ÇANAKKALE L ÖZEL DARES
GESTA

2015 YILI

SAYI TAY DENET M RAPORU

Eylül 2016

NDEK LER
1. KAMU DARES

N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG .............................. 1

2.DENETLENEN KAMU DARES YÖNET

N SORUMLULU U ................................................... 4

3.SAYI TAYIN SORUMLULU U ............................................................................................................... 5
4.DENET

N DAYANA I, AMACI, YÖNTEM VEKAPSAMI .............................................................. 5

5.DENET M GÖRÜ ÜNÜN DAYANAKLARI............................................................................................. 6
6. DENET M GÖRÜ Ü..................……………………………………………………………………………..14
7. DENET M GÖRÜ ÜNÜ ETK LEMEYEN TESP T VE DE ERLEND RMELER………………….. 15
8. EKLER...................................................................................................................................................... 30

T.C. Say tay Ba kanl

1.

KAMU

DARES

N MAL

YAPISI VE MAL

TABLOLARI

HAKKINDA B LG
Mali Yap :
irketin 01 Ocak - 31 Aral k tarihleri aras bir hesap döneminde üretmesi gereken mali
tablolar 6102 say

Türk Ticaret Kanununun 68 inci maddesinde belirtilmektedir. Buna göre

irketin y lsonu mali tablolar (ki kanunda bu tablolar finansal tablolar olarak adland lm

r)

bilanço ve gelir tablosudur.
68 inci maddede tacirin ticari faaliyetinin ba nda ve her faaliyet döneminin sonunda,
varl k ve borçlar

n tutarlar

n ili kisini gösteren finansal tabloyu (s ras yla aç

bilançosunu ve y ll k bilançoyu) ç karmak zorunda oldu u, aç
finansal tablolar

bilançosunda, y lsonu

n, y lsonu bilançosuna ili kin hükümlerinin uygulanaca , yine tacirin gelir

tablosunu haz rlayaca , bilanço ile gelir tablosunun y l sonu finansal tablolar
514 üncü madde ile Türkiye Muhasebe Standartlar

olu turdu u,

n bu konudaki hükümlerinin sakl

bulundu u hükümlerine yer verilmi tir.
514 üncü maddesinde ise yönetim kurulunun, geçmi hesap dönemine ait, Türkiye
Muhasebe Standartlar nda öngörülmü

bulunan finansal tablolar

, eklerini ve yönetim

kurulunun y ll k faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ay içinde
haz rlayaca

ve genel kurula sunaca

belirtilmektedir.

irketin sermayesi 25.500.000,00.-TL (yirmibe milyonbe yüzbin Türk Liras )
de erindedir. Bu sermaye, her biri 1,00.-TL (Bir Türk Liras ) de erinde, 25.500.000
(Yirmibe milyonbe yüzbin) paya ayr lm

r.

irketin sermayesi tamamen ödenmi tir. Pay

senetleri “A” ve “B” grubu olarak ikiye ayr lm

r. “A” grubu pay senetleri 500.000

(Be yüzbin) adet, “B” grubu pay senetleri 25.000.000 (Yirmibe milyon) adettir. “A” ve “B”
grubu pay senetlerinin tamam nama yaz

olup, bir veya birden fazla pay temsil eden

küpürler halinde bas labilir. Sermayenin tamam ödenmeden, hamiline yaz

hisse senedi

kar lamaz.
Pay sahiplerinin pay durumu öyledir;
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Pay

Sahiplerinin

Ad ,

Soyad / Ünvan

Pay Tutar
Grubu

Türü

B

Nama

25.000.000

25.000.000,00

Çanakkale l Özel daresi

Pay Adedi

(TL)

Çanakkale l Özel daresi

A

Nama

467.150

467.150,00

Çanakkale Belediye Ba kanl

A

Nama

22.500

22.500,00

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odas

A

Nama

10.000

10.000,00

Ayvac k Belediye Ba kanl

A

Nama

250

250,00

A

Nama

100

100,00

25.500.000

25.500.000,00

S.S.

Süleyman

Köyü

Kalk nma

Kooperatifi
TOPLAM

“B” grubu paylar n Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme hususunda
imtiyaz hakk vard r.
irketin kanunda belirtilen 2015 y
anla lm

finansal tablolar

süresi içinde haz rlad

r.
irketin 2011 - 2015 y llar gelir ve giderler rakamlar a

TOPLAM
GEL R

FAAL YET
DER

FAAL YET
KARI

daki gibidir.

GENEL
DERLER

VERG
ÖNCES KAR

015

106.350.462,05

87.960.174,13

18.390.287,92

13.782.046,49

4.608.241,43

014

83.466.440,02

76.113.920,63

7.352.519,39

6.615.193,67

737.325,72

013

79.713.275,28

74.276.786,26

5.436.489,02

4.795.664,46

640.824,56

012

70.303.452,38

65.850.355,04

4.453.097,34

4.235.167,17

217.930,17

011

57.900.374,52

55.864.676,61

2.035.697,91

6.974.360,02

4.938.662,11
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irketin 2015 y
23.435.567,16

bilançosuna göre varl klar toplam 57.103.616,89 TL olup bunun

TL’si Duran Varl klar,

33.668.049,73

TL’si ise

Dönen Varl klar

olu turmaktad r. Kaynaklar toplam 57.103.616,89 TL olup bunun 11.890.117,16 liras
sa Vadeli Borçlar, 7.987.279,33 liras

Uzun Vadeli Borçlar ve 37.226.220,40 liras

da

Özkaynaklar olu turmaktad r. irket, Gelir Tablosuna göre 2015 y nda 4.340.973,37 TL net
Dönem Kar elde etmi tir.
Muhasebe Sistemi
GESTA

A , 6102 say

Türk Ticaret Kanununa tabidir. Muhasebesi, finansal

tablolar , tutmak zorunda oldu u defter ve cetveller ile irketin mali denetimi bu kanun
hükümlerine göre belirlenmektedir.
irket, 6102 say

Türk Ticaret Kanunun 64 üncü maddesine göre a

daki ticari

defterleri tutmaktad r.
1.

Yevmiye Defteri

2.

Defteri Kebir

3.

Envanter Defteri

4.

Pay Defteri

5.

Yönetim Kurulu Karar defteri

6.

Genel Kurul Toplant ve Müzakere defteri

irketin

muhasebesi

düzenlenmektedir.

ve

finansal

tablolar

Tekdüzen

Hesap

Plan na

göre

irket, muhasebe program olarak 01.01.2008 tarihinden itibaren Logo

Tiger Plus program kullanmaktad r. Yevmiye ve Defter-i Kebir defterleri 01.01.2015
tarihinden itibaren e-defter olarak tutulmaktad r. Bu defterlerin onays z ç kt lar sistemden
Excel veya PDF format nda al nabilmektedir.
KDV beyannamesi, muhtasar beyannamesi, gelir tablosu, bilanço, BA/BS formunun
programdan otomatik olarak al nmas mümkün olsa da, manüel olarak mizan al nmakta
gerekli kontroller yap ld ktan sonra nternet vergi dairesine manüel olarak gönderilmektedir.
Gelir ve giderler söz konusu bilgisayar program üzerinden takip edilmektedir.
irketin al m ve sat mlar

ve di er muhasebe i lemleri “Detayl

düzenlenerek kaydedilmektedir. Bu i lemlere ili kin kan tlay
Çanakkale l Özel daresi Gesta 2015 Y
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ar iv edilmektedir. Detayl Fi Lisesinde Hesap Kodu, Hesap Ad , Aç klama, Borç ve Alacak
sütunlar yer almakta; fi üzerinde fi in tarihi, fi in numaras ve yevmiye madde numaras
gösterilmektedir.
2014 y

Denetimi kapsam nda GESTA

taraf ndan “Kamu daresi Hesaplar

Deniz Ula m Turizm Ticaret A. .

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.

Yevmiye Defteri
Geçici ve Kesin mizan
Bilanço
Gelir Tablosu
Ta

r Envanter Defteri

Denetim görü ü, kamu idaresinin temel mali tablolar olan bilanço ve gelir 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
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.
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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
faaliyet ve i lemlerinin sonucunu do ru ve güvenilir olarak yans tt

n kamu idaresinin tüm
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
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: Çanakkale l Özel daresi Taraf ndan Yap lmas Planlanan Piri Reis

Müzesi çin GESTA A. .’ce Al nan Malzemelerin Demirba Kay tlar
Tutanaklar

n Ve Teslim

n Mevcut Olmamas

GESTA Genel Müdürünün 05.03.2015 tarih 17.00/161 say
konulu yaz nda; Çanakkale Sava lar

temsil ikram giderleri

100. Y l etkinlikleri kapsam nda, Osmanl

mparatorlu unun Kaptan Deryas olan Gelibolulu Piri Reis Müzesinin kurulmas na ihtiyaç
duyuldu u belirtilerek, kurulacak olan Müzede bulundurulmas gereken ekli listedeki yerli ve
yabanc

kaynaklar n temin edilerek KDV hariç 41.303,38-TL’n n temsil ve ikram

giderlerinden ödenmesi istenmi , Yönetim Kurulu Ba kan Vali taraf ndan da 09.03.2015
tarihinde olur verilmi tir.
02.04.2015 tarih 510392 nolu irsaliyeli fatura ile 221 adet kitap 28.227 TL al nm

r.

Müzeye GESTA taraf ndan ayr ca 11 adet kitapl k, 6 adet çal ma masas , 6 ah ap sandalye,
de al nm

r.

