk esaslarına 

göre düzenlenmemiştir.  

A. SKS İktisadi İşletmesi 2011 Yılı Bilançosunun Bilanço İlkelerine Göre 

Düzenlenmediği Görülmüştür. İktisadi işletmenin 2011 yılı mali tablolarına ilişkin farklı 

tarihlerde alınan raporlar işletmenin cirosunu artıran ancak borç ve alacak bakiyesini 

değiştirmeyen alt hesap kalemlerinin mali tablolara işlendiğini göstermektedir. İşletmenin 

mali tablolarında alt hesap kalemlerinin işlenmesi ile hesap yılından sonra işletmenin 

cirosunun önemli ölçüde arttırıldığı tespit edilmiştir.   

 B. SKS İktisadi İşletmesi 2011 Yılı Gelir Tablosu, Gelir Tablosu İlkelerine Göre 

Düzenlenmemiştir.  İktisadi İşletmenin 1.1.2011 – 31.12.2011 tarihli Mizanına ilişkin alınan 

08.02.2012 tarihli Rapor ile 05.04.2013 tarihli Raporun karşılaştırılması sonucu; iktisadi 

işletmenin gelir ve giderlerinin farklı tarihlerde farklı miktarlarda olduğu görülmüştür. 

DENETİM GÖRÜŞÜ 

 Kurum tarafından bulguda belirtilen hususlara iştirak edilmekte ve 2013 yılından 

itibaren gereğinin yapılacağı belirtilmektedir. 

 

Ordu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı İktisadi İşletmesinin 

2012 yılına ilişkin mali rapor ve tablolarının yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı doğru ve 

güvenilir bilgi içermediği; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinde mali rapor ve 

tabloları etkileyecek düzeyde kanun ve diğer hukuki düzenlemelere aykırılıklar bulunduğu 

kanaatine varılmıştır. 
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