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İÇ D E Ğ E R L E N D İR M E  R A PO R U  

A .K urum  Hakkında Bilgiler  

İletişim Bilgileri

İşletme M üdürü :Burhanettin Ç A V D A R  80 burhanncttin@ ksu.edu.tr
Saym an :Kasım  A LK A N  297 kasim alkan46@ hotm ail.com

Tarihsel Gelişimi

Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi 25.12.1998 gün ve 23564 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan “Üniversitelerde Döner Sermaye İşletmesinin Kurulmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Halikındaki Yönetmelik” gereğince daha önce kurulmuş olan Tıp 
Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi ve Tıp hariç diğer birimler Döner Sermaye İşletmesi 01.11.1999 
tarihinde birleşerek Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi adı altında 
faaliyete geçmiştir.

Üniversitelerde Döner Sennaye İşletmesinin kurulmasında uygulanacak Esaslara ilişkin 
Yönetmelikte Değişiklik yapılması hakkındaki yönetmeliğin 15. Maddesi gereğince “Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı” adı altında Saymanlığın kurulması, Maliye 
Bakanlığının 08.09.1999 tarihli onayı ile gerçekleşmiş ve Döner Sermaye Saymanlığı 01.11.1999 
tarihinde faaliyete geçmiştir.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı olarak kurulmuş bulunan döner 
sermayeli işletmelerin asıl kuruluş amacı; mal ve hizmet üreten bu kurumlarda mevcut atıl kapasitenin 
ekonomiye kazandırılması ve bu kazammlaıdan elde edilecek gelirlerden döner sermaye işletmesinin 
bağlı bulunduğu kuruma. Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde mal ve hizmet alımları 
sağlandığı gibi, bu gelirlerin elde edilmesinde emeği geçen personele de sistemdeki konumuna göre 
belirlenmiş bir maddi katkı sağlanır.

Üniversitemizde Döner Sermaye İşletmesi hizmetleri, 2547 sayılı yasanın 58. Maddesi 
kapsamında YÖK ve Üniversitemiz Yönetim Kurul Kararları çerçevesinde, projede çalışan ve katkı 
alan öğretim üyeleri ile öğretim görevlilerine bahsi geçen dağıtımlar yapıldığı gibi, öğretim üyelerimiz 
için ayrılan proje masraf paylarından, mal ve hizmet alımı şeklinde girdiler sağlanmaktadır.

Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi birim olarak, yukarıda açıklanmaya çalışılan işlemler 
doğrultusunda 18 personel ile hizmetin en kısa zamanda, doğru ve yasalara uygun biçimde verilmesini 
sağlamak için uğraş vennekte ve başarılı olmaya çalışmaktadır. Bunun içinde gerek Üniversitemiz üst 
yöneticileri ile gerekse bağlı birimlerin yöneticileri ile sürekli bilgi alış verişi içinde olmaya 
çalışmaktadır.

M isyonum uz

U luslararası kalite standartları çerçevesinde yeniliğe açık, akılcı, şe ffa f ve dinam ik 
bir yönetim  anlayışı ile üniversite kaynaklarının etkin ve verim li bir biçim de kullanılm asını 
m üm kün kılm ak, gelir oluşum una katkıda bulunan tüm üniversite birim leriyle eşgüdüm  
içerisinde hareket etm ek suretiyle döner serm aye gelirlerinin sürekli olarak artırılm asını ve
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katkı paylaşım ların ın  m evzuata uygun ve adil bir şekilde gerçekleştirilm esini sağlayarak 

toplum  refahına katkıda bulunm ak.

V izyonum uz

Ü niversitem izin  belirlediği kurallar çerçevesinde kendini sürekli geliştirerek çağdaş 

kalm ayı başarabilen , sosyal sorum luluğunun bilincinde olarak sorum luluk alm aktan 
kaçınm ayan, toplum a ve etik değerlere saygılı, sunduğu nitelikli ve kaliteli h izm etlerle toplum  
için katm a değer üreten, paydaşlarla sürekli ve etkin iletişim  içerisinde bulunan, kaynakların 
kam u yararını gözetecek şekilde etkin ve verim li kullanılm asını sağlayan saygın ve güvenilir 
bir b irim  olm ak.