Piri Reis Müzesi, söz konusu ta nmaz n hizmet binas olarak tahsis edildi i T.C.
Sa

k Bakanl

Türkiye Hudut ve Sahiller Sa

k Genel Müdürlü ü ile Çanakkale

daresi aras nda düzenlenen protokole göre kar

l Özel

nda l Özel dare binas nda 500 m2

fiziksel çal ma ortam sa lanarak “Müze ve Ara rma Merkezi” olarak kullan lmak üzere
anla maya var lm

r.

Nitekim l Özel daresi kendi yapmak istedi i bu projeden vazgeçerek Piri Reis
Müzesini Kültür Bakanl
Ancak, GESTA

’na devretmi tir.
n alm oldu u kitap ve e yalar demirba kay tlar nda görünmedi i

gibi devrederken düzenlenmesi gereken teslim tutanaklar da mevcut de ildir. Müze
devredilirken kitaplar n envanterinin yap p yap lmad

da tespit edilememi tir. Ayr ca fiyat

en yüksek olan kitaplarda örnekleme yoluyla yap lan fiziki denetimde baz lar

n mevcut

olmad klar görülmü tür.
Sonuç olarak; hediye edilmek üzere al nsa dahi
demirba lar n giri ve ç
Demirba lar hesab

irket taraf ndan bedeli ödenen

lar na ili kin muhasebe kay tlar

n ve 770 Genel Yönetim Giderleri hesab
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lemleri do ru yans tmamas na ve yap lan i lemlerin kontrolünün önlenmesine neden oldu u
de erlendirilmektedir.
Kamu idaresi cevab nda; "Çanakkale Kültür ve Turizm l Müdürlü ü ile
Çanakkale l Özel daresinin müze ile ilgili kararlar beklenmektedir. Al nacak karara göre
tutanak ve teslim belgesi düzenlenerek teslim edilecektir." Denilmektedir.
Sonuç olarak Kamu idaresi vermi oldu u cevapta, Çanakkale Kültür ve
Turizm l Müdürlü ü ile Çanakkale l Özel daresinin müze ile ilgili kararlar beklendi ini ve
al nacak karara göre tutanak ve teslim belgesi düzenlenerek teslim edilece ini belirtmi tir.
Ancak söz konusu kitaplar teslim edilmi olup ilgili müzede yer almaktad r. Yine hediye
edilmek üzere al nsa dahi irket taraf ndan bedeli ödenen demirba lar n giri ve ç
ili kin muhasebe kay tlar

n yap lmam

Yönetim Giderleri hesab

n 2015 y

olmas , 255 Demirba lar hesab

lar na

n ve 770 Genel

mali tablolar nda gerçek durumu yans tmamas na

neden olmaktad r.
BULGU 2: Baz Mal ve Malzemelerin 254 Ta tlar Hesab ile 255 Demirba lar
Hesab na Muhasebe Kay tlar
6102 say

n Yap lmamas

Türk Ticaret Kanunu’nun “ Envanter” ba kl 66 nc maddesinde;

”(1) Her tacir, ticari i letmesinin aç
nakit paras

n tutar

varl klar ile borçlar
(2) Tacir aç

ve di er varl klar

nda, ta nmazlar

, alacaklar

düzenli

,

eksiksiz ve do ru bir ekilde gösteren ve

n de erlerini teker teker belirten bir envanter ç kar r.
tan sonra her faaliyet döneminin sonunda da böyle bir envanter

düzenler. Faaliyet dönemi veya ba ka bir kanuni terimle hesap y
Envanter,

, borçlar

bir

i letme

faaliyetinin

ak na

uygun

oniki ay geçemez.
dü en

süre

içinde

kar r…”denilmektedir.
GESTA
taraf ndan yaz
al mlar
al nmad

A. .’nin envanter kay tlar

incelendi inde, Yönetim Kurulu Ba kan

veya sözlü verilen onay ile irket ana faaliyet konusu d nda yap lm

n envantere al nmad
n kontrolü imkan

görülmü tür. Bu durum ise al nan mallar n gerçekte al

mal
p

ortadan kald rmaktad r. Ayr ca bedeli ödenen bu mallar

temsil a rlama kapsam nda hediye edilmek için al nsa dahi Tek Düzen Muhasebe sistemi
gere i önce envantere al nmal ve yetkili ki inin onay ile ç
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Ancak uygulamaya bak ld
gönderilmekte,

nda Valilik Özel Kalem Müdürlü ü taraf ndan fatura

irkete

irket personeli buna uygun olarak evrak düzenlemekte, ne al nan ne de

verilen mal fiilen görmemektedir. irket personeli olmayan ve yönetiminde de herhangi bir
yetkisi bulunmayan Özel Kalem Müdürünün göndermi oldu u faturaya esas mal bedelinin
ödenmesi ve bunlar n envantere al nmamas hem genel muhasebe ilkelerine hem de Türk
Ticaret Kanunu’na ayk

r.

Örne in, Vali Kona

n içerisinde bulunan havuzun ah ap seperatör ile kaplanmas

için 25.370,00-TL, Valilik Makam için tadilat ve mal al m bedeli olarak 45.856,11-TL, Vali
Kona na al nan ah ap sal ncak için ise 10.856,00-TL bedel ödenmi tir. Ancak bu mal ve
malzemeler

irket kay tlar nda bulunmad

gibi l Özel daresinin ta

r kay tlar nda da

bulunmamaktad r. Dolay yla söz konusu mallar n takip ve kontrolü de yap lamamaktad r.
Ayr ca 2011 y nda T.C. Ziraat Bankas nca bedeli ödenen 136.3333-TL de erindeki
arac n ruhsat
almad

n GESTA

anla lm

A. . üzerine kay tl olmas na ra men

irket envanterinde yer

r. Söz konusu araç, Banka taraf ndan l Özel daresi ile aras nda darenin

lemlerinin ilgili Bankan n ubesince yürütülmesi kar

verilen bir araçt r. Dolay yla,

gerçekte l Özel daresi için al nm ancak mevzuat gere i l Özel daresi’nin böyle bir i lem
yapmamas gerekti inden
kullan

irket üzerine ruhsat ç kar lm

ve

irket taraf ndan Valinin

na tahsis edilmi tir. Dolay yla yap lan i lem ba tan itibaren hukuki alt yap

bulunmamakta olup araç halen irket envanterinde de görünmemektedir.
irket taraf ndan al nan mallar ile her ne ekilde olursa olsun iktisap etmi oldu u mal
ve malzemelerin; kay p ve kaça n önlenmesi,

irket iç düzenlemelerine göre kullan

n

takip edilebilmesi ve mali tablolar ndaki 255 Demirba lar Hesab ile 254 Ta tlar Hesab nda
yer alan irket varl klar

do ru ve güvenilir bir ekilde yans tmas için muhasebe kay tlar na

al nmas gerekmektedir.
Kamu idaresi cevab nda; "Yap lan Harcamalar Yönetim Kurulu Ba kan olarak irket
Temsil kram ve Sosyal Sorumluluk giderleri kapsam nda yap ld

ndan irketin Muhasebe

Kay tlar na gider olarak kaydedilmi tir. Say tay Denetçilerinin tespit etti i ta t ise 2016
nda muhasebe kay tlar na al nm

r." Denilmektedir.

Sonuç olarak irket taraf ndan her ne ekilde olursa olsun iktisap edilmi olan mal ve
malzemelerin; kay p ve kaça n önlenmesi, irket iç düzenlemelerine göre kullan
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edilebilmesi ve irket varl klar

do ru ve güvenilir bir ekilde yans tmas için muhasebe

kay tlar na al nmas gerekmektedir. Her ne kadar bulguda konu edilen arac n 2016 y nda
kay tlara al nd

bildirilmi se de 2015 y

mali tablolar nda 254 Ta tlar Hesab ile 255

Demirba lar Hesab ndaki hatal durum devam etmektedir.
BULGU 3: Geçi Sistemlerinde ç Kontrol Zafiyetinin Bulunmas ve Verilen
Hizmetler Kar
6102 say

Birçok Ki i ve Kurumdan Ücret Al nmamas
Türk Ticaret Kanunu’nun “ Devredilemez görev ve yetkiler” ba kl 375

inci maddesinde;
“ (1) Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri unlard r:
a) irketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatlar n verilmesi.
b) irket yönetim te kilat

n belirlenmesi.

c) Muhasebe, finans denetimi ve irketin yönetiminin gerektirdi i ölçüde, finansal
planlama için gerekli düzenin kurulmas .
d) Müdürlerin ve ayn i leve sahip ki iler ile imza yetkisini haiz bulunanlar n
atanmalar ve görevden al nmalar .
e) Yönetimle görevli ki ilerin, özellikle kanunlara, esas sözle meye, iç yönergelere ve
yönetim kurulunun yaz

talimatlar na uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi…”

hükmü bulunmaktad r.
“Kurucular n, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlar

n

sorumlulu u” ba kl 553 üncü maddesinde ise;
“(1) Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurlar , kanundan ve
esas sözle meden do an yükümlülüklerini kusurlar yla ihlal ettikleri takdirde, (…)
(2) hem irkete hem pay sahiplerine hem de irket alacakl lar na kar

verdikleri

zarardan sorumludurlar.” Denilmektedir.
Yine, 6102 say

Türk Ticaret Kanunu’nun “Tacir olman n hükümleri” ba kl 18

inci maddesinde;
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“… (2) Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir i adam gibi
hareket etmesi gerekir….”
Hükmü yer al r.
GESTA

