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1.

KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI
HAKKINDA BİLGİ
Mardin Kızıltepe Belediyesi'nin 2014 yılı mali durumu ile ilgili bilgiler aşağıda

sunulmaktadır:
Kızıltepe Belediyesi Gider Tablosu (TL)
Giderin Türü

2012

Personel Giderleri

15.467.421,48 19.698.324,11 16.644.933,31

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri

1.502.844,12

2013

2.438.069,48

2014

2.360.356,91

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

10.707.311,79 12.642.535,53 12.881.198,99

Faiz Giderleri

1.299.520,48

959.942,11

2.866.372,88

Cari Transferler

469.115,53

587.332,82

15.780.018,51

Sermaye Giderleri

454.000,78

1.107.714,75

272.920,00

Sermaye Transferleri

1.672.790,19

660.717,33

0

0

0

911.437,60

Amortisman Giderleri

1.092.090,30

0

3.124.607,34

İlk Madde ve Malzeme Giderleri

3.586.363,30

3.889.747,05

3.202.842,25

Toplam

36.251.457,97 41.984.383,18 58.044.687,79

Gelirlerin

Ret

Ve

İadesinden

Kaynaklanan

Giderler

Kızıltepe Belediyesi Gelir Tablosu (TL)
Gelirin Türü

2012

2013

2014

Vergi Gelirleri

4.517.662,54

4.808.912,29

5.950.769,79

Vergi Dışı Gelirler

603.649,08

1.139.548,86

1.194.251,30

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

4.569.542,58

6.147.645,64

5.135.656,67

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

448.870,59

513.154,81

1.314.608,60

Diğer Gelirler

50.161.818,17 49.744.956,92 56.975.646,57

Sermaye Gelirleri

266.078,65

3.183.484,18

537.929,97

Red Ve İadeler (-)

0

0

0

Toplam

60.576.978,61 65.549.062,70 71.129.130,40

Faaliyet Sonucu

24.325.520,64 23.564.679,52 13.084.442,61
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Bütçe Gelirleri İle İlgili Özet Bilgiler
•

En büyük gelir kalemi "Hazine Yardımları"dır: 13.802.562,56 TL

•

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nda sayılan gelir kalemleri toplam gelirlerin
yaklaşık %25'ini temsil etmektedir. 5779 sayılı İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere
Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında gelen
"Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar" gelirin yaklaşık %75'ine denk
gelmektedir. "Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar" 53.997.377,55 TL
olup 2013 yılına göre (48.571.298,94 TL) yaklaşık %11 artış göstermiştir.

•

2014 yılı gelirleri (72.614.524,46), 2013 yılına (65.560.455,23) göre yaklaşık %11
artış göstermiştir.

•

Bir diğer büyük gelir kalemi olan "Vergi Gelirleri" (4.534.666,29) içerisinde en
büyük paylar Bina İnşaat Harcı (1.868.555,00), Elektrik ve Havagazı Tüketim
Vergisi (600.632,48), Bina Vergisi (755.990,90) ve Arsa Vergisi (476.745,74) olup
tamamı 2014 yılı içerisinde artış göstermiştir.

•

800.5.9.1.99 - Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler toplamı bir diğer
büyük kalem olarak 4.564.448,04 TL'dir.

Ulaştırma Hizmetlerinden alınan gelirler 3.719.979,84 TL, su hizmetlerine ilişkin
gelirler ise 1.291.089,82 TL'dir.
Bütçe Giderleri İle İlgili Özet Bilgiler

•

•

Net bütçe ödeneği 78.030.920,00 TL olup bu miktardan 65.683.132,58 TL gider
yapılmış ve 12.347.787,42 TL ödenek iptal edilmiştir.

•

Gider toplamında 2013 yılına göre yaklaşık %38'lik artış meydana gelmiştir. Bu
artışın büyük kısmı Cari Transferler içerisindeki 5779 sayılı Kanun'dan
kaynaklanan ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan aktarmadan
kaynaklanmaktadır. 6360 sayılı Kanun sonrasında merkezi idareden aktarılan
gelirdeki artış yukarıda anıldığı gibi yaklaşık %11'dir. Sonuç olarak, Kızıltepe
Belediyesi'nin gelir / gider dengesinde 6360 sayılı Kanun'un uygulamasından
sonraki durum olumlu olmamıştır. Bu olumsuzluk, benzer durumdaki tüm
büyükşehir ilçe belediyeleri için geçerlidir.

•

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 6.166.940,14 TL ile dördüncü büyük
kalemdir. En çok iptal edilen ödenek de bu kaleme aittir. Bu durum 2014 yılında
yapılması planlanan yapım yatırımların büyük kısmının yapılamadığını
göstermektedir. Ayrıca bu toplamın bir kısmı da amortisman giderlerine aittir.

