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A. GİRİŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 49’uncu maddesinde
muhasebe sisteminin karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak
ve mali raporların düzenlenmesi ile kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak şekilde kurulup
yönetilmesi hükme bağlanmıştır.
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin "Mali Raporlama" başlıklı 309’uncu
maddesinin ikinci fıkrasında; “Mali raporlama, bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için; kamu
idarelerinin varlıkları, yabancı kaynakları, öz kaynakları, gelirleri, giderleri ve nakit akışları
hakkında bilgi verir. Mali raporlama kapsamında üretilen mali tabloların, kullanıcıların
karşılaştırma yapabilmelerini mümkün kılmak için son üç dönemin verilerini de içermeleri ve
herkes tarafından anlaşılmalarını sağlayacak şekilde, açıklamaları ile birlikte hazırlanmaları
esastır.” denilmektedir.
Ayrıca, anılan Yönetmeliğin "Mali Raporlamada Süreler" başlıklı 327’nci maddesinin
birinci fıkrasında; “Temel mali tablolar yıllık dönemler itibarıyla takip eden yılın Nisan ayı
sonuna kadar, diğer mali tablolar ise aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar
hazırlanarak idarelerin resmi internet sitesinde yayınlanır.” hükümleri yer almaktadır.
Yukarıdaki hükümler doğrultusunda hazırlanan bilanço, faaliyet sonuçları tablosu,
nakit akış tablosu, öz kaynak değişim tablosu ve bütçelenen ve gerçekleşen tutarlar ın
karşılaştırma tablosundan oluşan temel mali tablolar ile önemli muhasebe politikaları ve
açıklayıcı notlar listesi raporun içeriğinde yer almaktadır.
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B. KAMU İDARESİNİN HUKUKİ YAPISI VE FAALİYET ALANI
Kafkas Üniversitesi 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı resmi gazetede yayımla na n
03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı yasayla kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Rektörlüğe
bağlı olarak Fen-Edebiyat Fakültesi, Artvin Orman Fakültesi, Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinden teşekkül
ettirilmiştir. Kuruluşu müteakip Atatürk Üniversitesine bağlı Veteriner Fakültesi ve Kars Meslek
Yüksekokulu ile Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı Artvin Meslek Yüksekokulu Kafkas
Üniversitesine devredilmiştir.
Üniversitemiz

bünyesinde

kurulan

akademik

birimler

kronolojik

sıralanmaktadır.
 Iğdır Meslek Yüksekokulu (1995)
 Kars Sağlık Yüksekokulu (1996)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (2012)
 Artvin Sağlık Yüksekokulu (1996)
 Kağızman Meslek Yüksekokulu (1997)
 Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (1998)
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1998)
 Eğitim Fakültesi (1998)
 Ardahan Meslek Yüksekokulu (1999)
 Tıp Fakültesi (2000)
 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (2001)
 Kafkasya ve Orta Asya Araştırmalar Merkezi (2002)
 Devlet Konservatuarı (2003)
 Stratejik Araştırmalar Merkezi (2003)
 Iğdır Ziraat Fakültesi (2006)
 Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (2006)
 Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (2006)
 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (2006)
 Sarıkamış Meslek Yüksekokulu (2007)
 Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (2008)
 Yabancı Diller Yüksekokulu (2008)
 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (2008)
 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (2008)
19

