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1.

KAMU DARES
N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI
HAKKINDA B LG
Batman l Özel daresi 5018 say

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

3'üncü maddesinde yer alan s fland rma çerçevesinde, genel yönetim kapsam nda yer alan
kamu idarelerinden birisi olup, faaliyetlerini 2014 y

bütçesi ile verilen ödenekler ve ilgili

kanunlarla aktar lan di er kaynaklarla yürütmektedir.
Bu kapsamda 2014 y bütçesiyle 50.000.000,00 TL gelir ve ödenek öngörülmü olup,
geçen y ldan devreden 127.305.900,39 TL ödenek ve Merkezi dare Bütçesinden kullan m
amac belirlenmi yat mlar için aktar lan toplam 118.146.839,19 TL kaynak ile birlikte y
ödenekleri 295.452.739,58 TL’ye ula

r.

Batman l Özel daresinin sunulan mali tablolar na göre 2014 y
durumu a

Gelir ve Gider

da gösterilmi tir.

2014 YILI BÜTÇE GEL RLER TABLOSU

TAHM

GERÇEKLE EN
12.200,00.-

30.524,58.-

971.700,00.-

754.156,85.-

2.400,00.-

115.949.501,19.-

49.013.000,00.-

54.257.127,30.-

700,00.-

-

Toplam Öz Gelir

50.000.000,00.-

54.912.460,00.-

TOPLAM

50.000.000,00.-

170.991.309,92.-

Vergi Gelirleri
Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Al nan Ba

ve Yard mlar ile Di er Gelirler

(Tahsisli)
Di er Gelirler
Sermaye Gelirleri
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2014 YILI ÖDENEKLER TABLOSU
Bütçe ile verilen
Ödenek

Merkezi dareden
Önceki

y ldan Aktar lan

devreden

Net

Bütçe Bütçe

Ödene i Toplam Toplam

Ödenekler

Ödenekler

50.000.000,00.-

127.305.900,39.- 118.146.839,19.-

gideri

Sonraki

la

Devreden
Ödenek

295.452.739,58.- 188.490.305.33.- 98.828.755,93.-

Merkezi yönetim kapsam ndaki idareler taraf ndan ödenek gönderilmek suretiyle bir
tak m hizmetlerin il özel idareleri eliyle gerçekle tirilmesi 5302 say
Kanununun 6'nc maddesine eklenen ek f kra ile mümkün k nm

l Özel

daresi

r. Bu f kra hükmünce

aktar lan ödenekler nedeniyle öngörülen bütçe büyüklü ü ile gerçekle en bütçe büyüklükleri
aras nda çok büyük farkl klar olu maktad r. Bütçe haz rl k a amas nda merkezi yönetim
kapsam ndaki idarelerden yat m projeleri kar

nda ne kadar ödenek gönderilece i

bilinmedi inden bütçe rakamlar gerçekçi olmamaktad r. Aktarma yoluyla gelen nakit gelir ve
ödenek kaydedilmek suretiyle bütçele tirilmektedir. Dolay yla il özel idarelerinin y
bütçeleriyle öngörülen rakamlarla bütçe gerçekle meleri aras nda fark bulunmaktad r.
2014 y na özgü olarak 6360 say

Kanunun geçici 2'nci maddesi ile tüzel ki ili i

kald lan belediyeler Nisan 2014 tarihi itibariyle
belediyelerin gelir ve giderleri kar
daresinin 2014 y

l Özel daresine devredildi inden bu

olarak ek bütçe yap lm , bu geli me de l Özel

ba ndaki bütçe öngörüleri ile y l sonunda gerçekle en bütçe sonuçlar

aras nda fark olu mas nda etkili olmu tur.
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2014 YILI BÜTÇE G DERLER TABLOSU

TAHM

GERÇEKLE EN
13.032.500,00.-

30.629.148,41.-

1.327.800,00.-

4.836.285,07.-

12.693.200,00.-

61.134.631,67.-

-

-

4.693.300,00.-

4.001.110,88.-

Sermaye Giderleri

13.462.500,00.-

87.850.326.30.-

Sermaye Transferi

289.600,00.-

38.803,00.-

4.501.100,00.-

-

50.000.000,00.-

188.490.305,33.-

Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Prim
Giderleri
Mal ve Hizmet Al m Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler

Yedek Ödenekler
TOPLAM

Muhasebe ve Raporlama Sistemi
Batman

l

Özel

daresi

mali

i lemlerini

5018

say

Kanunla

belirlenmi

muhasebele tirme ve raporlama kurallar na göre gerçekle tirmektedir.
5018 say

Kanunun 49'uncu maddesinin ilk iki f kras nda;

“Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çal mas

sa layacak

ve malî raporlar n düzenlenmesi ile kesin hesab n ç kar lmas na temel olacak ekilde kurulur
ve yürütülür.
Kamu hesaplar , kamu idarelerinin gelir, gider ve varl klar ile malî sonuç do uran ve
öz kayna n artmas na veya azalmas na neden olan her türlü i lemlerle garantilerin ve
yükümlülüklerin belirlenmi bir düzen içinde hesaplara kaydedilerek, yönetim ve denetim
yetkilileriyle kamuoyuna gerekli bilgilerin sa lanmas amac yla tutulur.” denilmektedir.
Söz konusu 49'uncu maddenin son f kras nda ise muhasebe i lemlerine, hesap
planlar na ve i lemlerin muhasebele tirilmesinde kullan lacak belgelerin
ili kin

düzenlemenin

mahalli

idareler

için

çi leri

Bakanl nca

ekil ve türlerine
yap laca

hükmü

getirilmi tir. Bu kapsamda il özel idarelerince de uygulanan Mahalli dareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeli i ç kar lm

r.