•

Kamu idarelerine ödenen iç borç faizleri de önemli bir yekûn tutmaktadır:
2.866.372,88 TL.
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Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan yardımlar da ciddi bir yer tutmaktadır:
1.786.302,36 TL.
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 aşağıda yer
alanlar denetime sunulmuş olup denetim bunlar ile Usul ve Esaslar'ın 8'inci maddesinde yer
alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.
•Birleştirilmiş veriler defteri,
•Geçici ve kesin mizan,
•Bilanço,
•Kasa sayım tutanağı,
•Banka mevcudu tespit tutanağı,
•Alınan çekler sayım tutanağı,
•Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı,
•Teminat mektupları sayım tutanağı,
•Değerli kağıtlar sayım tutanağı,
•Taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetveli veya envanter defteri,
•Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu,
•Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu,
•Faaliyet sonuçları tablosu.

Denetim görüşü, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet
sonuçları tablosuna verilmiştir.

2.

DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU
Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine

uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek
şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların
kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir
olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve
tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve
malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere
uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak
oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını
oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından
sorumludur.
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3.

SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU
Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin

gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve
doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle
sorumludur.

4.

DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI
Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, genel kabul görmüş uluslararası

denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.
Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm
faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence
elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla
yürütülmüştür.
Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu,
güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler;
uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle
gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün
belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol
sistemleri de değerlendirilmiştir.
Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve
mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi,
belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri
oluşturmaktadır.
Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve
uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.

Mardin Kızıltepe Belediyesi 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu

4

T.C. Sayıştay Başkanlığı

5.

DENETİM GÖRÜŞÜ
Kızıltepe Belediyesi'nin 2014 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan mali

rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine
varılmıştır.
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DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE
DEĞERLENDİRMELER

6.

BULGU 1: Kurumsal İç Mali Kontrole İlişkin Yapısal Eksikler Bulunması
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'na göre oluşturulması gereken iç
kontrol yapısında aşağıdaki eksiklikler tespit edilmiştir.
•

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 57, 58 ve 60'ıncı maddeleri, 5436
sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 15inci maddesine ve
31.12.2005 tarih ve 26040 3üncü mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İç
Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 27'inci maddesine dayanılarak
kurulması gereken kurum içi ön mali kontrol birimi kurulmamıştır.

•

Belediye harcama birimleri, Strateji Geliştirme Müdürlüğü İç Kontrol ve Ön Mali
Kontrol birimi ve Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Ön Mali
Kontrol faaliyetlerine ilişkin ilke, iş, işlem ve süreçleri belirlemek amacıyla yürürlüğe
konulacak olan kurumsal düzenlemeler üst yönetici tarafından yürürlüğe konmamıştır.
Kamu idaresi cevabında; Ön mali kontrol biriminin kurulabilmesi için mevzuat

hükümlerince taşınması gereken şartları taşıyan personel bulunmadığından kurulmamıştır.
Ancak kurulmasına yönelik çalışma başlatılmıştır.
Sonuç olarak Bulgu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun
kurumların yapısal nitelikli mali risklerini en alt düzeye indirme amacıyla getirdiği yapının
temel bir parçası olan iç ve ön mali kontrolle ilgilidir. Bu yapının eksikliği mali risklerin
yoğunlaşması ve hatalara yol açması sonucunu doğuracaktır.
Öneri:
Kızıltepe Belediyesi bünyesinde mümkün olan en kısa sürede 5018 Sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun kurguladığı ve bulgumuzda sözüedilen birimlerin
oluşturulması gerekmektedir.
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BULGU 2: Vergi Gelirlerinin Tahakkuku ve Tahsilatı Sürecinde Başarıyı Azaltan
Unsurlar Bulunması
İlan – Reklam, Eğlence ve Bina İnşaat Ruhsat Harcı gelirlerine ilişkin tahsilâtlarda
etkinlik yoktur. İlan/Reklam gelirleri beyana bağlı olduğu için beyanda bulunmayan
kişilerden gelir tahsili güçtür. Örnek olarak aşağıdaki tabloda son üç yıllık İlan - Reklam
vergisi gelirleri gösterilmiştir:
2012 – 2014 Yılları İlan Reklam Tahakkuk / Tahsilât Tablosu
Yıl