olarak

şöyle

 Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (2008)
 Engelli Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (2010)
 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (2011)
 Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (2011)
 Ebu-l Hasan Harakanî Uygulama ve Araştırma Merkezi (2011)
 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (2011)
 İlahiyat Fakültesi (2011)
 Güzel Sanatlar Fakültesi (2011)
 Arıcılığı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (2012)
 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (2012)
 Diş Hekimliği Fakültesi (2012)
 Susuz Meslek Yüksekokulu (2012)
 Ehli Beyt Uygulama ve Araştırma Merkezi (2012)
 Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (2012)
 Sarıkamış Turizm Fakültesi (2013)
 Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
(2013)
 Zoonotik Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (2013)
 Adalet Meslek Yüksekokulu (2015)
 Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (2015)
 Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (2015)
 Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (2016)
 Geleneksel Aşık Sanatı ve Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (2016)
 Atçılık, Atlı Sporlar ve Hippoterapi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (2017)
 Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (2017)
 Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (2019)
 Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (2019)
 Kalite Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (2019)
 Kafkas Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (2019)
Üniversitemiz bünyesinde faaliyetlerini yürüten, Artvin Orman Fakültesi, Artvin Sağlık
Yüksekokulu ve Artvin Meslek Yüksekokulu 2007’de Artvin Çoruh Üniversitesine, Ardahan
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi ve Ardahan Meslek Yüksekokulu 2008’de Ardahan
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Üniversitesine ve Iğdır Ziraat Fakültesi ile Iğdır Meslek Yüksekokulu da 2008’de Iğdır
Üniversitesine devredilerek, üç yeni üniversitenin kuruluşuna zemin hazırlamıştır.
Üniversitemizde 2019 yılı sonu itibariyle, 4 ayrı yerleşkede 11 Fakülte, 3 Yüksekokul, 9
Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı, 3 Enstitü, 25 Araştırma ve Uygulama Merkezi
olmak üzere toplam 52 akademik birim, 299 önlisans, lisans ve lisansüstü program mevcut olup
895 öğretim elemanı (23 sözleşmeli yabancı uyruklu) görev yapmaktadır. Üniversitemizde 384
idari personel ve 589 sürekli işçi ve 55 (4/B) Sözleşmeli personelle hizmet verilmektedir.
Üniversitenin ilgili birimlerinde 1.213 tezli 65 tezsiz yüksek lisans ve 173 doktora
öğrencisi 6.525 önlisans ve 12.000 lisans, 2171’i yabancı uyruklu öğrenci olmak üzere toplam
20.612 öğrenci sayısı ile eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir.
Üniversitedeki toplam Kapalı alan 288.988,83 m²’dir.
Anayasanın 130 uncu maddesinde yükseköğretim kurumları; çağdaş eğitim öğretim
esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü
yetiştirmek amacı ile orta öğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim öğretim, bilimsel araştırma,
yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan
kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip kurumlar olarak tanımlanmıştır.
Kafkas Üniversitesi’nin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
çerçevesinde oluşturulmuştur. Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu
üniversitenin yönetim organlarını oluşturur. Fakülteler, Enstitüler ve Yüksekokulların yönetim
ve organları da 2547 sayılı kanun hükümlerince, idari yapılanması ise 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanunu ve 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerince teşkil edilmiştir.
Kamu kaynaklarının

etkili,

ekonomik

ve verimli

bir şekilde elde edilmesi ve

kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin
yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemler in
muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolün sağlanmasını amaçlayan 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yürütülmektedir.
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Misyonumuz
 Özgün araştırma yapabilen, çalışanlarına ve diğer paydaşlarına değer katan, toplumsal
gelişmeye öncülük edebilen, bölgesi içerisinde yer alan sektörlere önderlik eden, yenilikçi
ürünler yaratabilen ve bunu girişimciliğe dönüştürebilen, bu yönüyle küresel ölçekte
sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunabilen, Kafkasya, Orta Asya ve diğer ülkeler ile
etkileşimle edindiği entelektüel ve kültürel birikimi kurumsal yaratıcılığa dönüştürebilen
bir bilim yuvası olmaktır
Vizyonumuz
 Sürekli farklılaşmanın yollarını arayan, bulunduğu şehrin mirası da dahil olmak üzere
paydaşlarına değer katan ve tercih edilen saygın bir üniversite olmaktır.
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TEMEL
İLKELERİMİZ

Akademik ve bilimsel özgürlüğü sağlamak ve teşvik etmek,

Liyakata/yetkinliğe dayalı bir bilim yuvası olmak,

Adil ve teşvik edici bir ödül sistemi kurmak,

Sürekli gelişim ve geliştirmeyi tesis etmek,

Öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite olmak . Öğrencilerin
iyi eğitim almalarını ve mezuniyet sonrası istihtam edilme
oranını yüksek tutmak,
Yaratıcılık odağıyla inovasyonu ve girişimcilik davranışlarını
ön plana çıkarmak,
Katma değeri yüksek olan ürünlerin üretimini teşvik etmek,

Yakın çevresinde yer alan çalışanlarına ve uzak çevresinde
yer alan topluma ve çevreye saygılı olmak,

Kurumsal sosyal sorumluluk gereksinimlerine etkin bir
şekilde yanıt vermek,
Kurumsal iletişim yoluyla paydaşlarına sürekli bilgi
aktarımında bulunmak,
Sosyal sorumluluk faaliyetleri ile toplumun önemli bir
aktörü olduğunu hissettirmek,
Etik değerlere, insan hak ve özgürlüklerine tam anlamıyla
önem vermek,
Kurumsal imajı güçlendirmektir.
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AMAÇ VE HEDEFLER
AMAÇ 1. ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ ARTIRARAK ARAŞTIRAN, SORGULAYAN VE
DEĞER ÜRETEN NİTELİKLİ BİREYLER YETİŞTİRMEK
 H.1.1.Çağdaş eğitimin gereklerine uygun eğitim alanları oluşturmak
 H.1.2.Eğitim ve öğretimin kalitesini geliştirmek için öğretim elemanlarının sayısını ve
yetkinliklerini artırmak
 H.1.3.Başarılı öğrencilerin Üniversitemizi tercih etmelerini sağlamak
 H.1.4.Öğrencileri iş yaşamına hazırlamak ve yaşam boyu başarılarını desteklemek
AMAÇ

2.