A. .’nin gerçekle tirdi i gemi ta mac k hizmetlerinde; gi elerde

araç/yolcu gi eye geldi inde, gi e görevlisi arac n cinsine göre bilgisayar ekran ndan seçim
yaparak yazarkasaya mali fi ç kt

göndermekte, ayr ca GestCard kullanan mü terilere ise

yine ayn sisteme kart okutularak geçi

bilgi fi i verilmektedir. Ancak 2015 y nda

gi elerden gemilere yap lan geçi ler incelendi inde birçok ki i ve kurumdan ücret al nmad
görülmü olup bu konuya ili kin herhangi bir Yönetim Kurulu Karar da bulunmad
anla lm

r. Ücretsiz geçi ler iki ekilde gerçekle mi tir. Baz mü teriler

irket taraf ndan

verilen kartlar okutma yolu ile ücretsiz hizmet alm

r. Yönetim Kurulu Karar olmadan

Belediyelere, Kaymakaml klara, Defterdarl a ve baz

ah slara kart verilmi tir, ancak söz

konusu araçlar n bir k sm ahsa ait olan ve/veya özel kullan mda bulunan araçlard r. Ayr ca
baz araçlara kimin talimat yla kart verildi i ya da bunlar n irket hizmetlerinden ücretsiz
yararland lmas gerekti i yönünde herhangi bir Yönetim Kurulu Karar da mevcut de ildir.
Di er durum ise, gi e görevlisinin
Yönetim yaz

irketin gi elerde kullanm

oldu u SeaSta

nda “serbest geçi ” seçene ini seçerek araç veya ki inin gemiye binmesine

izin vermesi yolu ile gerçekle mi tir. Sistemden al nan ücretsiz geçi kay tlar na bak ld

nda

asker, polis, ambulans, engelli gibi geçi lerin yan nda Valilik misafirleri, l Genel Meclis
üyesi, çe itli belediyelerin personeli, …Derne i, Kaymakaml k, seçim arac , milletvekili arac
ve sözlü talimat ile birçok ahs n bulundu u görülmektedir. Bu kapsamda ki i ve kurumlara
ücretsiz hizmet vererek 2015 y nda irketin vazgeçmi oldu u gelir tutar 1.045.837,50-TL
dir.
Yukar daki hususlar birlikte de erlendirildi inde; Ticaret Kanunu hükümlerine göre
faaliyet gösteren GESTA

A. .’nin basiretli bir i adam gibi hareket etmesi gerekti i,

Yönetim Kurulunun ise; muhasebe, finans denetimi ve irketin yönetiminin gerektirdi i
ölçüde, finansal planlama için gerekli düzeni kurmas ve üst gözetimini gerçekle tirmesi
gerekmektedir.

irketin en büyük hissedar

n Çanakkale l Özel daresi olmas ,

vermi oldu u hizmetlerden ücretsiz yararland laca
ücretsiz geçi lere bak ld
ücretsiz hizmet ald

irketin

anlam na gelmemektedir. Kald ki

nda kamu hizmeti gören araçlar d nda birçok ahsi arac n da

görülmekte olup, söz konusu araçlar n takibinin de yap lamad
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anla lmaktad r. Ayr ca gi e görevlisinin çe itli ki ilerin sözlü talimat yla ücretsiz geçi hakk
tan yabilmesi verilen gemi ta mac k hizmetlerinde iç kontrol zafiyetine neden olan bir risk
olu turmaktad r. Sonuç olarak yukar daki uygulamalar nedeniyle 1.045.837,50-TL gelir kayb
nedeniyle 600 Gelirler hesab ve dolay yla

irket mali tablolar bu tutar kadar olumsuz

etkilenmi tir.
Kamu idaresi cevab nda;

irketimizde zleme ve Denetleme ekibi olu turulmu tur.

zleme denetim ihtiyac olan iskele, büfe ve gemilerimize kamera koyulmu tur. Yap lan
geçi ler denetlenmeye ba lan lm

r. Tespit edilen riskler ile ilgili önlemler al nmaktad r.

Yap lan denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar neticesinde ilgili personellerin i akitleri
fesih edilmi tir. irket Temsil kram giderleri alt ndaki ula m giderleri kapsam nda yap lacak
geçi ler ise irket Yönetim Kurulu Karar al narak yap lacakt r." Denilmektedir.
Sonuç olarak Kamu idaresinin cevab nda bulguda belirtilen iç kontrol zafiyetine
ili kin hususlar n düzeltilmeye ba land

ifade edilmekte ise de, ki i ve kurumlara ücretsiz

geçi hizmeti vererek 2015 y nda irketin vazgeçmi oldu u gelir tutar 1.045.837,50-TL
nedeniyle 600 Gelirler Hesab ve dolay yla

irket mali tablolar bu tutar kadar olumsuz

etkilenmi olmaktad r.
BULGU 4: Gemi Bak m ve Onar m Giderlerinin Ödenmesinde Kur Farklar

n

Do ru Hesaplanmamas
1 S ra No' lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli i’ne göre;
borçland

letmenin

tutarlarla ilgili olarak katlan lan ve varl klar n maliyetine eklenmemi kur farklar ,

66 - Finansman Giderleri hesab nda izlenir. Mal al mlar na ili kin kur farklar ise ilgisine göre
646 - Kambiyo Karlar ya da 656 - Kambiyo Zararlar hesaplar nda izlenir. VUK’nun 280 inci
maddesinde de yabanc paralar n, yabanc para ile temsil edilen senetli veya senetsiz borç ve
alacaklar n borsa rayiciyle de erlenece i; yabanc paralar için borsa rayicinin bulunmamas
durumunda de erlemede Maliye Bakanl
al nm

r. Maliye Bakanl

’nca belirlenen kurlar n esas al naca

da kendisince yay mlanmad

T.C.M.B. taraf ndan yay mlanan kurlar n esas al naca

hüküm alt na

sürece borsa rayici olarak

bildirmi tir.

letmenin ticari faaliyeti sonucunda kredili mal veya hizmet temini sonucunda olu an
ve yabanc para ile temsil edilen borçlar n ilk muhasebele tirilmesinde belge üzerinde yaz
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kurlar esas al

r. Yurt içinde yap lan ve bedeli yabanc para ile belirtilen i lemlerde belge

üzerinde i lem kuru veya i lemin Türk Liras kar
GESTA A. .’nin yapm

belirtilmesi zorunludur.

oldu u gemi onar m giderleri incelendi inde, teklif veren

baz firmalar n tekliflerinde hangi kur üzerinden ödeme yap laca
ödemenin farkl tarihe ili kin kur üzerinden yap ld
yap ld

görülmü tür. Ayr ca firmalar n vermi

yaz

olmas na ra men

sonuç olarak firmalara fazla ödeme
oldu u tekliflerin muhasebe birimine

gelmemesi nedeniyle ödeme a amas nda detayl kontrolünün yap lamad

anla lm

r. Yine

döviz üzerinden yap lan mal ve hizmet al mlar nda hangi tarihteki döviz kurunun esas
al naca na ili kin uygulama standard da bulunmamaktad r.
Yabanc

para cinsinden yap lan i lemlerin muhasebele tirilmesinde ve mali

tablolar nda yabanc para ile ifade edilen iktisadi k ymetleri raporlarken yapm
de erlemeler sonucunda olu an kur farklar

farkl

olduklar

ekilde kaydetmeleri, mali tablolar

yorumlayan ki ileri ticari i letmenin mali durumu ve performans hakk nda yanl bilgi sahibi
olmas na yol açmaktad r. Dolay yla, teklif a amas nda uygulanacak kurun ifade edilmesi ve
daha sonra muhasebe birimine bilgi verilmesinin, olu an farklar n ise ilgisine göre

646 -

Kambiyo Karlar Hesab ya da 656 - Kambiyo Zararlar Hesab nda izlenmesinin uygun
olaca

de erlendirilmektedir.
Kamu idaresi cevab nda; "Say tay Denetçilerinin tespitleri do rultusunda kur

farklar ndan dolay fazla ödenen bedeller ilgili

irketlerden tahsil edilmesi için gerekli

lemler yap lacakt r. Sipari verilmesi s ras nda dövizli i lemlerde teklifin ve ödemenin hangi
kurdan yap lmas gerekti i belirtilecektir. Bilgi i lem sistemiyle de takip edilecektir."
Denilmektedir.
Sonuç olarak Kamu idaresi vermi oldu u cevapta, bulgu konusu yap lan hususlar n
düzeltilece ini belirtmekle birlikte, 2015 y

mali tablolar nda 646 - Kambiyo Karlar ve 656

- Kambiyo Zararlar hesaplar ile ilgili hatal durum devam etmektedir.
BULGU 5: GESTA

Deniz Ula m ve Turizm A. .’nin 260 Haklar Hesab na

Kayd

Gereken Bilgisayar Yaz mlar

Kayd

n Yap lmamas

Çanakkale l Özel daresi Gesta 2015 Y

Bulundu u Halde Bunlar n

Düzenlilik Denetim Raporu

lgili Hesaba

12

T.C. Say tay Ba kanl
213 say

Vergi Usul Kanunu’nun 175 ve mükerrer 257 nci maddelerinin verdi i

yetkiye dayan larak Maliye Bakanl

taraf ndan belirlenen usule göre; i letmeler, muhasebe

sistemlerini tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap plan do rultusunda kurmak zorundad r.
Tek Düzen Hesap Plan nda bu konuya ili kin olarak;
“260 Haklar Hesab :

letmelerin; patent, lisans, telif, imtiyaz, ticari marka, ünvan

gibi bir bedel ödenerek elde edilen baz hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin i letmeye
belirli alanlarda tan

kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolay yla yap lan

harcamalar n izlendi i ve takip edildi i hesapt r.”
Denilmektedir.
Edinilen haklar, maliyet bedelleri ile bu hesaba borç kaydedilmekte, yararlanma
süreleri içerisinde, yararlanma sürelerinin belli olmamas durumunda, 5 y ll k sürede e it
taksitlerle itfa olunarak yok edilmektedir.
268 Birikmi Amortismanlar (-) Hesab da;
Maddi olmayan duran varl k bedellerinin, kullan labilecekleri süre içerisinde yok
edilebilmesini sa lamak amac yla kullan lmakta; ayr lan amortismanlar, ilgili gider hesaplar
kar

nda bu hesaba alacak; kullan m hakk sona erenler ya da elden ç kar lanlar hesaba

borç, ilgili varl k hesab na alacak kaydedilecek ekilde muhasebele tirilmektedir.
GESTA
Yaz

A. .’ de Tiger (27.209 TL), Seasta Rezarvasyon Modülü, Veri Taban

(40.000 TL), Entegre Yönetim Sistemi Yaz

(29.900 TL), Logo Yazarkasa

Aktar m Program , Barkodlu Bilet ve Kartl Geçi Sistemi Yaz

(113.500 TL), Kartl

Geçi Takip Sistemi (92.842 TL), Gestcard Bakiye Sorgulama Yaz
Gi e Yaz

(106.000 TL), Mobil Sat Yaz

, Sat

Otomasyonu

(20.815 TL) , ikayet Yönetim Yaz

,

Çanakkale 2015 100.Y l Web Sitesi (145.000 TL), Kurumsal Web sitesi(gdu.com.tr 86.000
TL) ve Alan ad lisanslar vb olmas na ra men baz lar
direkt gider yaz ld

n demirba a kaydedildi i baz lar

n

görülmü tür.