Değerler

Adil G üvenilir, Çağdaş İnsan odaklı, katılım cı, kaliteli, lider, yenilikçi, Sürekli 
gelişen, Şeffaf, D inam ik, m ükem m eliyetçi, Saygın Toplu ve çevreye D uyarlı, Yol gösterici, 
verim li, paylaşım cı ve m em nuniyet odaklı.

Hedefler

1-D öner Serm aye İşletm esini yeniden yapılandırm ak, daha hızlı ve doğru karar alınm ası için 
En az iki M üdür yardım cısının görevlendirilm esi ve bu m üdür yard ım cılarına servislerin  
sorum luluğunun verilm esi. (D oğrudan Tem in Satın alm a, İhale B irim i, Yazı İşleri, 
Tahakkuk, özel H izm etler, M uhasebe ve Yazı işleri servisi.)
2- D öner Serm aye İşletm e M üdürlüğünün (Sağlık  U ygulam a ve A raştırm a H astanesinin) borç 

yükünün azaltılm ası.
3- İnsan kaynakları yönetim ini iyileştirm ek.
4-Paydaşlarla işbirliğini geliştirm ek, etkili iletişim  kurm ak.

Eğitim Öğretim  Hizmeti Sunan Birimleri

-T ıp Fakültesi 
-Z iraat Fakültesi
-M ühendislik  ve M im arlık Fakültesi 
-O rm an Fakültesi
-İktisadi ve İdari B ilim ler Fakültesi 
-Eğitim  Fakültesi 
-Fen Edebiyat Fakültesi 
-M eslek Y üksek okulları

A raştırm a Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri

-D estek hizm etlerini yürüttüğüm üz A raştırm a Faaliyeti yürütülen birim ler 
-Sağlık  U ygulam a ve A raştırm a M erkezi 
-Sürekli Eğitim  M erkez M üdürlüğü
-H ayvansal Ü retim  A raştırm a ve uygulam a M erkez M üdürlüğü (H A Y M ER )
-Prof.D r. N urettin  K A ŞK A  Sert K abuklu M eyveler U ygulam a ve A raştırm a M erkezi 
-Ü niversite -  Sanayi K am u İşbirliği G eliştirm e U ygulam a ve A raştırm a M erkezi (Ü SK İM )
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İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar

•G elir getirici faaliyetler hakkında akadem ik personelin  bilgilendirilm esi.
•Ü niversitem iz İdari Birimleri arasında bilgi paylaşım ının ve yardım laşm anın  yüksek olm ası 
•İdarenin proje ve deneyler konusunda akadem ik personele destek olm ası.

B-Kalite Güvencesi Sistemi

-K urum , m isyon, vizyon, stratejik hedefleri ve perform ans göstergelerini Stratejik Planla 
uyum lu çok yıllık bütçelem e anlayışına uygun olarak gelir gider dengesi esas alınarak 
H azırlanm aktadır.
-Yıl sonunda mali tablolarım ızın konsolide edilm esiyle perform ansının ölçülm esi, 
D eğerlendirilm esi yapılm aktadır.

C-Eğitim  ve Öğretim

İşletm e M üdürlüğüm üzce Sürekli Eğitim  M erkez M üdürlüğü (SEM ) tarafından verilen Eğitim  
ve Ö ğretim  dışında faaliyetim iz bulunm am aktadır.

Program ların Tasarımı ve Onayı

Bu m odül kapsam ında yürütülen faaliyetim iz bulunm am aktadır 

Öğrenci M erkezli Öğrenme, Ö ğretm e ve Değerlendirme  

Bu m odül kapsam ında yürütülen faaliyetim iz bulunm am aktadır.

Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınm a ve Sertifikalandırma  

Bu m odül kapsam ındaki işlem ler birim im izce yapılm am aktadır 

Eğitim -Ö ğretim  Kadrosu

M üdürlüğüm üzde ders verm ek üzere görevlendirilen akadem ik personel bulunm am aktadır 

Ö ğrenm e Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

M üdürlüğüm üze bağlı m erkezlerin ihtiyacı olan mal ve hizm et alım ları ile m akine teçhizat 
bakım  ve onarım  ihtiyaçları m üdürlüğüm üzce karşılanm aktadır

Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenm esi

İç paydaşların  sürece katılım ı sağlam ak am acıyla Ü niversitem izce düzenli olarak anketler 
H azırlanm aktadır. Bu anketler neticesinde çalışanlarım ızın kum rum uzdan beklentilerini, 
iy ileştirm eye yönelik  fikirlerini net olarak öğrenm e şansı bulm aktayız.
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Araştırm a ve Geliştirme  

Araştırm a Stratejisi ve Hedefleri

M üdürlüğüm üze bağlı olan m erkezlerin  araştırm a ve geliştirm e faaliyetleri için ihtiyaç 
duydukları mal - m alzem e, bakım  onarım  hizm etleri, 4734 Sayılı K am u İhale K anunu ilgili 
m addelerince karşılanm aktadır. A y n ca  her m ali yıl öncesinde birim  tem silcileri ile 
görüşülerek bütçe planlam ası yapılm aktadır.

Araştırm a Kaynakları

Bu m odül kapsam ında yürütülen faaliyetim iz bulunm am aktadır.

A raştırm a Kadrosu

M üdürlüğüm üz bünyesinde araştırm a personeli bulunm am aktadır.

A raştırm a Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

M üdürlüğüm üz kapsam ında A raştırm a Perform ansı İzlenm esi işlem i yapılm am aktadır. 

D-Y önetim  Sistemi

5 0 18 sayılı K am u M ali Y önetim i ve Kontrol K anununun “İç Kontrol S istem i” başlıklı 
beşinci kısm ının  5 5 -6 7  m addeleri arasındaki başlık lar itibariyle, iç kontrolün tanım ı ve am acı, 
kontrolün yapısı ve işleyişi, ön m ali kontrol, mali h izm etler birim i,m uhasebe hizm eti ve 
m uhasebe yetkilisin in  yetki ve sorum lulukları, m uhasebe yetkilisin in  nitelik leri ve atanm ası, 
iç denetim , iç denetçinin görevleri, iç denetçilerin  nitelikleri ve atanm ası, iç denetim  
koordinasyon kurulu ve iç denetim  koordinasyon kurulunun görevleri gibi hususlara yer 
verilm iştir.