EĞİTİME,

TOPLUMA

VE

BİLİMSEL

MÜKEMMELLİĞE

KATKI

SAĞLAYACAK BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPMAK
 H.2.1Araştırma ve geliştirme altyapısının daha da güçlendirilerek etkin kullanılmas ı
Merkez

araştırma

laboratuvarının

faaliyet

geçirilmesi-Ar-Ge

ve

İnovasyon

koordinatörlüğünün aktif hale getirilmesi
 H.2.2.Disiplinler arası ve sonucu topluma hizmet eden projeler üretmek
 H.2.3. Ulusal ve uluslararası bilimsel işbirliklerini geliştirmek
 H.2.4.Araştırmacıların elektronik yayınlara erişimini artırmak
 H.2.5.Kaliteli bilimsel yayın ve araştırmalar yapmak
AMAÇ 3. Üniversitemizin mevcut fiziki ve teknik alt yapısını modern çağın gerektirdiği düzeye
çekmek ve sürekli gelişen teknolojileri kullanarak daha kaliteli eğitim-öğretim alanları sunacak
düzeye getirilmesini sağlamak.
 H.3.1.Yapımı planlanan ve devam eden fiziki altyapı projelerinin tamamlanarak hizmete
sunulması
 H.3.2. İleri yatırım programlarına alınan fiziki ve teknik altyapı çalışmalarının
geliştirilmesi,
 H.3.3.Mevcut makine teçhizatların yenilenmesi ve kapasitesinin artırılması için dönem
sonuna kadar 65.000.000 TL’lik yatırım yapmak,
 H.3.4.Bilişim teknolojileri alt yapısının güçlendirilmesi ve kapasitesinin arttırılması
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AMAÇ 4. ÜNİVERSİTE-SANAYİ VE ÜNİVERSİTE–KENT İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAK,
ÜLKE VE KARS EKONOMİSİNİN VE SOSYO-KÜLTÜREL YAPISININ GELİŞİMİNE
KATKIDA BULUNMAK
 H.4.1.Üniversite-Sanayi İşbirliğinde

bulunmak,

bu çerçevede sektörel ziyaretler i

artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak
 H.4.2.Ülkemizde ve Kars’ta potansiyeli olan sektörlerle işbirliği içinde çalışmak ve
cazibe merkezleri ile ilgili altyapı projeleri geliştirmek
 H.4.3.Üniversitenin ilgi alanına giren konularda paydaşların beklentileri ve ihtiyaçlar ı
doğrultusunda kent yaşamına katkıda bulunmak
 H.4.4.Kamu ve sanayi kuruluşlarına yönelik danışmanlık hizmeti vermek
AMAÇ 5. ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİ

BÖLGENİN VE İLİN

İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA HASTA MEMNUNİYETİNİ ÖNE ÇIKARARAK
ETKİN SUNMAK
 H.5.1.Gelişen rekabet koşullarına uygun uzmanlaşmış ve akredite edilmiş bölge hastanesi
olmak
 H.5.2.Bölge ihtiyaçlarının belirleyiciliğinde ileri teknolojiye dayalı tedavi, rehabilitas yo n
ve koruma merkezleri kurmak (onkoloji gibi)
 H.5.3.Fizik tedavi ve medikal kür merkezleriyle sağlık turizmine yönelmek

C. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI
1. MUHASEBE SİSTEMİ
a) Uygulanan Muhasebe Düzenlemeleri
Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Muhasebe
Sistemi” başlıklı 49’uncu maddesine göre hazırlanan Kanun kapsamındaki kamu idarelerind e
uygulanacak çerçeve hesap planı ile düzenlenecek raporların şekil, süre ve türlerine ilişk in
hususlar ile standartların uygulanmasına ilişkin hükümler içeren Genel Yönetim Muhasebe
Yönetmeliğine (Bundan sonra “Yönetmelik” olarak anılacaktır.) tabidir.
İdaremize ait muhasebe işlemleri, Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan Merkezi
Yönetim Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir.
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b) Uygulanan Detaylı Hesap Planı
27/12/2014 tarihli ve 29218 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel Yönetim
Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planları başlıklı 41 sıra no.lu Muhasebat Genel
Müdürlüğü Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan Üniversiteler Ortak Detaylı Hesap
Planı muhasebe kayıtlarında kullanılmaktadır.
c) Kayıt Esası
Yönetmeliğe

göre her türlü

muhasebe işlemi çift taraflı kayıt sistemine

göre

kaydedilmekte, tahakkuk esası gereğince bir ekonomik değer yaratıldığında, başka bir şekle
dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğund a
muhasebeleştirilmektedir.
d) Yönetmeliğin Uygulamaya Girmeyen Hükümleri
Raporlama

tarihi

itibarıyla

yayımlanmış

fakat henüz

yürürlüğe

girmemiş

ve

uygulanmasına ileri tarihte başlanılacak maddeler aşağıdaki gibidir. Söz konusu maddelerin
yürürlüğe girmesinden sonra mali tablolar ve dipnotlarda gerekli değişiklikler yapılacaktır.
Yönetmeliğin;
-

23’üncü maddesinde yer alan ticari amaçlı stoklara ilişkin net gerçekleşebilir değer
uygulamasına,

-

26’ncı maddesinde yer alan arsa ve arazilerin ayrı izlenmesine,

-

26 ve 28’inci maddelerde yer alan maddi ve maddi olmayan duran varlıklarda değer
düşüklüğü karşılığı ayrılmasına,

-

311/A maddesinde yer alan mali tabloların konsolidasyonuna, ilişkin hükümler
1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

2. KULLANILAN PARA BİRİMİ
Yönetmeliğin “Temel kavramlar” başlıklı beşinci maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendinde belirtilen Parayla Ölçülme kavramı uyarınca, ortak ölçü olarak ulusal para birimi
belirlenmiştir. Bu çerçevede mali tablolar ulusal para birimi olan Türk Lirası (TL) cinsind e n
sunulmaktadır.
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3. YABANCI PARA İLE YAPILAN İŞLEMLER VE KUR
DEĞİŞİKLİKLERİ
Yönetmeliğin 19’uncu maddesinde yabancı para cinsinden yapılan işlemler sayılmış, bu
işlemlerin ve kur değişikliklerinin kaydedilmesi, raporlanması ve dipnotlarda gösterilmes ine
ilişkin esaslar belirlenmiştir. Yabancı paralar ile yabancı para cinsinden izlenen varlıklar ve
yabancı kaynaklar, raporlama tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen ilgili
döviz kuru üzerinden değerlemeye tabi tutulmaktadır. Bu değerleme sonucu oluşan kur
farklarının etkisi, “Öz Kaynak Değişim Tablosu” açıklayıcı not başlığı altında açıklanmıştır.

4. GELİR VE GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLME ESASI
Yönetmeliğin “Faaliyet Sonuçları Tablosu ilkeleri” başlıklı altıncı maddesi gereğince
kamu idarelerinin faaliyetlerine ilişkin gelir ve gider işlemleri, tahakkuk esasına dayalı olarak
gelir ve gider hesaplarında izlenmektedir. Bütçe ile ilgili olsun veya olmasın, genel kabul görmüş
muhasebe ilkeleri gereği tahakkuk eden her türlü gelir ve giderin izlenmesi için gelir ve gider
hesapları kullanılmaktadır.

5. STOKLARIN MUHASEBELEŞTİRME ESASI
Yönetmeliğin 23’üncü maddesi gereğince stoklar, maliyet bedeliyle ilgili stok hesaplarına
kaydedilir. Maliyet bedeli, stokların depolanacağı yere kadar getirilmesi için yapılan bütün
giderleri kapsar. Kullanıldıklarında veya tüketildiklerinde gider hesabına, satıldıklarında ise ilgili
varlık hesaplarına kaydedilerek stok hesaplarından düşülür.

