
 

   

  

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM  

ÜNİVERSİTESİ 

  

  

Eylül 2022 
  



T.C. Sayıştay Başkanlığı  

  

2  

Sosyal Tesisleri İktisadi İşletmesi 2021 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu  

  

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2021 Yılı 

Sayıştay  

  

 
  

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI  

  

KAHRAMANMARAŞSÜTÇÜ İMAM 

ÜNİVERSİTESİ  

SAĞLIK KÜLTÜR VE 

SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 

SOSYAL TESİSLERİ İKTİSADİ 

İŞLETMESİ 

2021 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 



T.C. Sayıştay Başkanlığı  

  

3  

Sosyal Tesisleri İktisadi İşletmesi 2021 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu  

  

  

  

1. İÇİNDEKİLER  

2. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

.................................................................................................... 32  

3. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU 

................................................................................................ 34  

4. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 

............................................................................................................ 35  

5. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

........................................................ 35  

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 

................................................................................................................................. 36  

7. DENETİM BULGULARI 

.......................................................................................................................... 36  



T.C. Sayıştay Başkanlığı  

  

4  

Sosyal Tesisleri İktisadi İşletmesi 2021 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu  

  

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

   

Sosyal Tesisleri İktisadi İşletmesi 2021 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu  

  

  

BULGU LİSTESİ  

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular  

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir.  

B. Diğer Bulgular  

1. Çalışan İşçiler İçin Kıdem Tazminatı Karşılığı Ayrılmaması  
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 KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ  

1.1. Mevzuat ve Görevler  

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi 2014 yılında kurulmuş olup Sağlık 

Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlıdır.  

İşletme muhasebe kayıt ve işlemlerinde; saydamlık, hesap verilebilirlik ve 

tekdüzenin sağlanması; işlemlerinin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin gerçek 

mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, 

mali tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul 

görmüş ilkeleri çerçevesinde, yönetimin ve diğer ilgili kişilerin bilgi ihtiyaçlarını 

karşılayacak şekilde hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin esas ve usullerin 

belirlenmesi amacıyla 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve 

Usulleri uygulamaktadır.  

İşletme, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire  

Başkanlığı Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Yönergesine göre iş ve işlemlerini 

yürütmektedir.  

İşletmenin faaliyet alanı; misafirhane, lokal, kreş, anaokulu, kuaför, 

güzellik salonu, otobüs durak ve reklam panoları, spor tesisi, konaklama tesisi, 

öğrenci yurdu, kantin-kafeterya, otopark alanı, kongre ve kültür merkezleri, 

konferans salonları, sanat atölyesi, sinema, havuz, fitness salonu, oyun ve sinema 

salonu, öğrenci yemekhaneleri, lokanta, market, kırtasiye gibi tesisler, öğrenci ve 

öğretim elemanları ile ilgili çok amaçlı organizasyonlar, basım-yayım ile 

Üniversite Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen diğer sosyal tesislerin 

işletilmesidir. 1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları  

İktisadi işletmenin organları yürütme kurulu, denetleme kurulu ve işletme 

müdürüdür. Yürütme Kurulu, İktisadi İşletmenin en yüksek seviyede yetkili ve 

sorumlu karar organıdır ve İşletme bünyesindeki personele ilişkin Disiplin Kurulu 
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işlemlerini de yürütmektedir. Denetleme Kurulu, Yönerge ve ilgili diğer yasal 

düzenlemelerdeki hükümlere uygun idare edilip edilmediğini yılda en az bir kere 

idari ve mali yönlerden denetlemektedir. İşletme Müdürü, İktisadi İşletmenin 

sorumlusudur ve Yürütme Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından 

görevlendirilir; Yürütme Kurulu Başkanına karşı sorumludur. Ayrıca işletme 

müdürü işletmede çalışanlar arasından işletme müdür yardımcısı ve birim 

sorumluları belirleyebilmektedir.  