Batman l Özel daresinde mali i lemlerle ilgili muhasebe kay tlar Mahalli dareler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli i çerçevesinde
Batman l Özel daresi 2014 Y
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otomasyon sistemi üzerinden yürütülmekte olup, mali nitelikteki hesap ve i lemleri Mali
Hizmetler Müdürlü ünce gerçekle tirilmektedir.
2014 y

denetimi kapsam nda Batman l Özel daresi taraf ndan “Kamu daresi

Hesaplar n Say taya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin
Bildirilmesi Hakk nda Usul ve Esaslar” n 5'inci maddesi gere ince hesap dönemi sonunda
Say taya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden a

da yer alanlar denetime

sunulmu olup, denetim bunlar ile usul ve esaslar n 8'inci maddesinde yer alan di er belgeler
dikkate al narak yürütülüp sonuçland lm

r.

•

Birle tirilmi veriler defteri

•

Geçici ve kesin mizan

•

Bilanço

•

Banka mevcudu tespit tutana

•

Al nan çekler say m tutana

•

Menkul k ymet ve varl klar say m tutana

•

Teminat mektuplar say m tutana

•

De erli ka tlar say m tutana

•

Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu

•

Bütçe gelirleri ekonomik s

•

Faaliyet sonuçlar tablosu

fland lmas tablosu

Denetim görü ü, kamu idaresinin temel mali tablolar olan bilanço ve faaliyet sonuçlar
tablosuna verilmi tir.

2.

DENETLENEN KAMU DARES YÖNET

N SORUMLULU U

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi oldu u muhasebe standart ve ilkelerine
uygun olarak haz rlanm

olan mali rapor ve tablolar n do ru ve güvenilir bilgi içerecek

ekilde zaman nda Say taya sunulmas ndan, bir bütün olarak sunulan bu mali tablolar n
kamu idaresinin faaliyet ve i lemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle do ru ve güvenilir
olarak yans tmas ndan ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklans n bu mali rapor ve
tablolar n önemli hata veya yanl

beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve

mallar ile bunlara ili kin hesap ve i lemlerinin kanunlara ve di er hukuki düzenlemelere
Batman l Özel daresi 2014 Y
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uygunlu undan; mali yönetim ve iç

kontrol sistemlerinin amac na uygun olarak

olu turulmas ndan, etkin olarak i letilmesinden ve izlenmesinden, mali tablolar n dayana
olu turan bilgi ve belgelerin denetime haz r hale getirilmesinden ve sunulmas ndan
sorumludur.

3.

SAYI TAYIN SORUMLULU U
Say tay, denetimlerinin sonucunda haz rlad

raporlarla denetlenen kamu idarelerinin

gelir, gider ve mallar ile bunlara ili kin hesap ve i lemlerinin kanunlara ve di er hukuki
düzenlemelere uygunlu unu tespit etmek, mali rapor ve tablolar n güvenilirli ine ve
do rulu una ili kin görü bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini de erlendirmekle
sorumludur.

4.

DENET

N DAYANA I, AMACI, YÖNTEM VE KAPSAMI

Denetimlerin dayana ; 6085 say

Say tay Kanunu, genel kabul görmü uluslararas

denetim standartlar , Say tay ikincil mevzuat ve denetim rehberleridir.
Denetimler, kamu idaresinin hesap ve i lemlerinin kanunlara ve di er hukuki
düzenlemelere uygunlu unu tespit etmek ve mali rapor ve tablolar n kamu idaresinin tüm
faaliyet ve i lemlerinin sonucunu do ru ve güvenilir olarak yans tt

na ili kin makul güvence

elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini de erlendirmek amac yla
yürütülmü tür.
Kamu idaresinin mali tablolar ile bunlar olu turan hesap ve i lemlerinin do rulu u,
güvenilirli i ve uygunlu una ili kin denetim kan

elde etmek üzere yürütülen denetimler;

uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanmas ile risk de erlendirmesi yöntemiyle
gerçekle tirilmi tir. Risk de erlendirmesi s ras nda, uygulanacak denetim prosedürünün
belirlenmesine esas olmak üzere, mali tablolar n üretildi i mali yönetim ve iç kontrol
sistemleri de de erlendirilmi tir.
Denetimin kapsam , kamu idaresinin mali rapor ve tablolar ile gelir, gider ve
mallar na ili kin tüm mali faaliyet, karar ve i lemleri ve bunlara ili kin kay t, defter, bilgi,
belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri
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olu turmaktad r.
Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görü ü olu turmak üzere yeterli ve
uygun denetim kan

elde edilmi tir.
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5.

DENET M GÖRÜ ÜNÜN DAYANAKLARI

BULGU 1:

l Özel

daresi Mülkiyetinde Bulunan Baz

Ta nmazlar n Kurum

Kay tlar nda Yer Almamas
Ta nmaz mal envanterinin gerçek durumu yans p yans tmad

n tespitine yönelik

olarak yerinde denetim s ras nda il ve ilçe tapu müdürlüklerinden Kurum ad na kay tl
ta nmazlar n listesi istenmi tir.
Bu talep üzerine taraf

za gönderilen tapu kay tlar ile Kurum verileri kar la

lm ,

yap lan incelemelerde 16 adet ta nmaz n(arsa,tarla,kum oca ) Kurum kay tlar nda olmad
ve muhasebele tirilmedi i görülmü tür.(Bu ta nmazlar n listesi ek dosya içerisindedir.)
Bu haliyle Kurum Ta nmaz hesab gerçe i yans tmad ndan kay tl olmayan söz konusu
ta nmazlar n ilgili hesaba kaydedilmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevab nda; '' l Özel daresinin l ve lçelerde bulunan 16 adet ta nmaz
kurum kay tlar na al nacakt r''denilmi tir.
Sonuç olarak Kamu daresinin cevab nda;söz konusu 16 ta nmaz n kurum kay tlar na
geçirilece i belirtilmi tir.Bu konuda kurumla mutabakat sa lanmakla birlikte 2014 y

mali

tablolar nda 250-Arazi ve Arsalar hesab ile ilgili olarak tespit edilen hatal durum devam
etmektedir.
BULGU 2: l Özel daresinin Orta

Oldu u ki irkete Ait Sermaye Paylar

Mal ve Hizmet Üreten Kurulu lara Yat
Mahalli dareler Bütçe ve
Kurulu lara
aç klanm