6. DEĞERLEME VE ÖLÇÜM ESASLARI
Değerleme ve ölçüm, mali tablolarda yer verilen iktisadi kıymetin nevi ve mahiye tine
göre, aşağıdaki ölçülerden biri ile yapılır.
a) Maliyet Bedeli
Bir varlığın satın alınması, üretilmesi veya değerinin arttırılması için yapılan harcamalar
veya verilen kıymetlerin toplamını ifade ederken kamu idareleri tarafından edinilen varlık ve
hizmetler, bunların elde edilme maliyet bedelleriyle muhasebeleştirilir. Maliyet bedeli tespit
edilemeyen varlık ve kaynakların değerlemesine ilişkin hükümler saklıdır. Söz konusu değerleme
ölçütünün kullanıldığı durumlar aşağıdaki gibidir.
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- Kamu idarelerinin bizzat kendi imkânlarıyla ürettikleri maddi ve maddi olmayan duran
varlıkların üretimi için yapılan giderler,
- Kira veya sermaye geliri veya bunların her ikisini elde etmek amacıyla edinilen ve kısa
dönemde satış veya diğer işlemlere konu edilmesi düşünülmeyen yatırım amaçlı varlıklar,
- Stoklar,
- Gerek yatırım ve gerekse kullanım amacıyla edinilen maddi duran varlıklar,
- Duran varlıkların ilk defa amortisman ve tükenme payı ile enflasyon düzeltmes i
işlemleri,
- Şartlı bağış ve yardımların kullanılması sonucu kamu idaresi adına kaydı gereken bir
varlık üretilmesi durumu.
b) Gerçeğe Uygun Değer:
Piyasa koşullarında muvazaasız bir işlemde bilgili ve istekli taraflar arasında bir varlığın
el değiştirmesi veya bir borcun ödenmesi için belirlenen tutarı ifade ederken, söz konusu
değerleme ölçütünün kullanıldığı durumlar aşağıdaki gibidir.
- Hizmet imtiyaz varlıkları,
- Finansal kiralama işlemine konu varlıkların gerçeğe uygun değeri ile kira ödemelerinin
bugünkü değeri karşılaştırılması sonucunda düşük olan değer ise,
- Herhangi bir maliyet yüklenilmeksizin edinilen maddi ve maddi olmayan duran
varlıklar,
- Kamu idarelerinin karşılığını doğrudan vermeden veya düşük bir bedel karşılığında elde
ettiği gelirler dışında, verilen mal, hizmet ya da sağlanan faydanın karşılığı olan gelirler,
- Mal ve hizmetlerin takas yoluyla satışı işlemlerinden sağlanan tutarlar,
- Ayni olarak alınan şartlı bağış ve yardımlar.
c) İtibari Değer
Her türlü senetlerle, bono ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değeri ifade ederek söz
konusu ölçüt belirtilen menkul kıymetler için kullanılmaktadır.
d) İz Bedeli
Ekonomik ömrünü tamamladığı halde fiilen kullanılmasına devam edilen iktisadi
kıymetler ile gerçek değeri tespit edilemeyen veya edilmesi uygun görülmeyen ancak, hesaplarda
izlenmesi gereken iktisadi kıymetlerin

muhasebeleştirilmesinde
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kullanılan ve muhase be

kayıtlarında yer verilen en düşük tutarı ifade ederken söz konusu değerleme ölçütünün
kullanıldığı durum aşağıdaki gibidir.
- Sanat eserlerinden hesaplara alınmasına karar verilenlerden sigortalanmamaları veya
değer takdir edilememesi durumunda olanlar,
- 13/9/2006 tarihli ve 2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu
İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte iz bedeli ile izlenmesine karar
verilen taşınmazlar.
e) Net Gerçekleşebilir Değer
Net gerçekleşebilir değer; olağan iş akışı içerisinde tahmini satış fiyatından, tahmini
tamamlanma maliyetleri ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının
düşülmesiyle elde edilen tutarı ifade edip söz konusu ölçütün kullanılabileceği durum aşağıdaki
gibidir.
- Ticari amaçla edinilen ve kamu idaresinin hesaplarında bulunan stokların dönem
sonlarında

tespit edilen net gerçekleşebilir değerinin maliyet bedelinden küçük olması

durumunda kullanılır.

7. AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYI AYRILMASINA İLİŞKİN
ESASLAR
Yönetmeliğin 29’uncu maddesi gereğince bir duran varlığın amortisman ve tükenme
payına tabi değeri, varlığın yararlanma ya da itfa süresine sistemli bir biçimde dağıtılır ve
amortisman ve tükenme payı tutarı gider olarak muhasebeleştirilir.
Duran varlıklardan; arazi ve arsalar, yapım aşamasındaki sabit varlıklar, varlıkların elde
edilmesi için verilen avans ve krediler ile tarihi yapılar, tarihi veya sanat değeri olan demirbaşla r
dışındakilerden hangilerinin amortisman ve tükenme payına tabi tutulacağı ve bunlara ilişk in
esas ve usuller ile uygulanacak amortisman ve tükenme payının süre, yöntem ve oranları
“Amortisman ve Tükenme Payları” başlıklı ilişkin 47 sıra no.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü
Genel Tebliğinde belirlenmiştir.
Tebliğde ayrıca dayanıklı taşınırların her biri için 14.000 TL’yi, taşınmazlar için 34.000
TL’yi aşmayan duran varlıklar ile tutarına bakılmaksızın maddi olmayan duran varlıklar ve özel
tükenmeye tabi varlıklar hesap gruplarında izlenen varlıklar için amortisman oranı % 100 olarak
belirlenmiştir.
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8. ÜRÜN VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME GİDERLERİ
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre idarelerin yeni ürün ve teknolojiler
oluşturması ya da mevcutların geliştirilmesi amacıyla yaptıkları giderler aktifleştirilir. Ancak bu
geliştirme aşamasından önce araştırma için yapılan giderler aktifleştirilmeden doğrudan gider
olarak kayıtlara alınır.