5018 sayılı K am u Mali Y önetim i ve Kontrol K anununun değişik  5 5 ’inci 
m addesi, iç kontrolü; “ ...idarenin am açlarına, belirlenm iş politikalara ve m evzuata uygun 
olarak faaliyetlerin  etkili, ekonom ik ve verim li bir şekilde yürütülm esini, varlık  ve 
kaynakların  korunm asını, m uhasebe kayıtlarının doğru ve tam  olarak tutulm asını, m ali bilgi 
ve yönetim  bilgisinin zam anında ve güvenilir olarak üretilm esini sağlam ak üzere idare 
tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem  ve süreçle iç denetim i kapsayan m ali ve diğer 
kontro ller bütünü ...” şeklinde tanım lanm ıştır. Buna göre mali yönetim  ve iç kontrol 
süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntem lerin  M aliye B akanlığınca, iç denetim e ilişkin 
standartlar ve yöntem lerin  ise İç D enetim  K oordinasyon K urulu tarafından belirlenip 
geliştirileceği ve uyum laştırılacağını, ayrıca M aliye B akanlığı ve İç D enetim  K oordinasyon 
K urulunun da sistem lerin  koordinasyonunu sağlayarak kam u idarelerine rehberlik  hizm eti 
vereceğini düzenlem iştir.M aliye B akanlığı tarafından hazırlanan ve 26.12.2007 tarihli ve 
26738 sayılı Resm i G azete 'de  yayım lanan K am u İç K ontrol S tandartları Tebliği ile 
kam u idarelerinde iç kontrol sistem inin o luşturulm ası, uygulanm ası, izlenm esi ve 
geliştirilm esi am acıyla standartlar ve gerekli genel şartlar belirlenm iştir. K am u İç Kontrol 
S tandartları u luslararası standartlar ve iyi uygulam a örnekleri çerçevesinde, iç kontrolün; 
kontrol ortam ı, risk değerlendirm e, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim  ile izlem e bileşenleri 
esas alınarak tüm  kam u idarelerinde uygulanabilir düzeyde olm asını sağlam ak üzere genel 
nitelikte belirlenm iştir. Tebliğde, kam u idarelerinin gerek görm eleri halinde, idare ayrıntılı iç
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kontrol standartları da belirleyebilecekleri öngörülm üştür.İç kontrol sistem inin 
o luşturulm asında; görev, yetki ve sorum lulukların  belirlenm esi, riskli alanların  belirlenm esi, 
önleyici, tespit edici ve düzeltici kontrol faaliyetlerinin belirlenm esi, bilginin kaydedilm esi, 
tasnifi, u laşılabilirliğ i, sistem  ve faaliyetin  izlenm esi, gözden geçirilm esi ve 
değerlendirilm esi konularında yapılan çalışm alara yer verilecektir. 5018 sayılı K anun ve ilgili 
d iğer m evzuat uyarınca, kam u idaresinde iç kontrol sistem inin o luşturulm ası, uygulanm ası, 
izlenm esi ve geliştirilm esi çalışm aları ilgili kam u idaresinin yönetim  sorum luluğu 
kapsam ındadır.

Bu bağlam da katılım cılık ve ortak akıl esas alınarak Ü niversitem izin  “ İç K ontrol 
S tandartları Eylem  Planı” oluşturulm uş olup harcam a birim lerim izin bu eylem  planı 
çerçevesinde iç kontrol sistem ine ilişkin çalışm aları devam  etm ektedir.

Y önetim  ve İdari Birimlerin Yapısı

H iyerarşik  olarak Rektörlük ve Genel Sekreterliğe bağlı olan D öner Serm aye İşletm e 
M üdürlüğünün organizasyon şem ası Ek-1 dedir.

Kaynakların  Yönetim i

- M üdürlüğüm üzün İnsan kaynaklarının yönetim i görevi Personel Daire B aşkanlığı 
tarafından ilgili kanunlar çerçevesinde düzenlenen hizm et içi eğitim -kurs, sem iner vs. 
çalışm alar ile yerine getirm ektedir

-M ali kaynakların  y ö n e tim i, 5018 Sayılı K am u Mali Y önetim i ve Kontrol Kanunu 
doğrultusunda etkili, ekonom ik ve verim li bir şekilde, hesap verebilirliği ve m alî 
saydam lığı sağlam ak üzere titiz bir çalışm a ile gerçekleştirilm ektedir

Bilgi Yönetim Sistemi

H er türlü faaliyet ve sürece ilişkin verileri toplam ak, analiz etm ek ve raporlam ak Üzere 
M aliye B akanlığı M uhasebat Genel M üdürlüğü bünyesinde h izm et veren Bütçe, 
M uhasebe, Personel, Taşınır, Harcam a, Gelir, Y önetim  Bilgi Sistem i M odüllerini içeren web 
tabanlı D M İS(D öner Serm aye M ali Y önetim  Sistem i) kullanılm aktadır

Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi

K urum  dışından alm an idari ve/veya destek hizm etler TSE, ISO ve diğer kalite 
standartların  belirlendiği teknik şartnam eler baz alınarak 4734 Sayılı K am u İhale K anunu 
kapsam ında İhale ve D oğrudan Tem in yöntem iyle gerçekleştirilm ektedir.
G erçekleştirilen  alım lar konusunda uzm an kişilerce oluşturulm uş M uayene ve Kabul 
K om isyonlarınca kontrol edilerek teslim  alınır.