Yat lan

Sermayeler

n 241-

lan Sermayeler Hesab na Kaydedilmemesi

Muhasebe Yönetmeli inin 241-Mal ve Hizmet Üreten
Hesab

ba kl

bölümünde

bu

hesab n

niteli i

r.Buna göre;madde 159 - (1) Bu hesap, mal ve hizmet üreten kurulu lara nakden

veya ayni olarak verilen sermaye tutarlar ve bu sermaye tutarlar

n i letilmesinden do an

kar ve zararlar, bütçeye iade olunan sermayelerin izlenmesi için kullan r.
Yine ayn

bölümün hesab n i leyi iyle ilgili 161/1'inci maddesinde; Ödene ine

dayan larak nakden verilen sermaye bir taraftan bu hesaba borç, 103-Verilen Çekler ve
Gönderme Emirleri veya ilgili di er hesaplara alacak; di er taraftan 830-Bütçe Giderleri
Hesab na borç, 835-Gider Yans tma Hesab na alacak kaydedilir,denilmi tir.
l Özel daresinin %6,94 üne sahip oldu u Beysan A, 'ye ait sermaye pay ile
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%12,35 ine sahip oldu u Bak rta

A.

ye ait sermaye paylar n yukarda aç klanan

yönetmelik hükmü gere i 241-Mal ve hizmet üreten kurulu lara yat lan sermayeler
hesab nda izlenmesi gerekirken bu hesap çal

rlmayarak idarenin mali tablolar bu hesap

yönüyle gerçe i yans tmamaktad r.

Kamu idaresi cevab nda; '' l Özel daresinin %6,94 oran nda ortak oldu u Beysan
.’ye ait sermaye pay ile % 12,35 oran nda ortak oldu u Bac rta A . yeniden k ymet
takdirleri yap larak 241 nolu mal ve hizmet üreten kurulu lara yat lan sermayeler hesab na
kaydedilecektir''denilmi tir.
Sonuç olarak Kamu
lemlerinin yap laca

daresince verilen cevapta;söz konusu

irketlere ait kay t

belirtilmi tir.Bu konuda kurumla mutabakat sa lanmakla birlikte 2014

mali tablolar nda 241-Mal ve Hizmet Üreten Kurulu lara Yat lan Sermayeler Hesab ile
ilgili olarak tespit edilen hatal durum devam etmektedir
BULGU 3: Ta

r Hesaplar na li kin Kay t ve Kontrol

lemlerinin Mevzuata Uygun

Yap lmamas
Batman il özel idaresinde ta

r sisteminin olu turulmad ,giri ç

kay tlar n gerek

kay t kontrol yetkililerince,gerekse muhasebe birimince yap lmad ,bu hesaplarda görülen
tutarlar n sadece daha önceki y llardan devreden aç

kay na ili kin oldu u,bu aç

kay ndaki rakamlar nda nereden geldi inin belli olmad
ta

tespit edilmi tir.Kurumun bir

r hesab mevcut de ildir.
ncelenen sat nalmalarda yaln zca nakit kayd

çal

lmad , düzenlenen Ta

ve genel olarak "Ta

r

yap ld ,ilgili ta

r hesaplar n

lem Fi lerinin muhasebe kay tlar na intikal ettirilmedi i

r Mal Yönetmeli i" hükümlerinin uygulanmad

anla lm

r. Ayr ca

demirba larla ilgili olarak yönetmelikte belirtilen numaraland rma ve zimmetleme ile ilgili
hiçbir i lem yap lmad
Kurum ta

görülmü tür.

r kay t ve i lemlerinde yönetmelik hükümlerinin uygulanmamas

kuruma

ait

bir

ta

r

hesab

bulunmamas

kar la

lmas gibi bir çal ma yap lamam

sebebiyle

mevcut

durumla

ve

kay tlar n

r. Ayr ca bu haliyle amortisman i lemleri de

zaten yap lamamaktad r.

5018 say

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununu’nun

Batman l Özel daresi 2014 Y
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“Ta

r ve ta nmaz i lemleri” ba kl 44'üncü maddesinde;

“Genel yönetim kapsam ndaki kamu idarelerince, ta

r ve ta nmaz edinilmesi,

yönetilmesi, trampas , elden ç kar lmas , ecrimisilin tahsil ve takibinde izlenecek yöntem,
Devletin hüküm ve tasarrufu alt ndaki yerlerin yönetimi ve korunmas , i galli mallar n
tahliyesi gibi hususlar ilgili kanunlar nda düzenlenir. (De
5436/10 md.) Bu mallar n kayd ile ta

ik ikinci cümle: 22/12/2005-

rlar n muhafazas , kullan

, mal yönetim hesab

n

verilmesi ve mal yönetim sorumlular yla bunlar ad na görev yapacak olanlar n
belirlenmesine ili kin usûl ve esaslar, Maliye Bakanl

nca haz rlanacak ve Bakanlar Kurulu

taraf ndan ç kar lacak yönetmeliklerle belirlenir.”
“ Mal yönetiminde etkililik ve sorumluluk” ba kl 48'inci maddesinde;
“Kamu idareleri, ta
sorumludurlar. Ta

rlar n yönetimi, kayd , muhafazas

rlar n özelli inden veya ola an kullan

ve kullan

ndan

ndan kaynaklanan y pranma

ile usulüne uygun olarak belirlenen firelerden dolay sorumluluk aranmaz.
Kullan lmak üzere ta

r teslim edilen görevliler, ta

n korunmas ndan ve ta

ra

verilen zararlardan sorumludur. Kamu idareleri, verilen zararlar n sorumlular na
ödettirilmesini sa lamakla yükümlüdür.” Denilmi tir.
5018 say

kanunun Yukar daki 44'üncü maddesine dayan larak ç kar lan,18.01.2007

tarih ve 26407 say
eki “Ta

Resmi Gazetede yay nlanan 2006/11545 say

Bakanlar kurulu karar

r Mal Yönetmeli inin”