Sonuç olarak; yukar da ayr nt

yer alan mevzuat gere i irket’in sahip oldu u patent,

lisans, telif, imtiyaz, ticari marka, ünvan gibi hukuki tasarruflar ile i letmeye belirli alanlarda
tan nan kullanma, yararlanma gibi maddi olmayan varl klar
kaydedilmesi gerekmektedir. 260 Haklar hesab
Çanakkale l Özel daresi Gesta 2015 Y
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Amortismanlar hesab

n kullan lmamas

do ru ve güvenilir bir ekilde yans lmas

irket’in sahip oldu u varl klar n, mali tablolar nda
önlemektedir.

Kamu idaresi cevab nda; "Say tay Denetçilerinin tespit etti i kay tlar düzeltilecek
olup Bilgisayar Yaz mlar 260 Haklar Hesab na al nacakt r." Denilmektedir.
Sonuç olarak Kamu idaresi taraf ndan verilen cevapta; 260 Haklar Hesab na kayd
gereken bilgisayar yaz mlar
sa lanmakla birlikte 2015 y

n ilgili hesaba kayd

n yap lmas hususunda mutabakat

mali tablolar nda 260 Haklar Hesab ve buna ba

olarak 268

Birikmi Amortismanlar Hesab ile ilgili olarak tespit edilen hatal durum devam etmektedir.

6.

DENET M GÖRÜ Ü
Çanakkale l Özel daresi GESTA A. .’nin 2015 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 Mali Tablolarda yer almayan 103- Verilen Çekler ve Gönderme
Emirleri Hesab ve 106- Döviz Gönderme Emirleri Hesab ile 191 ndirilecek KDV Hesab ,
254 Ta tlar Hesab , 255 Demirba lar Hesab , 260 Haklar Hesab , 268 Birikmi
Amortismanlar Hesab , 371 Dönem Kar Vergi ve Di er Yasal Yükümlülükler Hesab , 600
Gelirler Hesab , 646 - Kambiyo Karlar Hesab , 656 - Kambiyo Zararlar Hesab , 740 Hizmet
Üretim Maliyeti Hesab , 770 Genel Yönetim Gideri Hesab , 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
DE ERLEND RMELER
BULGU

1:

GESTA

ETK LEMEYEN

Taraf ndan

Mülkiyetindeki

TESP T

Palamut

VE

Depolar nda

Çanakkale Sava lar 100.Y l Etkinlikleri Kapsam nda Aç

Yap lan Hermann Nitsch

Sergisinin 1 Y l Süreyle Kapal Tutulmas , Serginin Kap

n Bulundu u Bölümün ise

Tasavvufi Dü ünce ve Musiki Derne ine Kulland

lmas

18.02.2015 tarihinde Çanakkale Sava lar ve ehitleri anma etkinlikleri kapsam nda
Yönetim Kurulu Ba kan ’n n iste i üzerine Avusturyal ressam Hermann Nitsch’in hayvan
kan yla yapm oldu u resimlerin Çanakkale’ye getirtilerek sergilenmesine karar verilmi tir.
Serginin Avusturya’dan getirilmesi için ula m, gümrükleme, malzeme, nakliye, kurulum,
alarm, sigorta bedelleri olmak üzere toplam 127.553,35 TL harcamada bulunuldu u, l Özel
dare Bütçesinden de 2.863,00 TL davetiye ve kartpostal, 4.130,00 TL sergi için tasar m ve
dan manl k hizmeti ödendi i görülmü tür.
Mülkiyeti GESTA ’a ait Çanakkale li, Merkez lçesi, Fevzipa a Mahallesi, Sar çay
Mevki Nalbantlar Sokak Pafta 33L-4D, ada 56, parsel 2 de bulunan GESTA Sar çay Palamut
Deposu, iç içe geçilebilen iki k mdan (Depodan) olu maktad r. Ve söz konusu ta nmaz
GESTA taraf ndan 2015 y

ba nda bak m ve onar mdan geçirilmi tir. Sar çay taraf na

bakan arka k mda (2.Depo); 18.04.2015 tarihinde ise Hermann Nitsch tablolar
sergi aç lm

r. Sergi, kapand

n oldu u

ubat 2016 tarihine kadar; tuvallerde kullan lan hayvan kan

ve boya nedeniyle günde 24 saat kesintisiz ve belirlenen sabit derecede çal an klima, kamera
güvenlik ve alarm ko ullar ile devam etmi tir. Bu donan ma (demirba ) 32.485 TL
harcanm

r. 2015 y

elektrik tüketim bedeli 1.595 TLdir.

1.Depodaki serginin gezilebilmesi için ise ancak ön k mdaki 1. Depodan geçilmesi
ve kap zincirinin aç k olmas gerekmektedir. Hal böyle iken; Deponun ana giri kap

n

oldu u 1.K m (1.Depo) Valilik Makam taraf ndan sözlü onay ile Tasavvufi Dü ünce ve
Musiki Derne inin kullan

na verilmi tir. Giri kap

oldu u 1.Depo için haftan n baz günlerinde aç lm

da sadece Derne in faaliyetlerinin

r. Serginin aç lmas yla ilgili giderlerin

ödenmesine ili kin yönetim ve ad geçen Derne in, Deponun 1.K sm
GESTA Yönetim Kurulu Karar ve/veya tahsis yaz
Yukar daki ko ullarda Çanakkale halk

kullanmas yönünde

bulunmamaktad r.
n sergiyi gezme f rsat ; resmi aç

kokteylinden sonra gerek giri problemi gerekse sergi konseptindeki hayvan kan
Çanakkale l Özel daresi Gesta 2015 Y
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sosyal ve sanat ya am nda, yaz
mümkün olmam

ve görsel medyada, kabullenilmemi olmas nedeniyle

r.

6102 say

Türk Ticaret Kanunu’nun 18 inci maddesine göre her tacirin ticaretine ait

bütün faaliyetlerinde oldu u gibi giderlerini kar lad

toplumsal ve sosyal projelerde de

basiretli bir i adam gibi hareket etmesi zorunlulu u bulunmaktad r. Dolay yla,

irket

taraf ndan böyle bir harcaman n yap lmas , 770 Genel Yönetim Giderleri hesab nda bir art a
neden olmu ve irketin yetkili organlar ndan karar al nmamas ile Türk Ticaret Kanunu’nda
öngörülmeyen bir i lem yap lm

r.

Kamu idaresi cevab nda; "Hermann Nitsch Sergisi kapat lm

r. irketimizin büyük

ortaklar ndan Çanakkale l Özel daresinin ita amiri Çanakkale Valisi taraf ndan Mahalle
gençlerinin kötü al kanl klardan kurtulmas , sosyalle meleri ve örgün e itim almalar
amac yla Palamut deposunun ön tarafta bulunan bölümün Tasavvufi Dü ünce Derne ine
geçici olarak kulland lmas uygun görülmü tür. Derne in bulundu u bölümden ç kmas için
yaz yaz lm

r."Denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu idaresi taraf ndan verilen cevapta; Çanakkale Valili i taraf ndan
Tasavvufi Dü ünce Derne ine geçici kulland lan palamut deposunun ön taraf
bo alt laca

belirtilmekle beraber, 6102 say

n

Türk Ticaret Kanunu’nun 18 inci maddesine

göre her tacirin ticaretine ait bütün faaliyetlerinde oldu u gibi giderlerini kar lad

toplumsal

ve sosyal projelerde de basiretli bir i adam gibi hareket etmesi zorunlulu u bulunmaktad r.
Toplum taraf ndan kabul görmeyece i belli olan, irketin yetkili organlar ndan karar da
al nmadan gerçekle tirilen di er bölümündeki sergi için yap lan harcamalar n irket amac na
uygun olmamas

n yan s ra yetki d

BULGU 2:

verilmi bir karar oldu u dü ünülmektedir.

irket Personelinin

irket D nda ve Ana Faaliyet Konusu

ler

nda Di er Kamu Kurulu lar nda Görevlendirilmesi ve Tahsis Edilen Araç ile
oförlerine

irket Faaliyetleri D nda Yapm

Olduklar Seyahatler

çin Yolluk

Ödenmesi
GESTA A. . nin
al

yolu ile çal

rd

kapsamda Vali Yard mc

Kanunu kapsam nda sözle me imzalad
personelinin

personeli ile hizmet

letme d nda farkl yerlerde görevlendirdi i, bu

ve l Genel Meclisi Ba kan na tahsis edilen araç oförlerine irket

faaliyetleri d nda yapm olduklar seyahatler için yolluk ödendi i görülmü tür.
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6102 say