9. ENFLASYON DÜZELTMESİ
Yönetmeliğin 30’uncu maddesinde enflasyon düzeltmesi uygulamasının şartları ve
yapılacak işlemler belirlenmiştir.
30’uncu maddenin birinci fıkrasında ‘Kapsama dâhil kamu idareleri, içinde bulunula n
hesap dönemi dâhil son üç hesap döneminde fiyat endeksindeki artışın %100’den ve içinde
bulunulan hesap döneminde %10’dan fazla olması halinde mali tablolarında yer alan parasal
olmayan kalemleri enflasyon düzeltmesine tabi tutarlar. Enflasyon düzeltmesi uygulaması, her
iki şartın birlikte gerçekleşmemesi halinde sona erer.’ denilmektedir.
Belirlenen şartlar gerçekleşmediği için 2019 yılı mali tablolarında enflasyon düzeltmes i
yapılmamıştır.

10. KOŞULLU YÜKÜMLÜLÜKLER VE VARLIKLAR
a) Koşullu Yükümlülükler
Yönetmeliğin 40/A maddesi gereğince kamu idaresi adına verilen garantiler ile kamu
idarelerinin geçmişteki bir olay sonucunda, kontrolünde olmayan gelecekteki belirsiz olaylar ın
gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi ile teyit edilebilecek olan ve ekonomik bir fayda veya
hizmet potansiyeli içeren kaynakların çıkışı güvenilir bir şekilde ölçülemeyen diğer koşullu
yükümlülükleri nazım hesaplar ana hesap grubunda ihtiyaca

göre açılacak hesaplarda

izlenmektedir.
Yönetmeliğin

altıncı

maddesinde

yer alan ihtiyatlılık

ilkesi

gereğince

koşullu

yükümlülüklerden kaynaklanan ve kamu idarelerinden ekonomik bir fayda veya hizme t
potansiyeli içeren kaynakların çıkışına neden olabileceği güvenilir bir biçimde tahmin edilen
tutarlar için karşılık ayrılır ve faaliyet sonuçları tablosuna yansıtılır.
b) Koşullu Varlıklar
Yönetmeliğin

40/A maddesi

gereğince

kamu

idarelerinin,

geçmiş

olaylardan

kaynaklanan ve tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan, bir veya daha fazla kesin mahiyette
olmayan olayın ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi ile mevcudiyeti teyit edilecek olan koşullu
varlıklar nazım hesaplar ana hesap grubunda ihtiyaca göre açılacak hesaplarda izlenmektedir.
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11. KARŞILIKLAR
İhtiyatlılık ilkesi gereği Yönetmelikte belirtilen durumlarda ayrılan karşılıklar gider
olarak muhasebeleştirilir ve raporlanır. Koşullu yükümlülüklerden kaynaklanan ve kamu
idarelerinden ekonomik bir fayda veya hizmet potansiyeli içeren kaynakların çıkışına neden
olabileceği güvenilir bir biçimde tahmin edilen tutarlar için karşılık ayrılır ve faaliyet sonuçlar ı
tablosuna yansıtılır.

12. BAĞIŞLAR VE HİBELER
5018 sayılı Kanunda alınan bağış ve yardımlar kamu geliri, verilen bağış ve yardımlar
kamu gideri olarak tanımlanmıştır.

Şartlı bağış ve yardımlar

ise Yönetmeliğe

göre,

alındıklarında, tahsis amacına uygun olarak kullanılmak üzere ilgili hesaplara, karşılıkları ise
yükümlülük olarak kaydedilmekte, yükümlülük tutarı, şartlı bağış ve yardımların tahsis amacı
gerçekleştikçe gelir olarak kaydedilmektedir.