“Amaç” ba kl 1'inci maddesinde;
“Bu Yönetmeli in amac , kayna na ve edinme yöntemine bak lmaks n kamu
idarelerine ait ta

r mallar n kayd , muhafazas ve kullan

verilmesi, merkez ve ta rada ta

ile yönetim hesab

n

r yönetim sorumlular yla bunlar ad na görev yapacak

olanlar n belirlenmesi ve kamu idareleri aras nda ta

rlar n bedelsiz devrine ili kin esas ve

usulleri belirlemektir.”
“Sorumluluk” ba kl 5'inci Maddesinde;
“(1)Harcama yetkilileri ta

rlar n etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak

edinilmesinden, kullan lmas ndan, kontrolünden, kay tlar

n bu Yönetmelikte belirtilen esas

ve usullere göre saydam ve eri ilebilir ekilde tutulmas
hesab

sa lamaktan ve ta

ilgili mercilere göndermekten sorumludur. Harcama yetkilileri ta

bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutulmas ve ta
mercilere gönderilmesi sorumlulu unu ta

r kay tlar

r yönetim hesab

r kay t ve kontrol yetkilileri arac

r yönetim
n

n ilgili
yla yerine

getirir.
Batman l Özel daresi 2014 Y
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(2) Harcama yetkilileri, ta
yap lmad

rlara ili kin i lem ve kay tlar n usule uygun olarak yap p

kontrol etmeye veya ettirmeye; kas t, kusur veya ihmal sonucu k lan, bozulan

veya kaybolan ta

rlar n ilgililerden tazmini için gerekli i lemleri yapmaya veya yapt rmaya

yetkilidir.
(3) Kamu idarelerine ait ta
kullan lmak üzere ta

rlar n muhafazas ile görevli olan veya kendilerine

r teslim edilen kamu görevlileri bu ta

etmek, gerekli bak m ve onar mlar

rlar en iyi ekilde muhafaza

yapmak veya yapt rmak, verili amac na uygun bir

ekilde kullanmak ve görevin sona ermesi veya görevden ayr lma halinde iade etmek
zorundad rlar.
(4) Zimmetle teslim edilen dayan kl ta
devredilemez. Kullan lar

rlar, kullan lar taraf ndan ba kas na

n görevden ayr lmas halinde söz konusu ta

iade edilmesi zorunludur. Bu ekilde teslim yap lmadan personelin kurumla ili
(5) Ta

rlar n ambara
i kesilmez.

rlar n muhafazas ndan ve yönetilmesinden sorumlu olanlar n, gerekli

tedbirlerin al nmamas veya özenin gösterilmemesi nedeniyle ta

n kullan lmaz hale

gelmesi veya yok olmas sonucunda sebep olduklar kamu zararlar hakk nda, 27/9/2006
tarihli ve 2006/11058 say
Zararlar

Bakanlar Kurulu Karar

ile yürürlü e konulan Kamu

n Tahsiline li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik hükümleri uygulan r.

(6) Kullan lmak üzere kendilerine ta

r teslim edilen kamu görevlilerinin kas t,

kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle olu an kamu zarar , de er tespit
komisyonu taraf ndan tespit edilecek rayiç bedeli üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri
uygulanmak suretiyle tahsil edilir.
(7) Ta

rlar n özelli inden veya ola an kullan

ndan kaynaklanan y pranma ile

usulüne uygun olarak belirlenen firelerden dolay sorumluluk aranmaz.

“Ta

r yönetim hesab ” ba kl 34'üncü maddesinde;

“ (1) Harcama yetkilileri taraf ndan Say taya verilecek ta
ldan devreden ta

rlar ile y

içinde girenleri, y

içinde ç

r yönetim hesab ; önceki
yap lan ta

rlar ile ertesi

la devredilenleri ve y l sonunda yap lan say m sonucu bulunan fazla ve noksanlar gösterir.
(2) Ta

r yönetim hesab a

a) Y l sonu say
b) Ta

daki cetvellerden olu ur:

na ili kin Say m Tutana ,

r Say m ve Döküm Cetveli,

c) Harcama Birimi Ta

r Yönetim Hesab Cetveli; Müze/Kütüphane Yönetim Hesab

Cetveli,
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ç) Y l sonu itibar yla en son düzenlenen Ta

r

lem Fi inin s ra numaras

gösterir

tutanak.
(3) Ta

r yönetim hesab a

da aç kland

ekilde haz rlan r ve ilgili yerlere

gönderilir:
a) Ta

r kay t ve kontrol yetkililerince, say m kurulu taraf ndan onaylanan Ta

r

Say m ve Döküm Cetveline dayan larak ilgisine göre üç nüsha Harcama Birimi Ta

r

Yönetim Hesab Cetveli, Müze Yönetim Hesab Cetveli veya Kütüphane Yönetim Hesab
Cetveli düzenlenir. Bünyesinde tarihi veya sanat de eri olan ta

rlar ile kütüphane

materyalleri bulunan kamu idareleri söz konusu cetvellerden ilgili olan

ayr ca düzenlerler.

b) (a) bendine göre düzenlenecek cetvellerin ekine Ta

r Say m ve Döküm Cetveli

eklenir ve harcama yetkilisinin onay na sunulur. Harcama yetkilisince, Cetvelin Ta

r

Say m ve Döküm Cetveline uygunlu u kontrol edilerek muhasebe yetkilisine gönderilir.
c) Muhasebe yetkilisi, gönderilen cetvellerdeki kay tlar
kar la

muhasebe kay tlar yla

p uygunlu unu onaylar ve harcama yetkilisine geri gönderir.

ç) Harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisince onaylanm cetvellerin bir nüshas

, Say tayca

belirlenecek sürelerde, y l sonu say m tutana , say m ve döküm cetveli ve y l sonu itibar yla
en son düzenlenen Ta
Say taya, bir nüshas

r

lem Fi inin s ra numaras

ise malî y

gösterir tutanak ile birlikte

takip eden ay sonuna kadar ilgili ta

r konsolide

görevlisine gönderir. Cetvellerin birer nüshas da harcama biriminde muhafaza edilir. Kamu
idarelerinin yurt d

te kilatlar

n ta

r yönetim hesab merkez te kilatlar arac

yla

Say taya gönderilir” hükümleri yer almaktad r.