Türk Ticaret Kanunu’nun “Kurucular n, yönetim kurulu üyelerinin,

yöneticilerin ve tasfiye memurlar

n sorumlulu u” ba kl 553 üncü maddesinde ise;

“(1) Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurlar , kanundan ve
esas sözle meden do an yükümlülüklerini kusurlar yla ihlal ettikleri takdirde, (…)
(2) hem irkete hem pay sahiplerine hem de irket alacakl lar na kar

verdikleri

zarardan sorumludurlar.” Denilmektedir.
“Özen ve ba

k yükümlülü ü” ba kl 369 uncu maddesinde;

“(1) Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü ki iler, görevlerini tedbirli
bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve irketin menfaatlerini dürüstlük kurallar na uyarak
gözetmek yükümlülü ü alt ndad rlar….” hükmü,
“Tacir olman n hükümleri” ba kl 18 inci maddesinde ise;
“… (2) Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir i adam gibi
hareket etmesi gerekir….” hükmü yer al r.
GESTA A. . Organizasyon El Kitab nda da hangi hallerde yolluk al naca

ve irket

seyahatlerinin görevlendirme yöntem ve esaslar belirtilmi tir.
6331 Say

Sa

ba kl 4 üncü maddesinde

ve Güvenli i Kanunu’nun “ verenin genel yükümlülü ü”
verenin, çal anlar n i le ilgili sa

k ve güvenli ini sa lamakla

yükümlü oldu u ifade edilmi tir. “Tan mlar” ba kl 3 üncü maddesinde;
“…h)

yeri: Mal veya hizmet üretmek amac yla maddi olan ve olmayan unsurlar ile

çal an n birlikte örgütlendi i, i verenin i yerinde üretti i mal veya hizmet ile nitelik
yönünden ba

bulunan ve ayn yönetim alt nda örgütlenen i yerine ba

yerler ile

dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, y kanma, muayene ve bak m, beden ve mesleki e itim
yerleri ve avlu gibi di er eklentiler ve araçlar da içeren organizasyonu.. ifade eder.”
Denilmi tir.
4857 say

Kanunu’nun “Fazla çal ma ücreti” ba kl 41 inci maddesinde ise,

“…Fazla çal ma süresinin toplam bir y lda ikiyüzyetmi saatten fazla olamaz” hükmü yer
almaktad r.
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2015 y

personel giderlerine bak ld

nda;

irket, 796.879,20 –TL toplam y ll k

maliyeti bulunan 27 personelini, Vali Kona , Valilik, l Genel Meclisi, l Özel daresi ve
Ermeni Kilisesinde görevlendirmi tir. Bu personele; Vali yard mc
Kona nda hizmetli ve bahç van, l Genel Meclisi Ba kan

oförü ve odac , Vali

n oförü ve sekreteri gibi görevler

verilmi tir. Bu ki ilerin görev onay ka tlar ( ehir d )

irket nsan Kaynaklar Birimi

taraf nda da görülmedi inden çal ma çizelgeleri kontrol edilememektedir. Ayr ca Vali
Yard mc

ve l Genel Meclisi Ba kan na tahsis edilen araç oförlerine

irket faaliyetleri

nda yapm olduklar seyahatler için yolluk ödenmektedir.
Yukar daki mevzuat hükümleri birlikte de erlendirildi inde; personelin
Meslek Hastal

Kazas ve

geçirme durumlar nda irketin sorumlu oldu u, görevli iken geçirdi i her

türlü kazada (trafik, ferdi kaza gibi) ve kar

olaylarda yine

irketin sorumlu oldu u

dolay yla irket aç ndan büyük bir risk olu turdu u anla lmakta olup, personelin irket
nda ba ka i yerlerinde ve görevlerde çal
açt

lmas

Kanunu'na ayk

bir duruma yol

görülmektedir. Ayr ca baz personele ödenen fazla mesai ücretlerinin de Kanun’da yer

alan yasal s

geçmektedir. Bu kapsamda ayr ca yolluk ödenmesi ise hem 6102 say

Ticaret Kanunu’na hem de

irket Yönerge ve prosedürlerine ayk

olu turmaktad r. Bu durum ayr ca
güvenilir bir biçimde yans tmas

irket mali tablolar

Türk

olup kontrol riski

n personel giderlerini do ru ve

engellemekte ve 630 giderler hesab

olumsuz

etkilemektedir.
Kamu idaresi cevab nda; "Ana sözle memizdeki:
m- Mevzuat hükümlerine ba kalmak ve irket yönetim kurulunun
onay almak kayd yla, sosyal amaçl kurulmu olan dernek, vak f, e itim-ö retim
kurumlar na, ulusal ve uluslararas
kurum ve kurulu lara, spor kulüplerine,
organizasyonlara, vb. kurum ve kurulu lara, irketin kendi amaç ve konusunu
aksatmayacak ekilde yard m ve ba ta bulunabilir.
n- irket kendi amaç ve konusunu aksatmayacak ekilde, sosyal
sorumluluk ve etkinlikler kapsam nda, her türlü kültürel ve tarihi ara rmalar
yapabilir, eser basabilir, sergileyebilir, sanat ürünleri tasarlayabilir, üretebilir, satabilir,
reklam verebilir, bu projeler kapsam nda i tigal eden ki i, kurum ve kurulu lara
Yönetim Kurulunun onay almak kayd yla yard m ve ba ta bulunabilir
Say tay Denetçilerinin tespitleri sonras bulgular dikkate al nmak kayd ile Yönetim
Kurulu Kararlar ile i leyi sa lanacakt r." Denilmektedir.
Sonuç olarak Kamu idaresi vermi oldu u cevapta;
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alan ve çe itli kurum ve kurulu lara yard m yap labilmesine izin veren hüküm kapsam nda
irket'e 796.879,20 –TL toplam y ll k maliyeti bulunan 27 personelini Vali Kona , Valilik, l
Genel Meclisi, l Özel daresi ve Ermeni Kilisesinde görevlendirildi ini ifade etmi tir. Ancak
söz konusu ana sözle me maddesinde yönetim kurulu onay ile irketin kendi amaç ve
konusunu aksatmayacak ekilde yard m ve ba

ta bulunabilece i hüküm alt na al nm

r.

Dolay yla irket ana sözle mesi de böyle bir görevlendirmeye imkan vermemektedir.
mevzuat na bak ld

nda; personelin

Kazas ve Meslek Hastal

geçirme

durumlar nda irketin sorumlu oldu u, görevli iken geçirdi i her türlü kazada (trafik, ferdi
kaza gibi) ve kar

olaylarda yine

irketin sorumlu oldu u dolay yla irket aç ndan

büyük bir risk olu turdu u anla lmakta olup, personelin irket d nda ba ka i yerlerinde ve
görevlerde çal

lmas

Kanunu'na ayk

bir duruma yol açt

görülmektedir. Ayr ca baz

personele ödenen fazla mesai ücretleri de Kanun’da yer alan yasal s
kapsamda ayr ca yolluk ödenmesi ise hem 6102 say
Yönerge ve prosedürlerine ayk

geçmektedir. Bu

Türk Ticaret Kanunu’na hem de irket

olup kontrol riski olu turmaktad r.

BULGU 3: Ana Sözle mede Yer Alan Amaçlar D nda Yap lan Harcamalar
Nedeniyle Hizmet Maliyet li kisinin Kurulamamas
Personel Giderleri, Maddi Duran Varl klar ve Yönetim Kurulu Temsil A rlama
Giderleri incelendi inde ana sözle mede yer alan faaliyet alan d nda irket net kar
%156’s kadar harcama yap ld
bütçesi ayr lamad
6102 say

n

, bedelsiz hizmet verildi i ve bu nedenle yenileme ile yat m

görülmü tür.
Türk Ticaret Kanunu’nun “Tacir olman n hükümleri” ba kl 18 inci

maddesinde; “(1) Tacir, her türlü borcu için iflasa tabidir; ayr ca kanuna uygun bir ticaret
unvan seçmek, ticari i letmesini ticaret siciline tescil ettirmek ve bu Kanun hükümleri
uyar nca gerekli ticari defterleri tutmakla da yükümlüdür.
(2) Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir i adam gibi hareket
etmesi gerekir….”denilmektedir.
“Özen ve ba

k yükümlülü ü” ba kl 369 uncu maddesinde ise; “(1) Yönetim

kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü ki iler, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle
yerine getirmek ve irketin menfaatlerini dürüstlük kurallar na uyarak gözetmek yükümlülü ü
alt ndad rlar….” Hükmü yer al r.
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6012 say
borçlar

Kanun’un 19 uncu maddesinde ticari i karinesi düzenlenmi tir: Bir tacirin

n ticari olmas as ld r. Buna göre, kural olarak tacirin yapt

tüm i lemlerin ticari

letmesiyle ilgili oldu u kabul edilir. Konuya vergi mevzuat aç ndan bak ld
yap lan harcama ile ticari kazanc n elde edilmesi muhtemel olmal

n da ise,

r. Ticari kazanc n artmas

yap lan harcamalar kanunen kabul gören bir gider olarak kabul edilebilir.
GESTA A. . 2015 y nda Yönetim Kurulu Ba kan

n talimat yla 4.777.221,84-TL

tutar nda irket faaliyet konusu d nda temsil ve a rlama harcamas yapm

r. Bunun

yan nda 796.879,20 –TL toplam y ll k irkete maliyeti bulunan 27 personelini, Vali Kona ,
Valilik, l Genel Meclisi, l Özel daresi ve Ermeni Kilisesinde görevlendirmi tir. Bu
personele; Vali yard mc
Meclisi Ba kan

oförü ve odac , Vali Kona nda hizmetli ve bahç van, l Genel

n oförü ve sekreteri gibi görevler verilmi tir. Ayr ca 168.982,38-TL yak t

ve kira maliyeti olan

irket araçlar

n üçü Yönetim Kurulu Ba kan olan Valiye, ikisi l

Genel Meclisi Ba kan na, iki araç Valilik Özel Kalem Müdürüne ve iki araç irketle ili kisi
olmayan ahsa tahsis edilmi olup, l Özel daresi Genel Sekreteri’nin de yak t giderleri irket
taraf ndan kar lanmaktad r.