13. RAPORLAMA TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Yönetmelik gereği raporlama dönemi sonundan mali raporların yayınlanması için
belirlenen sürenin sonuna kadar; kayıtlı borçlar için ayrılan karşılık tutarlarının değişmesi, değer
düşüklüğü ya da şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıklarda değişiklik olması, raporlama
dönemine ilişkin olarak hukuki veya zımni bir borcun kesinleşmesi, mali tablo veya kayıtlarda
usulsüzlük, hata ya da gecikmiş kayıtların olduğunun belirlenmesi durumunda mali tablolar bu
yeni duruma göre hazırlanır ve dipnotlarda açıklanır.

14.

ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENCE MALİYETLERİ

İdare, sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre Sosyal Güvenlik Kurumuna çalışanlar ı
adına sosyal sigorta primi ödemektedir. Ödenen primlerden işveren hisseleri tahakkuk ettikler i
dönemde giderler hesabına kaydedilmekte, çalışanların hakedişlerinden kesilen sigortalı hisseler i
dâhil toplam tutar ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabına kaydedilerek mevzuatta
belirlenen süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmektedir.

Tutar
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
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20.243.295,17 TL

D-MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
1. BANKA BİLGİLERİ

Banka Hesabı Bilgileri

Tutar

Vadesiz hesap

1.812.485,62

Vadeli hesap

00

Özel hesaplar

13.546.893.00

Toplam

15.359.378.62

Özel Hesap Bilgileri

Tutar

Açılış Net Defter Değeri

8.799.408,94

Girişler

4.796.827,75

Kullanımlar

8.789.972,28

Kapanış Net Defter Değeri

13.546.893

2. PROJE ÖZEL HESABI
Proje Özel Hesabı; banka hesabının bakiyesinde bulunan özel hesap uygulamalarında n
farklı olarak Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar veya uluslararası konsorsiyumlardan genel
bütçe ve özel bütçeli idareler kapsamındaki kamu idarelerine proje karşılığı aktarılan hibe
niteliğindeki tutarların izlenmesi amacıyla oluşturulan özel hesap uygulamaları ile dış finans ma n
kaynağından dış proje kredisi olarak kamu idareleri adına özel hesaplara aktarılan tutarlar ı
göstermektedir.
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Türü

Tutar

Dış Finansman Kaynağından Dış Proje Kredisi olarak
aktarılan tutarlar

--

Avrupa Birliğinden Sağlanan Hibeler

1.193.232,25

Diğer Hibeler

--

Proje Özel Hesabı Bilgileri (AB Hibeleri)

Tutar

Açılış Net Defter Değeri

1.070.673,92

Girişler

1.433.721,45

Kullanımlar

1.313.163,12

Kapanış Net Defter Değeri

1.193.232,25

3. MALİ DURAN VARLIKLAR
İdarenin, uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklar nedeniyle diğer bir kurum veya
işletmeye konulan sermaye tutarları, yatırılan sermaye payına göre mali kuruluşlar, mal ve
hizmet üreten kuruluşlar ile döner sermayeli kuruluşlarının detayları (sahiplik

oranları,

kurum/kuruluş adları, tutarları) aşağıdaki gibidir.

Sermaye Payı Oranı
% 10 'a Kadar
Olanlar
Döner Sermayeli
Kuruluşlara Yatırılan
Sermayeler

% 10-50
(Dahil) Arası
Olanlar

% 50 'den Fazla
Olanlar

10.000,00
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4. MADDİ DURAN VARLIKLAR
Üniversitemizin, maddi duran varlıklara konu olan gerekli bilgiler aşağıdaki gibidir.
Açılış Defter
Değeri

Kapanış Defter
Değeri

Birikmiş
Amortisman

Arazi ve Arsalar

18.399.260,00

18.399.260,00

--

Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri

54.224.431,61

54.224.431,61

10.836.886,32

210.076.751,57

210.076.751,57

30.569.466,31

95.359.326,96

98.341.929,77

89.751.044,79

3.394.250,38

3.394.250,38

2.434.462,75

26.736.338,32

28.922.175,36

28.286.191,40

--

--

--

50.398.786,38

62.313.927,68

--

4518.589.145,22

475.672.726,37

161.918.051,57

Binalar
Tesis, Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Hizmet İmtiyaz Varlıkları
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Toplam

a) Tahsisli Taşınmazlar
Mülkiyetinde Olan Tahsis Edilen
Taşınmazlar
Taşınmazlar
Arazi ve Arsalar