Tahakkuk Eden

Tahsil Edilen

Gecikme

Kalan

Zammı

2012

351.319,76

216.561,74

42.117,29

176.875,31

2013

439.166,25

244.244,14

28.869,26

223.791,37

1.178.385,18

3.940,89

745.036,98

2014

1.923.426,16

Tablodan anlaşılacağı üzere 2014 yılında tahakkuk eden ve tahsili gerçekleşen
miktarlar büyük oranda artsa da buna paralel olarak tahsil edilemeyen miktar da artmıştır.
Ödenme oranları 2013 için % 51, 2012 için ise % 50’dir. 2014 yılı nisan ayı itibarıyla ana
yollardaki ilçe belediyesinin ilan-reklam vergi yetkileri 6360 sayılı Kanun gereğince
Büyükşehir Belediyesi'ne geçmiştir. Ek olarak eğlence vergisi tahsili çalışmalarına 2014 yılı
itibarıyla başlanılmıştır. Yerinde yapılan örneklem tespitlerde işletme ruhsatı olmamasına
rağmen çalıştırılmaya devam eden firmalar belirlenmiştir. Özellikle bilgisayar oyunu ve
internet kafe şeklinde işletilen çok sayıda yer elektrik, su, vergi gibi yükümlülüklerinin
hiçbirini yerine getirmeyerek, devir veya yer değiştirme suretiyle kontrolden kaçmaktadır.
İşletme ruhsatı dahi olmayan bu işletmelerin mühürlenmesi gerekirken bu yükümlülük
Belediye tarafından yerine getirilmemektedir.
Kamu idaresi cevabında; Gelirlerin tahakkuk ve tahsiline yönelik ciddi çalışma
başlatılmış olup, eksik görülen hususlar ivedilikle yerine getirilecektir.
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Sonuç olarak Kurum, raporumuzdaki bulguya yönelik düzeltici uygulamaları
gerçekleştireceği yönünde yanıt vermişse de alacağı önlemlerin ne olacağı hakkında bilgi
sunmamıştır. Belediyenin ilgili kanunlarda sayılan temel görevlerini yerine getirebilmesi
bakımından elzem olan gelirlerinin artırılması başarımını ne şekilde sağlayacağı belirsizdir.
Özellikle "6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle
Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile
Büyükşehir İlçe Belediyesi'ne dönüşmesinin getirdiği yerel gelirdeki azalma dezavantajını
aşmasının yolu vergi gelirlerini artırmasıdır.
Öneri:
Kızıltepe Belediyesi, yerel gelirlerinin artması yönündeki çabalarını vergilerin
tahakkuku ile etkin bir şekilde takibi ve tahsili bağlamındaki yapılanmasını geliştirmek ve
özellikle kanunların verdiği yetkilere dayanan yaptırım gücünü de etkili bir şekilde kullanmak
suretiyle artırmalıdır.
BULGU 3: Muhtaçlara Yapılan Nakdi Yardımların Tahakkuk Sürecinde Kontrol
Eksikliği Bulunması
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14/a ve 60/i maddeleri uyarınca Belediyeler dar
gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere sosyal hizmet ve yardımlarda
bulunabilmektedir. Kurum bütçesinin "05.4.9.01 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler"
ekonomik kodundan yapılan bu türdeki nakdi yardım uygulamalarında süreç şu şekilde
işlemektedir: Vatandaş yerleşik olduğu mahallenin muhtarından Fakirlik Kâğıdı (Belgesi)
almaktadır. (Mahalle Muhtarlarının bu yetkisi Şehir Ve Kasabalardaki Mahalle Muhtar Ve
İhtiyar Kurulları Tüzüğü'nün 32. Maddesinden gelmektedir) Bazı belediyeler bu Yasa
maddeleri ile aynı Yasa'nın 15/b maddesi hükmüne istinaden "Sosyal Yardım Yönetmeliği"
çıkartmakta ve fakirlere ayni yardım da dâhil olmak üzere yapılacak transferlerin usul ve
esaslarını belirlemektedir. Kızıltepe Belediyesi bu amaçla bir yönetmelik çıkartmamıştır.
Yardım talep edenler muhtardan aldıkları fakirlik kâğıdı ve bir dilekçe ile Belediye'ye
başvurmaktadır.

Nihayetinde

belediye

başkanı

yardımı

onaylamakta

ve

ödeme

gerçekleşmektedir. Süreç içerisinde kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumu dâhilinde
güvencesi olup olmadığı veya çalışıyor olup olmadığıyla ilgili bir araştırma yapılmamaktadır.
Nitekim Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet sorgulama ekranından yapılan incelemede 4/a
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statüsünde çalışmakta ve aylık almakta olanlara da nakdi yardım yapıldığı belirlenmiştir.
Dolayısıyla mevcut sistem bu haliyle riskler barındırmakta ve yardımları yapılma amacının
dışına çıkarmaktadır.
Kamu idaresi cevabında; Muhtaçlara yapılan nakdi yardımlarda ilgilinin sosyal
güvenlik kurumu hizmet sorgulama ekranında 4/a hizmet döküm cetveli alınması gerektiği
ilgili müdürlüğe bildirilmiştir. Aktif çalışan ve aylık almakta olanların müracaatlarının kabul
edilmemesi, gerekli titizliğin gösterilmesi konusunda Müdürlüğün daha dikkatlı inceleme
yapması gerektiği bildirilmiştir.
Sonuç olarak Kurum, yanıtında ilgili Müdürlüğe konunun iletildiğini ve uyarıldığını
bildirmektedir. Fakat ne gibi önlemlerin alındığına dair bir açıklama göndermemiştir.
Öneri:
Kızıltepe Belediyesi, çıkaracağı bir yönetmelik ile belediye bütçesinden yapılacak her
türlü yardımın yapılma sürecini tanımlamalı ve bu bağlamda gerekli kontrolleri ortaya
koymalıdır. Ayrıca, bu Yönetmelik'i kamuoyuna açıklayarak vatandaşın bu yardımları hangi
kıstaslara göre hakedeceği ve alabileceği konularını beyan etmek suretiyle eşitlik ve
saydamlığı sağlamalıdır.
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7.

EKLER

Ek 1: Kamu İdaresi Mali Tabloları
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T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
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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