irket ayr ca, 2015 y nda birçok ki i ve kuruma ait arac

hizmetlerinden ücretsiz yararland rarak 1.045.837,5-TL gemi geçi ücretini tahsil etmemi tir.
irketin 2015 y

dönem net kar

n 4.340.973,38-TL oldu u dü ünüldü ünde toplam

6.788.920,92 faaliyet konusu d nda harcaman n yap lmas
ve yat m yapma imkân

n, irket mali dengesini bozdu u

k tlamas na neden oldu u de erlendirilmektedir. Kald ki bu

durum ile paralel olarak, irketin vermi oldu u gemicilik hizmetlerinde en büyük maliyet
kalemlerinden birisi gemi kiralama bedelleridir. Örne in, irket 2009 y nda 10 y l süreli 2
adet geminin kiralanmas için 27.922.500 ABD Dolar bedel ile sözle me imzalam

r. Söz

konusu sözle me kapsam nda 1.gemi 450 gün sonra 2.gemi ise 540 gün sonra teslim
al nm

r. Dolay yla gemiler sözle me imzalanmas ndan sonra yüklenici firma taraf ndan

yapt lm

olup irketin yat m amaçl bir bütçesi olmad

gidilmi tir. Konuya yetki aç ndan bak ld

için böyle bir uygulamaya

nda yukar da yer alan giderlerin ödenebilmesi

için ayr ca Genel Kurul ve/veya Yönetim Kurulu kararlar

n da bulunmas gerekmektedir.

Ancak söz konusu harcamalar n büyük bir k sm nda yetkili irket Organlar

n kararlar da

bulunmamaktad r.
Sonuç olarak, yukar daki hususlar birlikte de erlendirildi inde;

irket yönetiminin

Kamu Kurumlar ile mali kaynaklar

olumsuz etkileyecek bir ekilde ili ki içerisinde
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bulundu u ve bu durumun 6102 say
ölçüde zarar verdi i,
ar da ba kalar
kontrolünün olmad

Kanun’a ayk

oldu u, yat m yapma imkân na büyük

irket’in 590 Dönem Net Kar Hesab nda azalt

n kullan

etki yapt

nda ve hizmetinde bulunan mal ve personel üzerinde

ayr ca
irket

ve personel mevzuat yönünden büyük risk olu turdu u görülmektedir.

Kamu idaresi cevab nda;
Sorumlulu u kapsam nda yapm

irket Temsil A rlama giderleri ,

irketin Sosyal

oldu u harcamalard r. Bu amaç d nda hiçbir makam ve

ki ilere araç tahsis edilmemi tir. Yap lan harcamalar ve görevlendirmelerde temsil ikram
giderleri kapsam nda yap lm

r. Ana sözle meye uygun olarak harcamalar n yap lmas na

devam edilecektir." Denilmektedir.
Sonuç olarak Kamu idaresi vermi oldu u cevapta, söz konusu harcamalar n Sosyal
Sorumluluk kapsam nda yap lm oldu u ve bu amaç d nda makam ve ki ilere araç tahsis
edilmedi ini belirtmi tir. Ancak bulgu konusu yap lan 796.879,20 –TL toplam y ll k irkete
maliyeti bulunan 27 personelin farkl ki i ve kurumlar için görevlendirilmesi ve 168.982,38TL yak t ve kira maliyeti olan

irket araçlar

kaynaklar müdürlü ünden al nan yaz ile taraf

n tahsis edilmesi hususu,

irket insan

za sunulmu tur. 2015 y nda birçok ki i ve

kuruma ait arac hizmetlerinden ücretsiz yararland rarak 1.045.837,5-TL gemi geçi ücretini
tahsil edilmemesi hususu ise yine irket muhasebe sisteminden al narak taraf
Ayr ca

za verilmi tir.

irketin defter ve kay tlar na göre 2015 y nda Yönetim Kurulu Ba kan

n

talimat yla 4.777.221,84-TL tutar nda irket faaliyet konusu d nda temsil ve a rlama
harcamas yap lm

r. Bu harcamalar n bir k sm sosyal sorumluluk kapsam nda olmakla

birlikte büyük bir k sm

n Valilik taraf ndan ödenmesi mümkün olmayan harcamalardan

olu tu u görülmekte ve yeterli belgelendirmenin olmad
6012 say

Kanun’un 19 uncu maddesinde ticari i karinesi düzenlenmi tir: Buna

göre, kural olarak tacirin yapt

tüm i lemlerin ticari i letmesiyle ilgili oldu u kabul edilir.

Konuya vergi mevzuat aç ndan bak ld
edilmesi muhtemel olmal

n da ise, yap lan harcama ile ticari kazanc n elde

r. Ticari kazanc n artmas yap lan harcamalar kanunen kabul

gören bir gider olarak kabul edilebilir. irketin 2015 y
oldu u dü ünüldü ünde toplam 6.788.920,92
yap lmas

anla lmaktad r.

dönem net kar

faaliyet

n 4.340.973,38-TL

konusu d nda harcaman n

n, irket mali dengesini bozdu u ve yat m yapma imkân

k tlamas na neden

oldu u de erlendirilmektedir. Kald ki bu durum ile paralel olarak, irketin vermi oldu u
gemicilik hizmetlerinde en büyük maliyet kalemlerinden birisi gemi kiralama bedelleri oldu u
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görülmektedir. Dolay yla, irket yönetiminin kamu kurumlar ile mali kaynaklar
etkileyecek bir ekilde ili ki içerisinde bulundu u ve bu durumun 6102 say
oldu u, yat m yapma imkân na büyük ölçüde zarar verdi i,
Hesab nda azalt

etki yapt

ayr ca d ar da ba kalar

bulunan mal ve personel üzerinde irket kontrolünün olmad

olumsuz

Kanun’a ayk

irket’in Dönem Net Kar

n kullan

nda ve hizmetinde

ve bunun personel mevzuat

yönünden büyük risk olu turdu u de erlendirilmektedir.
BULGU 4: Çanakkale Valili inin Yetki ve Sorumlulu unda Olan

lerin irket

Taraf ndan Gerçekle tirilmesi ve Herhangi Bir Bilgi ve Sorumlulu u Olmayan Ki ilerin
Talep Olu turmas ve Harcamay Yapan Ki ilerin mzas
6102 say

Türk Ticaret Kanunu’nun

n Bulunmamas

irketle i lem yapma, irkete borçlanma

yasa ” ba kl 395 nci maddesinde “(1) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan,
irketle kendisi veya ba kas ad na herhangi bir i lem yapamaz; aksi hâlde, irket yap lan
lemin bat l oldu unu ileri sürebilir….”denilmektedir.
“Yönetimin devri” ba kl 367 nci maddesinde ise; “(1) Yönetim kurulu esas
sözle meye konulacak bir hükümle, düzenleyece i bir iç yönergeye göre, yönetimi, k smen
veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü ki iye devretmeye yetkili
nabilir. Bu iç yönerge irketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri,
tan mlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime ba

ve bilgi sunmakla yükümlü oldu unu

belirler…” hükmü yer almaktad r.
GESTA

Deniz Ula m A. . 6102 say

letmedir. Ancak

Türk Ticaret Kanunu’na tabi bir ticari

irket genel yönetim giderleri incelendi inde; resmi olarak Valilik

makam na yaz lan yaz lara istinaden fatura ödemelerinin ya da do rudan mal ve hizmet
al mlar

n yap ld

ve söz konusu ödemelerin gerçekte bu harcamalardan herhangi bir bilgisi

ve sorumlulu u olmayan ki ilerin talep olu turdu u ve gerçekte harcamay yapan ki ilerin
imzas

n bulunmad

anla lm

r.

Örne in 3.486,24-TL tutar ndaki fatura içeri ine bak ld
al nd

nda çeyrek ve yar m alt n

, faturan n arkas nda ise “ l Özel daresi bütçesinden yap lacak temsil giderleri

hakk nda yönetmelik hükümlerince sarf uygundur” yaz ld

ve Çanakkale Valisinin imzas

bulundu u görülmektedir. Ayn kapsamda 159.343,07-TL tutar nda konaklama faturas
ödenmi

ancak,

konaklama bedelinin kimlere ait oldu una dair bir bilgi notu
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bulunmamaktad r. Bir ba ka örnekte ise … Derne i Çanakkale Valili ine dilekçe yazm
dilekçe alt nda Çanakkale Valisi mzas ile GESTA
uygun bulunarak irket taraf ndan ödeme yap lm

ve

A. .’nin Derne e yard m yapmas

r. Güney Marmara Kalk nma Ajans ’n n

Sosyal Kalk nma Mali Destek Program kapsam nda Çanakkale Çal ma ve

Kurumu l

Müdürlü ü ile “ KUR’la mkanlar Elinizde” ba kl projesine Valilik Makam ndan istenen
200.000 TL’lik projenin %10’luk i tirakinin 28.07.2015 tarihinde GESTA Yönetim Kurulu
Temsil ve kram giderlerinden ödendi i, yine baz fatura ödemelerinde ilgili yerlerin
Valilikten talep yaz

n bulundu u görülmü tür. Ödeme sanki irkete ili kinmi gibi nsan

Kaynaklar personeli bu malzemeleri talep etmi ve irket Genel Müdürü ise al

na onay

vermi tir. Durum incelendi inde talepte bulunan ki ilerin ne al nd

dahi bilmedikleri ve

söz konusu mal veya hizmetin tesliminin irkete yap lmad

r. Söz konusu durum

anla lm

irket personelinin uygulamakla yükümlü oldu u GESTA A. . Organizasyon El Kitab nda
yer alan görev tan

ve niteliklerine de ayk

r.