İktisadi İşletmenin bünyesinde üniversite personeli olan “İşletme Yetkilisi”  

bir kişi olup ayrıca işletmenin hizmet alımı suretiyle istihdam ettiği 17 çalışanı 

bulunmaktadır.   

1.3. Mali Yapı  

İktisadi İşletme Yönergesi’ne göre, İşletmenin muhasebe kayıtları Maliye 

Bakanlığınca yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal 

Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine göre tutulur. Muhasebe kayıtları, defter ve tüm belgeler ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun olarak düzenlenir ve vergi usul kanunlarında aksine hüküm 

olmadıkça 10 yıl muhafaza edilir. İktisadi işletmenin mali tablo ve defterleri 

dışarıdan alınan muhasebe hizmet alımı yoluyla sağlanmaktadır.   

İşletmenin gelirleri şunlardır:   

1) Mal ve hizmet satış gelirleri,   

2) Faiz gelirleri,   

3) Her türlü nakdî ve ayni bağış ve yardımlar,  4) Diğer gelirler.  

İşletmenin giderleri şunlardır:  

1) Mal ve hizmet alım giderleri,   

2) Demirbaş alım giderleri,   

3) Personel giderleri,   
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4) Genel yönetim giderleri,   

5) Yapım, bakım ve onarım giderleri,   

6) İşletmeyle ilgili vergi, resim ve harçlar,   

7) Üniversitenin bilim, kültür, sanat, sağlık, spor vb. 

faaliyetlerinin icra ve tanıtım giderleri,   

8) Yıl sonu net kârından üniversite hesabına aktarılacak tutar.  

İktisadi İşletme 2021 yılında 4.097.955,79 TL mal ve hizmet satışı yapmış 

ve 17.437,96 TL net zarar elde etmiştir. İşletmenin 1.048.177,21 TL dönen 

varlığına karşılık, 401.540,64 TL kısa vadeli borcu bulunmaktadır. Ödenmiş 

sermayesi 10.000,00 TL olup 1.024.039,07 TL özkaynağa sahiptir. Bilanço aktif 

büyüklüğü 1.723.938,49 TL’dir  

1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi  

“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 aşağıda yer almakta olup denetim bunlar ile Usul 

ve Esaslar’ın 8’inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp 

sonuçlandırılmıştır.   

• Yevmiye Defteri,  

• Geçici ve kesin mizan,  

• Bilanço,  

• Gelir tablosu,  

• Envanter Defteri.  

Denetim görüşü, kamu idaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama 

çerçevesi kapsamındaki temel mali tablolarından bilanço ve gelir tablosu tablosuna 

verilmiştir.  
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2.  KAMU İDARESİNİN 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.  

3.  SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU  

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu 

idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve 

tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, gelir, gider ve 

malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki 

düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle sorumludur.  

4.  DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE 

KAPSAMI  

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 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 ve mali yönetim ve iç kontrol 

sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.  
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Kamu idaresinin mali rapor ve 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 prosedürlerinin tasarlanmasına 

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.  

  

  

5.  DENETİM GÖRÜŞÜ  

 Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor  Daire Başkanlığı Sosyal 

Tesisleri İktisadi İşletmesi 2021 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi 

tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor 

ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine 

varılmıştır.  

6.  DENETİM BULGULARI  

Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara 

kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle 

düzenlenmiştir.  

 A.  DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR  

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir.  
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 B.  DİĞER BULGULAR  

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan 

bulgular yer almaktadır.  

BULGU 1: Çalışan İşçiler İçin Kıdem Tazminatı Karşılığı 

Ayrılmaması  

Kurum mali tablolarının incelenmesi sonucu işçiler için kıdem tazminatı 

karşılığı ayrılmadığı tespit edilmiştir.  