K am uoyunu Bilgilendirme

K urum , toplum a karşı sorum luluğunun gereği olarak, eğitim -öğretim , araştırm a- 
geliştirm e faaliyetlerini de içerecek şekilde faaliyetlerinin tüm üyle ilgili güncel verileri 
K am uoyuyla paylaşm aktadır. Yılı içerisinde yapılan tüm  alım lar E lektronik K am u A lım ları 
Platform u( EK A P) üzerinden yayınlanm aktadır. B irim im izin internet sayfasında 
yapılan etk in lik ler organizasyon şem am ız ve tabi o lduğum uz m evzuatlar kam uoyuyla
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paylaşılm aktadır.
K am uoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenilirliği 5018 Sayılı 

K am u M ali Y önetim i ve K ontrol K anunu çerçevesinde kam u kaynaklarının etkili, ekonom ik 
ve verim li b ir şekilde elde edilm esi ve kullanılm asını, hesap verebilirliği ve m alî saydam lığı 
ilkelerinin uygulanm asının bir sonucudur.

Yönetim in Etkinliği ve Hesap V erebilirliği

K urum , kalite güvencesi sistem ini, m evcut yönetim  ve idari sistem ini, yöneticilerin in  
liderlik özelliklerini ve verim liliklerini ölçm e ve izlem eye im kân tanıyacak şekilde 
tasarlam ış tır. Y önetim  ve idare, 5018 Sayılı K am u M ali Y önetim i ve K ontrol K anunu 
kapsam ında, kam u kaynaklarının etkili, ekonom ik ve verim li bir şekilde elde edilm esi ve 
kullanılm asını, hesap verebilirliği ve m alî saydam lığı sağlam ayı ilke edinm iştir.
K anunun İç K ontrol ile ilgili olan 55. M addesi gereği gereği olarak varlık  ve 
kaynakların  korunm asını, m uhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulm asını, malî 
bilgi ve yönetim  bilgisinin zam anında ve güvenilir olarak üretilm esini sağlam aktadır.

E.Sonuç ve Değerlendirme

M üdürlüğüm üzün tüm personellerinin kalım lıyla oluşan haftalık m utat top lan tılar neticesinde 
tesbit edilen birim im izin güç lü ve iyileştirm eye açık yönleri;

Birimin Güçlü Yanları

•Birim in alt yapısını oluşturulm uş olm ası ve hizm et verebilecek seviyeye ulaşm ası,
•Ü niversite üst yönetim inin teşvik ve desteği,
•Etik değerleri benim sem iş D öner Serm aye İşletm e M üdürlüğüne karşı duyulan güven,
•Yeni, ilerlem eye açık ve takım  çalışm asını destekleyen ortam ın olm ası,
•M aliye B akanlığının yazılım  desteği (D M İS program ı)

İyileşmeye Açık Yönleri

•M üdürlüğüm üz planlanm a ve organizasyonunun tam am lanm am ış olm ası,
•Eksik personel ile çok yoğun hizm et verilm eye çalışılm ası 
•H izm et içi eğitim  yetersizliği,
•Kurum  içi iletişim  zayıflığı,
•M üdürlüğüm üz fiziki alanlarının yetersizliği

D öner Serm aye İşletm e M üdürlüğü olarak üstünlüklerin  akılcı, doğru, etkili ve insan 
odaklı olarak kullanılarak zay ıf yönleri iy ileştinnek  ve dış çevredeki fırsatları çok iyi 
değerlendirip  tehditlere karşı da gerekli önlem leri alm ak hedeflenm ektedir. Bu sayede 
yürütülen D öner serm aye hizm etlerin daha kaliteli olacağı ve hizm et verim liliğini artıracağı 
öngörülm ektedir.

Sonuç olarak; D öner Serm aye İşletm e M üdürlüğünde yürütülm ekte olan faaliyetlerin  
kalitesinin artırılm asına yönelik  hedeflerim iz içinde yer alan program , tem el ihtiyaçların 
belirlenerek, gerekli altyapı tam am lanacaktır. Tam am lanan altyapı ve personelle birlikte 
gelir getirecek faaliyetlerin  sayısını da artıracaktır.
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