Nitekim, Ana Sözle mede yap lan 10.06.2015 tarihli son de

iklikte irketin amaç ve

konusunda;
“m- Mevzuat hükümlerine ba

kalmak ve irket yönetim kurulunun onay

almak

kayd yla, sosyal amaçl kurulmu olan dernek, vak f, e itim-ö retim kurumlar na, ulusal ve
uluslararas kurum ve kurulu lara, spor kulüplerine, organizasyonlara, vb. kurum ve
kurulu lara, irketin kendi amaç ve konusunu aksatmayacak ekilde yard m ve ba

ta

bulunabilir.
n-

irket kendi amaç ve konusunu aksatmayacak ekilde, sosyal sorumluluk ve

etkinlikler kapsam nda, her türlü kültürel ve tarihi ara rmalar yapabilir, eser basabilir,
sergileyebilir, sanat ürünleri tasarlayabilir, üretebilir, satabilir, reklam verebilir, bu projeler
kapsam nda i tigal eden ki i, kurum ve kurulu lara Yönetim Kurulunun onay
kayd yla yard m ve ba

almak

ta bulunabilir

Yukar da gösterilen konulardan ba ka, ileride irket için faydal ve lüzumlu görülecek
ba ka i lere giri ilmek istendi inde, Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine, Genel Kurul’un
onay na sunulacak ve bu yönde karar al nd ktan sonra irket öngörülen i leri yapabilecektir.“
Denilerek Yönetim Kuruluna, mevzuat hükümlerine ba

kalarak irket faaliyetlerini

aksatmamak kayd yla sosyal sorumluluk ve di er her alanda harcama yetkisi getirilmi tir.
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Ancak bu yetki de uygun olarak kullan lmam

olup örne in Yönetim Kurulu Kurulunun

onay olmadan … Cemiyetine 170.000-TL, … Kulübüne 15.000-TL, ba

yap lm

Özetle bu harcamalar Valili in yetki ve sorumlulu unda olup,

r.

irket’in Genel

Yönetim Gideri kapsam nda de erlendirilmesi mümkün de ildir. Ayr ca 6102 say
gere i Yönetim Kurulu Ba kan
ba lay

n, Vali s fat ile yapm

oldu u i ve i lemlerin

Kanun
irketi

da bulunmamaktad r. Aksi halde irket mali tablolar nda kendisine ait olmayan

giderlerin bulunmas nedeniyle faaliyetlerini gerçe e uygun bir biçimde yans tamamaktad r.
Di er taraftan, mal ve hizmet al m süreci ile personelin görev tan mlar aç ndan irket iç
yönerge ve prosedürlerine ayk

k olu maktad r.

Kamu idaresi cevab nda;

irketimizin büyük ortaklar ndan Çanakkale l Özel

daresinin ita amiri Çanakkale Valisi olup,
Yönetim Kurulunun 2014/06 say

irketimizce yap lan bu tür harcamalar

irket

Karar ile Yönetim Kurulu Ba kan na verilen yetki

dahilinde irket Temsil ikram ve Sosyal Sorumluluk kapsam nda yap lm

r." Denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu idaresi cevaben, bu tür harcamalar n irket Yönetim Kurulunun
2014/06 say

karar ile Yönetim Kurulu Ba kan na verilen yetki dahilinde irketin temsil

ikram ve sosyal sorumlulu u kapsam nda yap ld
verilen harcamalara bak ld

belirtmi tir. Ancak bulguda ayr nt

nda, bunlar n Valilik sorumlulu unda olan harcamalar oldu u ve

yap lan giderlerin içeri inin irket taraf ndan tam olarak bilmedi i ve harcama sürecinde yer
almad klar görülmektedir.

Söz konusu kararda, bir önceki Yönetim Kurulu Ba kan na,

yönetim kurulu üyeli i devam etti i sürece 250.000-TL kadar ve irket ünvan alt na at lm
münferit imza ile harcama yetkisi verilmi tir. Ancak söz konusu harcamalar n büyük bir
sm nda Valilik kanal ile Vali s fat yla harcama yap lmas istenmi tir. irket yönetim kurulu
ad na ve irket amac na yönelik harcama talimat bulunmamaktad r. Ayr ca 2015 y nda
Yönetim Kurulu ba kan ve baz üyeleri de
kurulunun vermi

mi tir. Dolay yla 2014 y nda Yönetim

oldu u yetkinin de bu yetkinin kullan m

eklinin de geçerlili i

bulunmamaktad r.
6102 say

Kanun gere i Yönetim Kurulu Ba kan

ve i lemlerin irketi ba lay

n, Vali s fat ile yapm oldu u i

da bulunmamaktad r. Aksi halde

irket mali tablolar nda

kendisine ait olmayan giderlerin bulunmas nedeniyle faaliyetlerini gerçe e uygun bir biçimde
yans tamamaktad r. Di er taraftan, mal ve hizmet al m süreci ile personelin görev tan mlar
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aç ndan GESTA A. . Organizasyon El Kitab nda yer alan görev tan
ayk

ve niteliklerine de

k olu maktad r.
BULGU 5: Deniz Araçlar na Limanda Yap lan Hizmetlerin Katma De er Vergisi

stisnas Kapsam nda Olmas na Ra men, Hizmet Al nan Firmalara Katma De er
Vergisi lave Edilerek Ödeme Yap lmas
3065 say

Katma De er Vergisi Kanunu’nun “Araçlar, Petrol Aramalar ve Te vik

Belgeli Yat mlarda stisna” ba kl de
“Madde 13 – (De
A

ik 13 üncü maddesinde;

ik : 26/3/1985 - 3174/1 md.)

daki teslim ve hizmetler vergiden müstesnad r.

a) (De

ik : 25/5/1995 - 4108/33 md.) Faaliyetleri k smen veya tamamen deniz, hava

ve demiryolu ta ma araçlar

n, yüzer tesis ve araçlar n kiralanmas veya çe itli ekillerde

letilmesi olan mükelleflere bu amaçla yap lan deniz, hava ve demiryolu ta ma araçlar
yüzer tesis ve araçlar

n,

n teslimleri, bu araçlar n imal ve in aas ile ilgili olarak yap lan

teslim ve hizmetler ile bunlar n tadili, onar m ve bak

eklinde ortaya ç kan hizmetler ve

faaliyetleri deniz ta ma araçlar ile yüzer tesis ve araçlar n imal ve in as olanlara bu
araçlar n imal ve in as ile ilgili olarak yap lacak teslim ve hizmetler, (2)
b) (Mülga: 25/12/2003-5035/49 md.;Yeniden düzenleme:16/7/2004-5228/14 md.)
Deniz ve hava ta ma araçlar için liman ve hava meydanlar nda yap lan hizmetler,”
Denilmektedir.
GESTA

A. .’nin 2015 y

740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesab nda yap lan

çal mada; çe itli firmalar n iskelelerine GESTA
vermi

A. . ye ait gemilerin ba lanmas için

olduklar iskeleye ba lama hizmetleri (palamar hizmetleri) için GESTA

A. .

taraf ndan bir ücret ödendi i ve baz firmalara yap lan ödemelerin Katma De er Vergisi
içerdi i görülmü tür. Madde hükmüne göre; Katma De er Vergisinden müstesna oldu u için
palamar hizmet al

na ili kin düzenlenen sözle melerde KDV’ne yer verilmemesi ve buna

dayan larak ödenen ücretlere ili kin faturalarda KDV ödenmemesi gerekmektedir.
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Sonuç olarak; Katma De er Vergisi istisnas kapsam nda olan, çe itli firmalardan
al nan liman hizmetlerine ili kin olarak 29.088,00-TL tutar nda Katma De er Vergisi 191
ndirilecek KDV hesab nda yer alm

r.