Batman

l Özel

daresince ta

r mal yönetim,kay t ve i lemlerinin yukar daki

yönetmelik hükümlerine uygun olarak yap lmas hususunda birtak m çal malar ba lat ld
görülmü tür.Ancak 2014 y

itibariyle kurum mali tablolar n ta

r hesaplar na ili kin

do ru bilgi üretmedi i, hesaplarda yer alan rakamlar n gerçek durumu yans tmad
anla lm

r.

Bu itibarla Batman l Özel daresinin y l içinde ve y lsonunda düzenlenen mali tablolar
üzerinde, 150- lk Madde ve Malzeme Hesab , 253-Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab , 254Ta tlar Hesab

255- Demirba lar Hesab

ve 630-Giderler Hesab

gerçek durumu

göstermemektedir.
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Kamu idaresi cevab nda; ''Ayniyat Saymanl
kontrol yetkilisi ve ta
kulland

zca daha önceki y llarda Konsolide

r kay t yetkilileri görevlendirilmeleri yap lm

l Özel idarelerinin

e-içi leri sistemine 31.12.2014 tarihine kadar gerekli say m ve tespitler yapt ktan

sonra sisteme girilmi muhasebe kay tlar na ise girilecektir''denilmi tir.
Sonuç olarak Kamu daresince verilen cevapta;say m ve tespitlerin yap larak sisteme
girildi ini ancak muhasebe kay tlar n yap lmad
mutabakat sa lanmakla birlikte 2014 y

belitilmi tir.Bu konuda kurumla

mali tablolar nda 150- lk Madde ve Malzeme

Hesab , 253-Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab , 254-Ta tlar Hesab ,255- Demirba lar Hesab
ve 630-Giderler Hesab için tespit edilen hatal durum devam etmektedir.
BULGU 4: Maddi Duran Varl klar Hesap Grubunda Yer Alan 252 Binalar Hesab , 253
Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesab , 254 Ta tlar Hesab ve 255 Demirba lar Hesab çin
Amortisman

lemlerinin Yap lmamas ve “Duran Varl klar Amortisman ve Yeniden

De erleme Defteri (Örnek- 65)” nin Tutulmamas .
Yevmiye defteri ve mizan kay tlar n incelenmesinde ve muhasebe birimi ile yap lan
görü melerde,amortismana tabi duran varl klar için herhangi bir amortisman i lemi
yap lmad

anla lm

r.

Mahalli dareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli inde bu konuya ili kin olarak;
"25 Maddi duran varl klar
MADDE 162 - (1) Bu hesap grubu, kurumca, faaliyetlerinde kullan lmak üzere
edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir y ldan fazla olan fiziki varl klar ile bunlara ili kin
birikmi amortismanlar n izlenmesi için kullan r.
(2) Maddi duran varl klar niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a

daki

hesaplardan olu ur.
250 Arazi ve Arsalar Hesab
251 Yeralt ve Yerüstü Düzenleri Hesab
252 Binalar Hesab
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab
254 Ta tlar Hesab
255 Demirba lar Hesab
256 Di er Maddi Duran Varl klar Hesab
257 Birikmi Amortismanlar Hesab (-)
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258 Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab
259 Yat m Avanslar Hesab

257 Birikmi Amortismanlar Hesab (-)
Hesab n niteli i
MADDE 178 - (1) Bu hesap, maddi duran varl k bedellerinin ekonomik ömrü
içerisinde giderle tirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullan r." eklinde hüküm
alt na al nm

r.

30 Aral k 2006 tarih ve 26392 say

Resmi Gazetede yay mlanarak yay

tarihinde

yürürlü e giren ve genel yönetim kapsam ndaki kamu idarelerinin muhasebe sistemine dahil
edilen duran varl klardan hangilerinin amortisman ve tükenme pay na tabi tutulaca

ve

bunlara ili kin esas ve usuller ile uygulanacak amortisman ve tükenme pay n süre, yöntem
ve oranlar na ili kin hususlar düzenleyen 'Genel Yönetim Kapsam ndaki Kamu darelerinde
Uygulanacak Amortisman ve Tükenme Pay Süre, Yöntem ve Oranlar na li kin Genel Tebli '
de amortisman ve tükenme pay na tabi duran varl klar ba
Maliye Bakanl

alt nda tek tek say lm

r.

taraf ndan yay mlanan Genel Tebli 'de say lan amortismana tabi

duran varl klardan, Batman l Özel daresi 2014 y

hesap ve i lemleri aras nda; 252 Binalar,

253 Tesis, Makine ve Cihazlar, 254 Ta tlar ve 255 Demirba lar hesab kullan lm olmas na
kar n 257 Birikmi Amortismanlar hesab n kullan lmad
varl klar için amortisman kay tlar n yap lmad

dolay yla söz konusu duran

ve tutulmas gereken 'Duran Varl klar

Amortisman ve Yeniden De erleme Defteri' ile ' Duran Varl klar Amortisman Defteri'nin
tutulmad

görülmü tür.

Yönetmelik ve Genel Tebli hükümlerine göre maddi duran varl klardan amortismana
tabi olanlar için amortisman ayr lmas gerekti i halde ayr lmamas , tutulmas gereken 'Duran
Varl klar Amortisman ve Yeniden De erleme Defteri' ile 'Duran Varl klar Amortisman
Defteri'nin tutulmamas nedeniyle mali tablolar n duran varl klar yönünden gerçek durumu
yans tmad

de erlendirilmektedir.

Kamu idaresi cevab nda; ''Yönetmelikte belirtilen hüküm do rultusunda madde gere i
yap lacakt r''denilmi tir.