Kıdem tazminatı, ilgili kanunlarda belirlenen asgari çalışma süresini 

dolduran hizmet erbabına veya mirasçılarına, hizmet akdinin yine kanunda 

belirlenen sebeplerden biriyle sona ermesi durumunda işveren tarafından yapılan 

bir ödemedir. Kıdem tazminatı kurumlar için bir sorumluluk, çalışanlar açısından 

da bir hak olarak her iki tarafı da ilgilendiren bir konudur. Kıdem tazminatı, hizmet 

sözleşmesi sona erdiğinde ve tazminata hak kazanıldığında ödenecektir.  

Kıdem tazminatı karşılığının hesaplanarak muhasebe hesaplarında 

gösterilmesi, muhasebenin temel kavramlarından olan “ihtiyatlılık” kavramı 

gereğidir. "İhtiyatlılık" ilkesi gereği, ilerde doğması muhtemel riskler için karşılık 

ayırmak suretiyle gerekli önlemi almak zorunluluktur. İhtiyatlılık, bir kurumun 

faaliyetlerinde var olan belirsizlik ve risklerin yeterli bir şekilde göz önüne 

alınmasını sağlamak amacıyla ortaya konan bir yaklaşımdır.  

1 no.lu Muhasebe Standartları Uygulamaları Genel Tebliği’nin Mali 

Tablolar İlkeleri’ne İlişkin Usul ve Esasların Bilanço İlkeleri başlığı altında: 

“Tutarları kesinlikle saptanamayanları veya durumları tartışmalı olanları da 

içermek üzere, işletmenin bilinen veya tutarları uygun olarak tahmin edilebilen 

bütün yabancı kaynakları kayıt ve tespit edilir ve bilançoda gösterilir. İşletmenin 

bilinen ancak tutarları uygun olarak tahmin edilemeyen borçları da bilançonun 

dipnotlarında açık olarak belirtilir” denilmektedir. Bu hükme göre, durumları 

tartışmalı olanlar da dâhil olacak şekilde kurumun bilinen ve tutarları uygun olarak 

tahmin edilebilen tüm yabancı kaynakları kayıt edilerek finansal tablolarda 

gösterilmelidir.  
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Bunun yanında gelecekte ortaya çıkabilecek bu kıdem tazminatı ödemesi 

için her hesap döneminde karşılık ayrılması ve finansal tablolarda raporlanması 

TMS-19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardında da düzenlenmiştir. Bu 

standarda göre, bilanço tarihi itibariyle, kurumların işletmelerin personelinin iş 

sözleşmelerinin tazminata hak kazandıran nedenlerle sona ermesinden 

kaynaklanan tahmini yükümlülüğe ait karşılık hesaplanmalı ve bugünkü 

değerlerinin tahmin edilmesi yoluyla finansal tablolara yansıtılmalıdır.   

Vergi mevzuatı açısından zorunlu olmamakla beraber kıdem tazminatı 

karşılığı ayrılması dönemsellik ilkesinin de bir gereğidir. Kıdem tazminatı uzun 

bir dönemi kapsadığından bu tutarın tamamının ödemenin gerçekleştiği dönemde 

muhasebeleştirilmesi, mali tabloların gerçek durumu yansıtmamasına neden 

olmaktadır. Oysa genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden Dönemsellik ilkesi 

gereğince her dönemin faaliyet sonuçları diğer dönemlerden bağımsız olarak 

saptanmalı, gelir ve giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmelidir. Buna 

göre birden fazla faaliyet dönemi ile ilişkili olan kıdem tazminatının sadece 

ödemenin yapıldığı dönemde değil, her faaliyet döneminde ayrı ayrı hesaplanarak 

giderleştirilmesi ve karşılık ayrılması gerekmektedir.  

Yukarıda açıklanan muhasebe standartları ve genel kabul görmüş 

muhasebe ilkelerine göre İktisadi İşletmede fiilen çalışmakta olan işçiler için 

kıdem tazminatının hesaplanarak muhasebe kayıtlarına alınması ve mali tablolara 

yansıtılması gerektiği değerlendirilmektedir.  
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