Tahsisli Kullanılan
Taşınmazlar

10.569.460,00

--

7.829.800,00

4.224.431,61

--

--

Binalar

205.519.551,57

--

4.557.200,00

Toplam

270.313.443,18

--

12.387.000,00

Yer altı ve Yerüstü
Düzenleri
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b) Yapılmakta Olan Yatırımlar

Yapılmakta Olan Yatırımlar

Tutar

Yapılmakta Olan Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri

15.129.056,47

Yapılmakta Olan Binalar

44.257.456,50

Yapılmakta Olan Tesisler

2.927.414,71

5. KARŞILIKLAR
Kıdem tazminatı karşılıkları kapsamında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde idare
bünyesinde işçi statüsünde çalışanlara ait kıdem tazminatı karşılığı ayrılmaktadır.

Kıdem Tazminatı Karşılıkları

Tutar

Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları

7.964.849,94

Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları

--

Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları

--

Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları

--

Toplam

7.964.849,94

35

6. MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ DEĞİŞİM
Açılış Defter
Değeri

Mali Varlık / Yükümlülükler

Kapanış Defter
Değeri

Hisse Senetleri

--

--

Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları

--

--

Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları

--

--

Menkul Varlıklar

--

--

Dış Borcun İkrazından Doğan Alacaklar

--

--

Para Piyasası Nakit İşlemleri Alacakları

--

--

Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar

--

--

31.048,05

31.048,05

--

--

--

--

10.000,00

10.000,00

Takipteki Kurum Alacakları
Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler
Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara
Yatırılan Sermayeler
Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan
Sermayeler

7. GELİRLER
Alınan bağış ve yardımlar/
Özel gelirler/
Alınan paylar/

204.311.875,00

Önemli gelir kalemleri
Hazine yardımı

123.934.400,00

Kurumlardan ve Kişilerde n
Alınan Yardım ve Bağışlar

949.000,00

Proje Yardımları

151.875,00

Toplam

204.311.875,00
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8. GİDERLER
Hizmet alımları/
Cari transferler/
Sermaye transferleri/
Önemli gider kalemleri

Görev Zararları

3.102.087,24

Hazine Yardımları

890.000,00

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler

778.000,00

Hane Halkına Yapılan Transferler

143.280,98

Yurtdışına Yapılan Transferler

18.061,50

Toplam

4.931.429,72

9. NAKİT AKIŞ TABLOSU
Hazır değerler değişimi 2019 yılı için; dönem başı 18.397.637,74 TL, dönem sonu
16.563.430,26 TL olup yıl içindeki hazır değer değişimi 1.834207,48TL tutarındadır. Kur
farklarının hazır değer değişimine etkisi olmamıştır.

10. ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
a) Kur Farklarının Etkisi
Kur farklarının

gelirlere,

giderlere

ve

öz kaynaklara

olumlu/olumsuz

etkisi

bulunmamaktadır.
b) Değer ve Miktar Değişimlerinin Etkisi
İdarenin değer ve miktar değişimlerinden kaynaklanan gelirleri 00,00 TL, giderleri ise
00,00 TL olup, değer ve miktar değişimlerinin öz kaynaklara etkisi bulunmamaktadır.
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11. TAAHHÜTLER
İdarece gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin olarak sözleşme imzalandığı tarihte ilgili
sözleşmedeki taahhüdün takibi hem de cari yılı aşan yüklenimlerde bütçeye yeterli ödeneğin
konulabilmesi için gider taahhütleri hesabına kayıt yapılmakta, daha sonra her hakediş ödemesi
(geçici kabul) sırasında gider taahhütleri hesabından ilgili kısım düşürülerek yatırım tutarı
“Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına” kaydedilmektedir.

12.KOŞULLU YÜKÜMLÜLÜKLER
Üniversitemizin herhangi bir koşullu yükümlülüğü bulunmamaktadır.

13.KOŞULLU VARLIKLAR
Koşullu Varlıklar

Tutar
--

Kamu Özel İşbirliği Taahhütleri
Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri

553.673,76

Kişilere Ait Menkul Kıymetler

--

Alınan Teminat Mektupları

6.250.058,53

Diğer Şarta Bağlı Varlıklar

-6.802.485,54

Toplam

14.DİĞER NAZIM HESAPLAR

Diğer Nazım Hesaplar

Tutar

Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar

1.574.595,16

15.MALİ TABLOLARDAKİ FARKLILIKLAR
Kamu idare hesaplarının Sayıştay’a verilmesi kapsamında hazırlanan mali tablolar ile
elektronik ortamda yayımlanan mali tablolar arasında farklılık yoktur.
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