Sonuç olarak Kamu idaresince verilen cevapta;söz konusu i lem ve kay tlar n yerine
getirilece i belirtilmi tir.Bu konuda kurumla mutabakat sa lanmakla birlikte 2014 mali
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tablolar nda 257-Birikmi Amortismanlar Hesab ile ilgili tespit edilen hatal durum devam
etmektedir.
BULGU 5: Maliye Bakanl

nca l Özel daresine Gönderilen Ödeneklerin Gelirler

Hesab na Al narak Ödenek Kaydedilmesi Gerekirken Do rudan Emanetler Hesab na
Kaydedilerek Bu Hesaptan Harcama Yap lmas
Mahalli dareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli inin

600-Gelirler Hesab ba kl

331'inci maddesinde; Bu hesap, bütçe ile ilgili olsun veya olmas n Devlet Muhasebesi
Standartlar Kurulu taraf ndan belirlenen uluslararas genel kabul görmü muhasebe ilkelerine
göre tahakkuk eden her türlü gelirin izlenmesi için kullan r,denilmi tir.
Hesab n i leyi i ile ilgili aç klamalar n 6' nc bendi ile de; ‘’Ba

ve yard m olarak

tahsil olunan paralar bir taraftan ilgili hesaba borç, bu hesaba alacak; di er taraftan 805Gelir Yans tma Hesab na borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesab na alacak, kaydedilir’’hükmü
getirilmi tir.
Söz konusu yönetmeli in 333-Emanetler hesab ile ilgili bölümünde ise;bu hesap
emanet olarak nakden ve mahsuben tahsil edilen tutarlar n izlenmesinde kullan r,demi tir.
Maliye Bakanl

bütçesinin ilgili tertibinde yer alan ve Mahalli

dareler Genel

Müdürlü ü bütçesine aktar lan ödenekten 02.01.2014 tarihinde 9.000.000,00 TL ve
01.10.2014 tarihinde de 7.000.000,00 TL olmak üzere toplam 16.000.000,00 TL ödenek
Bakan onay yla il özel idarelerinin görev kapsam na giren hizmetlerde kullan lmak üzere
Batman il özel idare hesab na gönderilmi tir.
Görülece i üzere idareye aktar lan bu ödenekler emanet niteli inde olmay p idarenin
görev alan na giren konularda kullan lmas için gönderildi inden bir ba
Bu sebeple de söz konusu ödenekler yukarda aç kland
Hesab na al narak

niteli indedir

üzere idarece 600-Gelirler

kay tlar n bu hesapta tutulmas ve harcamalar n bu hesaptan yap lmas

gerekirken ilgisi olmayan 333- Emanetler hesab na kayd yap larak harcamalar n bu hesaptan
yap lmas sonucu bu hesaplar yönüyle mali tablolar gerçe i yans tmamaktad r.

Kamu idaresi cevab nda; ''Madde gere i yap lacakt r''denilmi tir.
Sonuç olarak Kamu
kullan laca

daresince verilen cevapta;bundan sonra ilgili hesaplar n

belirtilmi tir.Dolay yla idare ile konu üzerinde mutabakat sa lanm

olup bir

sonraki denetimlerde izlenmesi gerekmektedir.
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6.

DENET M GÖRÜ Ü
Batman l Özel daresinin 2014 y na ili kin yukar da belirtilen ve ekte yer alan mali

rapor ve tablolar n, “Denetim Görü ünün Dayanaklar ” bölümünde aç klanan nedenlerden
dolay 241-Mal ve Hizmet Üreten Kurulu lara Yat lan Sermayeler Hesab ,333-Emanetler
Hesab ,600-Gelirler Hesab ,150- lk Madde ve Malzeme Hesab ,252-Binalar Hesab ,253-Tesis
Makine ve Cihazlar Hesab ,254-Ta tlar Hesab 255-Demirba lar Hesab ,

257-Birikmi

Amortismanlar Hesab ve 630 Giderler Hesap alanlar hariç tüm önemli yönleriyle do ru ve
güvenilir bilgi içerdi i kanaatine var lm
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7.

DENET M GÖRÜ ÜNÜ ETK LEMEYEN TESP T VE
DE ERLEND RMELER

BULGU 1: 03.06.2014 Tarih ve 2014/6455 Say

BKK ile Kamu darelerine Ait

Ta nmazlar n Kayd na li kin Yönetmelikte Yap lan De
l Özel

iklikler Kapsam nda Batman

daresinin Mülkiyetinde Bulunan Ta nmazlarla

lgili Yeniden Kay t

lemlerinin Yap lmamas
Kamu darelerine Ait Ta nmazlar n Kayd na li kin Yönetmeli in 5'inci maddesinin
birinci f kras nda “ta nmaz kay t ve kontrol i lemleri, kamu idarelerine ait ta nmazlar n
mevcutlarla birlikte içinde bulunulan y lda çe itli yollarla edinilenlerin ve elden
kar lanlar n miktar ve de er olarak takip edilmesi amac yla kay t alt na al nmas

r.

Kay tlar n belgeye dayanmas esast r.” hükmü yer almaktad r.
Söz konusu kay t alt na al nma i leminin baz esaslar ad geçen Yönetmelikte
de

iklik yapan 19.06.2014 tarih ve 29035 say R.G.de yay nlanan 03.04.2014 tarih ve 2014

/6455 say

Bakanlar Kurulu Karar ile yeniden belirlenmi tir. Bu belirlemelerin bir k sm na

“Mevcut Ta nmazlar n Kayd na

li kin

lemler” ba kl

Geçici 1'inci maddede yer

verilmi tir. Buna göre;
“ (1) Yönetmeli in 5'inci maddesinin ikinci f kras na göre maliyet bedeli veya rayiç
de erleri üzerinden muhasebe kay tlar na al nmas
üzerinden kay tlara al
kay tlara al

gereken ta nmazlar bu de erler

ncaya kadar emlak vergi de erleri üzerinden ve a

daki ekilde

r:

a) Ta nmazlar n fiili envanteri emlak vergi de erleri üzerinden kay t ve kontrol
lemleriyle görevli birimlerince, mevcut kullan m ekilleri esas al narak en geç 30/9/2014
tarihine kadar tamamlan r ve bu Yönetmelik ekinde yer alan formlara ve icmal cetvellerine
kaydedilir.
b) Fiili envanteri yap lan ta nmazlara ait bilgiler muhasebe kay tlar yap lmak üzere
ilgili muhasebe birimlerine verilir. Muhasebe birimleri, kay tl ta nmazlar ilgili hesaplardan
1/10/2014 tarihi itibar yla ç kar r ve ayn tarihte fiili envanter bilgileri üzerinden muhasebe
kay tlar

yapar.”
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Öte yandan ayn

Yönetmeli in “Cins Tashihlerinin Yap lmas ” ba kl

10'uncu maddesinin birinci f kras nda ise a

de

ik

daki hükme yer verilmi tir.

“Kamu idarelerince; mülkiyetlerinde, yönetimlerinde veya kullan mlar nda bulunan
ta nmazlar n mevcut kullan m ekli ile tapu kayd
ta nmazlar mevcut kullan m ekli ile kay tlara al

n birbirine uygun olmamas durumunda,
r.”

Bu durumda Batman l Özel daresinin mülkiyetinde, yönetiminde veya kullan

nda

bulunan ta nmazlar n mevcut kullan m ekilleri ve emlak vergisi de erleri üzerinden fiili
envanterinin yap lmas n, en geç 30.09.2014 tarihi itibariyle ilgili form ve cetvellere
geçirilmesinin ve bu bilgilerin muhasebe kay tlar n yap lmak üzere muhasebe birimlerine
verilerek en geç 01.10.2014 tarihine kadar kay tlar n yap lmas n Yönetmelik hükümlerinin
gere i oldu u anla lmaktad r. Bu i lemlere ba

olarak 31.12 2014 tarihinde de tespit edilen

de erler üzerinden Amortisman Hesaplar na kay t yap lacakt r.
Ancak bu kay tlar n yap lmas na temel olu turmak üzere öncelikle mevcut hesaplarda
kay tl bulunan ta nmazlar n 01.10.2014 tarihi itibariyle 250 Arazi ve Arsalar Hesab , 251
Yeralt ve Yerüstü Düzenleri Hesab ve 252 Binalar Hesab nda kay tl tutarlar n alacak kayd
ile ç kar lmas , toplam tutar n da 500 Net De er Hesab na borç yaz lmas gerekmektedir. Ayn
ekilde söz konusu ta nmazlara ili kin amortisman tutarlar da 257 Birikmi Amortismanlar
Hesab na borç, 500 Net De er Hesab na alacak kaydedilerek hesaplardan ç kar lacakt r.
Yönetmelik de

ikli i ile ilgili ayr nt

aç klama Muhasebat Genel Müdürlü ünün

25.07.2014 tarihinde yay nlanan Ta nmaz Envanteri konulu genel yaz nda yer alm
Bu bilgiler

r.

nda Batman l Özel daresinin kesin mizan ve bilançosunun incelenmesi

sonucunda yukar da aç klanan i lemlerinin gerçekle tirilmedi i görülmü tür. Bu nedenle
Kurumun 2014 y

mali tablolar n 250 Arazi ve Arsalar Hesab , 251 Yeralt ve Yerüstü

Düzenleri Hesab , 252 Binalar Hesab , 500 Net De er Hesab ile 257 Birikmi Amortismanlar
Hesaplar nda kay tl tutarlar n mevzuata uygun olarak kaydedilmesi gereken tutarlar olmad
anla lmaktad r.
Kamu idaresi cevab nda; ''An lan Yönetmelik hükümleri do rultusunda

l Özel

daremizin Ta nmazlar n yeniden k ymet bedellerinin tespiti için çal malar yapmak üzere
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Komisyon olu turulmu , maliyet ve rayiç de erler üzerinde k ymet takdirleri bitme
amas nda olup çal malar bittikten sonra muhasebe kay tlar na al nacakt r''denilmi tir.

Sonuç olarak Kamu daresinin cevab nda;ta nmazlar n maliyet ve rayiç de erlerinin
tespiti için kurulan komisyonun çal mas bitince gerekli muhasebe kay tlar n yap laca
belirtmi lerdir. Dolay yla gerekli kay tlar konusunda idare ile mutabakat sa lanmakla
birlikte

2014 y

mali tablolar nda 250- Arazi ve Arsalar Hesab , 251- Yeralt ve Yerüstü

Düzenleri Hesab , 252- Binalar Hesab , 500 -Net De er Hesab

ve 257- Birikmi

Amortismanlar Hesab ilgili olarak tespit edilen hatal durum devam etmektedir.

BULGU 2: Kurumun Tablo ve Yevmiyelerinin
Taahhütleri ve Kar
Aç

k Hesab

n Çal

lmad

ncelenmesinde, 920-921 Gider
, Hesapta Kay tl Tutar n Sadece

Kayd Olup Önceki Y llardan Gelen ve Niteli i Belli Olmayan Bir Rakam Oldu u

ve Yönetmelikte Belirtilen Taahhüt Kartlar

n da Tutulmad

Anla lm

r.

Mahalli idareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeli inin 406' nc maddesinin 1'inci
kras nda " hale mevzuat na göre, ihale i lemleri tamamlanarak mal ve hizmet al
yap m i leri için yap lan sözle melere ili kin olarak haz rlanan ihale dosyas

ve

n iki nüshas

düzenlenecek ilk hakedi le birlikte muhasebe birimine verilir. Muhasebe birimince bu
sözle melere dayan larak taahhüt tutar , taahhüt kart na yaz r ve gider taahhütleri hesab na
kaydedilir." denilmi ve gerek taahhüt kartlar n tutulmas ve gerekse gider taahhütleri
hesab n i letilmesiyle

ilgili

olarak

devam eden

f kralarda

ayr nt

aç klamalarda

bulunulmu tur.
Kurumun taahhütlerinin ve bu taahhütlerle ilgili ödeneklerin takibi için bu hesab n
çal

lmas önem arzetmektedir.
Gider taahhütleri hesab n çal

lmamas

sebebiyle kurum mali tablolar nda,

kurumun devam eden sözle me yükümlülükleri gözükmemektedir.
Kamu idaresi cevab nda; ''2015 y nda ihalesi yap lm

veya yap lacak olan yap m

leri hesap üzerinden yönetmelikte belirtilen taahhüt kartlar olu turulacakt r''denilmi tir.
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Sonuç olarak Kamu
çal

daresince verilen cevapta;2015 y

larak taahhüt kartlar n tutulaca

gerekli çal malar ba lat lm

için gerekli hesaplar n

belirtilmi tir.Bu konuda kurumla mutabat sa lanarak

r.
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8.

EKLER

Ek 1: Kamu daresi Mali Tablolar

2014

2014

Cari Y l

AKT F

Cari Y l

PAS F

TL

TL

1 DÖNEN VARLIKLAR

3
161.836.775,65

10 HAZIR DE ERLER

KISA

VADEL

YABANCI
29.620.860,94

KAYNAKLAR
32 FAAL YET BORÇLARI

161.377.816,14
102 BANKA HESABI

10.389,20
320 BÜTÇE EMANETLER HESAB

161.377.816,14
103 VER LEN ÇEKLER VE
GÖNDERME

EM RLER

10.389,20
33

0,00

EMANET

YABANCI
27.312.664,61

KAYNAKLAR

HESABI(-)
12 FAAL YET ALACAKLARI

330
0,00

120

GEL RLERDEN

701.931,47

TEM NATLAR HESABI

26.610.733,14
36

0,00
K

VE

333 EMANETLER HESABI

ERALACAKLAR

140

DEPOZ TO

0,00

ALACAKLAR HESABI
14 D

ALINAN

LERDEN

15 STOKLAR

D

ER
2.297.807,13

YÜKÜMLÜLÜKLER
360

0,00

ALACAKLAR HESABI

ÖDENECEK

ÖDENECEKVERG

VE
1.956.297,00

FONLAR HESABI
361

458.959,51

ÖDENECEKSOSYALGÜVENL K

326.259,37

KES NT LER HESABI
150

LK

MADDE

VE

362 FONLAR VEYA D
458.959,51

MALZEME HESABI

DARELER

ER KAMU

ADINA

YAPILAN

15.250,76

TAHS LAT HESABI
16 ÖN ÖDEMELER

5 ÖZ KAYNAKLAR
0,00

160

AVANS VE KRED LER

456.316.265,69
50 NET DE ER

0,00

HESABI
2 DURAN VARLIKLAR

183.636.839,27
500 NET DE ER HESABI

324.100.350,98
25

MADD

DURAN
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323.952.239,53

VARLIKLAR
250

ARAZ

VE

ARSALAR

251

511
1.080.938,47

HESABI
YERALTI

519

4.627,02

252 B NALAR HESABI

MAK NE

VE

ER

254 TA ITLAR HESABI
9.685.016,40
255 DEM RBA LAR HESABI

YILLAR OLUMLU
211.550.826,56

YILLAR OLUMLU

FAAL YET SONUÇLARI HESABI

211.550.826,56

YILLAR OLUMSUZ
0,00

FAAL YET SONUÇLARI
580 GEÇM

1.871.815,78

24.025.000,00

FAAL YET SONUÇLARI

58 GEÇM

0,00

HAREKETLER

SONUÇ HESABI

570 GEÇM
3.491.269,55

HAZLAR HESABI

B R MLER

LEMLER HESABI

57 GEÇM
40.743.739,88

TES S,

MUHASEBE

ARASI

VEYERÜSTÜ

DÜZENLER HESABI

253

24.025.000,00

YILLAR OLUMSUZ

FAAL YET SONUÇLARI HESABI (

0,00

-)
258

YAPILMAKTA

OLAN

YATIRIMLAR HESABI

59
267.074.832,43

26 MADD OLMAYAN DURAN

260 HAKLAR HESABI

85.153.599,86

DÖNEM

OLUMLU

FAAL YETSONUCU HESABI
591

148.111,45

FAAL YET

SONUÇLARI
590

148.111,45

VARLIKLAR

DÖNEM

DÖNEMOLUMSUZ

FAAL YETSONUCU HESAB

AKT F TOPLAMI

905

ÖDENEKL

485.937.126,63

183.682.130,00

910 TEM NAT MEKTUPLARI

NAZIM HESAPLAR
911

8.898.655,80

HESABI

0,00

PAS F TOPLAMI
485.937.126,63

NAZIM HESAPLAR

85.153.599,86

G DERLER

TEM NAT

MEKTUPLARI

183.682.130,00
8.898.655,80

EMANETLER HESABI
903

KULLANILACAK

HESABI

174.783.474,20

ÖDENEKLER HESABI

GENEL TOPLAM

669.619.256,63

GENEL TOPLAM

Batman l Özel daresi 2014 Y
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BATMAN L ÖZEL DARES 2014 FAAL YET SONUÇLARI TABLOSU
G DERLER
2012

630

01

Personel Giderleri

630

02 Sosyal

Güvenlik

Kurumlar na

2013

2014

0,00

29.672.209,59

30.320.966,37

0,00

4.655.962,22

4.796.553,55

Devlet Primi Giderleri
630

03

Mal Ve Hizmet Al m Giderleri

0,00

42.140.283,11

47.756.149,73

630

05

Cari Transferler

0,00

3.716.118,52

4.003.110,88

630

07

Sermaye Transferleri

0,00

838.986,61

376.111,01

81.023.560,05

87.252.891,54

TOPLAM

GEL RLER
600

01

Vergi Gelirleri

0,00

5.000,00

22.884,91

600

03

Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

0,00

994.685,09

699.306,97

600

04

Al nan Ba

0,00

ve Yard mlar ile

129.937.245,03 117.413.793,19

Özel Gelirler
600

05

Di er Gelirler

0,00

TOPLAM

41.635.029,46

54.270.506,33

172.571.959,58 172.406.491,40

FAAL YET
SONUCU…………………………………………………………………………85.153.599,86-TL.
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T.C. SAYI TAY BA KANLI I
06520 Balgat / ANKARA
Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00
e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr
http://www.sayistay.gov.tr
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