Kamu idaresi cevab nda; "Deniz Araçlar na yap lan hizmetlerin Katma De er
Vergisinden istisna oldu u, ancak irket menfaati dü ünülürek ilgili firmalar ile yap lan
pazarl k ve sözle melerde art KDV yada KDV Dahil olarak anla ma yap lm

r. Firmam

n

her ay ödenecek KDV si ç kmas ndan dolay KDV li kesilen faturalar kabul edilmi tir.
Say tay Denetçilerinin tespiti ve uyar lar ndan sonra bu i lemlere azami dikkat gösterilerek
çal malar buna göre ekillendirilecektir." Denilmektedir.
Sonuç olarak Kamu daresi ile Deniz Araçlar na yap lan hizmetlerin Katma De er
Vergisinden istisna oldu u hususunda mutabakat sa lanmakla birlikte; 2015 y

mali

tablolar nda; çe itli firmalara ait iskelelerin GESTA A. . ye ait gemilerin ba lanmas için
vermi olduklar iskeleye ba lama hizmetleri Katma De er Vergisinden müstesna oldu u
halde GESTA A. . taraf ndan bu hizmetler için yap lan ödemelerin Katma De er Vergisi
içermesi nedeniyle 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesab ve 191 ndirilecek Katma De er
Vergisi Hesab ile ilgili olarak tespit edilen hatal durum devam etmektedir.
BULGU 6: Genel Yönetim Giderlerinden Gemicilik Faaliyetleri D nda Kalan
Gelirlere Pay Verilmemesi ve Kurumlar Vergisi Matrah nda

ndirim Konusu

Yap lmayarak Fazla Kurumlar Vergisi Ödenmesi
4490 Say
Kararnamede De

Türk Uluslararas Gemi Sicili Kanunu ile 491 Say
iklik Yap lmas na Dair Kanun’un 12 nci

uyar nca olu turulan Türk Uluslararas

Gemi Siciline kay tl

Kanun Hükmünde

maddesinde, “Bu Kanun
gemilerin ve yatlar n

letilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar, gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan
istisnad r..” hükmü yer almaktad r. 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i’nin “Türk
uluslararas gemi siciline kay tl gemilerin i letilmesinden ve devrinden elde edilecek
kazançlara ili kin istisna” ba kl 5.12.1.maddesinde; istisnan n uygulanabilmesi için
gemilerin i letilmesinden ve devrinden elde edilen has lattan, bu faaliyetlere ili kin giderlerin
dü ülmesi suretiyle istisna kazanc n tespiti gerekti i belirtilmi tir. Ayr ca Mükelleflerin, Türk
Uluslararas

Gemi Siciline kay tl

gemilerin i letilmesi faaliyetinin yan

s ra ba ka

faaliyetlerinin de bulunmas halinde, varsa mü terek genel giderlerin bu faaliyetlerden elde
edilen has lata orant

olarak da

lmas suretiyle kazanç tespitinin yap lmas gerekmektedir.
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GESTA

A. .’nin 2015 y

dönem sonu hesaplar

ile Kurumlar

Beyannameleri incelendi inde; istisna kapsam nda bulunan Gemi ta mac

Vergisi

faaliyetleri

nda 1.037.354,03-TL tutar nda gelirinin oldu u, 267.268,05-TL 371 Dönem Kar Vergi ve
Di er Yasal Yükümlülü ünün ve 13.602.888,81-TL 770 Genel Yönetim Giderinin bulundu u
görülmektedir. Ancak Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde mü terek genel giderlerin bu
faaliyetlerden elde edilen has lata orant

olarak da

lmas suretiyle kazanç tespitinin

yap lmad , dolay yla ödemesi gereken vergiden fazla Kurumlar Vergisi ödedi i
anla lm

r.

Sonuç olarak, Bu i lemlerin yap lmamas nedeniyle 371 Dönem Kar Vergi ve Di er
Yasal Yükümlülü ü ve 770 Genel Yönetim Gideri hesaplar
Yukar daki mevzuat hükümleri gere ince;

olumsuz etkilenmi tir.

irket kazanç tespiti yap rken, öncelikle

Gemicilik faaliyetlerinden olan gelir ve giderleri ay rarak daha sonra di er gelirlerinden,
kanunen kabul edilmeyen giderler d ndaki genel giderleri, bu faaliyetlerden elde edilen
has lata

orant

olarak

da tarak

kazanç

tespiti

yap lmas n

uygun

olaca

de erlendirilmektedir.
Kamu idaresi cevab nda; "Dönem Kar n tespitinde Bundan Sonraki kay t ve
lemlerimizde Say tay Denetçilerinin yapt

tespit ve uyar lar

dikkate al nacakt r."

Denilmektedir.
Sonuç olarak Kamu idaresi vermi oldu u cevapta bulgu konusu hususun izleyen
dönemde düzeltilece ini belirtmekle birlikte, 2015 y

mali tablolar nda 371 Dönem Kar

Vergi ve Di er Yasal Yükümlülü ü ve 770 Genel Yönetim Gideri Hesaplar ile ilgili olarak
hatal durum devam etmektedir.
BULGU 7: GESTA

Deniz Ula m ve Turizm A. .’nin Muhasebe Hesap

Sisteminde 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab (-) ile 106- Döviz
Gönderme Emirleri Hesab
213 say

n(-) Kullan lmam Olmas

Vergi Usul Kanunu’nun 175 ve mükerrer 257 nci maddelerinin Maliye

Bakanl na verdi i yetkiye dayan larak yay mlanan 1 S ra No' lu Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebli i’nde Tekdüzen Hesap Çerçevesi Hesap Plan

ve i leyi i

düzenlenmi tir.
Hesap Plan nda;
103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-);
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letmenin üçüncü ki ilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapaca

ödemeler

bu hesapta izlenir.
leyi i :
Ki ilere çek ve ödeme emri verildi inde hesaba alacak; çek ve ödeme emirlerinin
bankadan tahsil edildi i anla ld
Olarak aç klanm
GESTA
ödeme yapaca

nda bu hesaba borç, bankalar hesab na alacak kaydedilir.”

r.

A. . nin banka üzerinden ödeme sistemlerinin incelenmesinde;
hesab

irket’in

n oldu u Banka’ya hitaben “ekli listede dökümü yap lan ödeme

yerleri ve hesap numaralar na …(toplam) TL ödenmesi hususunda” ki yaz ekine; Firma ismi,
banka IBAN ve ödenecek tutar liste halinde gösterdi i, Muhasebe Yetkilisi ve Genel Müdür
taraf ndan imzalanm , “Ödeme Emri Belgesi” gönderildi i halde Verilen Çekler ve Ödeme
Emirleri hesab

n kullan lmad

görülmü tür.

Halbuki, ödeme emri belgesi bankaya gönderildi inde 103- hesaba alacak, bankadan
ödendi inde ise, borç kaydedilerek kar

nda banka hesab na alacak yaz lmas

gerekmektedir.
Yine, 106 Döviz Gönderme Emirleri Hesab (-); muhasebe birimlerinin nezdinde
döviz hesab bulunan bankadaki döviz hesab ndan, döviz cinsinden yapaca

ödeme ve

göndermeler için düzenledikleri “döviz gönderme emirleri” ile bunlardan bankaca ödendi i
veya gönderildi i bildirilenlerin izlenmesi için kullan lacakt r.
Döviz gönderme emirlerinden, bankaca ödendi i veya ilgili hesaba aktar ld
bildirilen tutarlar bu hesaba borç, 105- Döviz hesab na alacak kaydedilir.
kiralad

gemilerden … A. . ait olan 4 tanesi için kira bedeli GESTA

GESTA

n

n USD hesab ndan

aktar larak USD üzerinden ödenmektedir. Buna ra men, muhasebe sisteminde 106- Döviz
Gönderme Emirleri hesab kullan lmamaktad r.

Yukar daki mevzuat hükümleri birlikte de erlendirildi inde; ödeme emri ile banka
üzerinden yap lan ödemeler de 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri ve 106 Döviz
Gönderme Emirleri Hesab kullan lmas gerekti i aksi halde

irket’in yapm

oldu u bir

lem, mali tablolara yans mamakta ve banka ödeme i lemlerinin tam olarak kontrolü
sa lanamamaktad r.
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Kamu idaresi cevab nda;
Gönderme

Emirleri

Hesab (-)

irketimiz Muhasebe Kay tlar nda 103- Verilen Çekler ve
ile

106-

Döviz

Gönderme

Emirleri

Hesab

n(-)

kullan lacakt r." Denilmektedir.
Sonuç olarak Kamu idaresi

taraf ndan verilen cevapta;

irketin muhasebe

kay tlar nda 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab (-) ile 106- Döviz Gönderme
Emirleri Hesab

n(-) kullan laca

hususunda mutabakat sa lanmakla birlikte, 2015 y

tablolar nda, Gesta n bankadan çekle veya gönderme emri ile yapt rd

mali

Türk Liras ve

Döviz ödeme ve göndermeleri, 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab (-) ile 106Döviz Gönderme Emirleri Hesab (-) kullan lmam

oldu undan tespit edilen hatal durum

devam etmektedir.
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8.

EKLER

Ek 1: Kamu daresi Mali Tablolar
GESTA DEN Z ULA IM TUR ZM T CARET A. . 31.12.2015 TAR HL AYRINTILI
LANÇOSU

0

00

01

02

2

20

DÖNEN VARLIKLAR

33.668.049,73

Haz r De erler

11.881.417,74

Kasa

Al nan Çekler

28

41.300,00

Bankalar

11.552.948,77

Ticari Alacaklar

12.124.907,85

Al lar

12.046.271,88

Verilen
26

287.168,97

Depozito

ve

Teminatlar
üpheli Ticari Alacaklar
üpheli Ticari Alacaklar Kar .

29

3

35

36

5

50

53

(-)
Di er Alacaklar

80

9

95

96

127.669,42

127.669,42

160.911,03

Personelden Alacaklar

750,00

Di er Çe itli Alacaklar

160.161,03

Stoklar

lk Madde ve Malzeme

Ticari Mallar

2

20

26

29

3

35

6

60

61

70

71

3.263.676,04

Tah.

79

376.714,64

Gelecek Aylara Ait Giderler

Di er Dönen Varl klar

Avanslar

Personel Avanslar

5.823.305,84

9.916.389,59

Sat lar

9.625.075,39

Al nan Depozito ve Teminatlar

Di er Ticari Borçlar

97

253.350,36

37.963,84

Di er Borçlar

505.619,50

Personele Borçlar

505.619,50

Ödenecek Vergi ve Di er Yüküm.

1.453.570,82

Ödenecek Vergi ve Fonlar

456.356,28

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

997.214,54

Dönem Kar Vergi ve Di er

267.268,05

Dönem Kar

klar

n Pe in Ödenen Vergi

ve Di er Yükümlülükleri (-)

3.640.390,68

11.890.117,16

Ticari Borçlar

Yasal Yükümlülük Kar

9
Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir

8

78.635,97

KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR

Di er Borç ve Gider Kar

267.268,05

klar

Di er K sa Vadeli Yabanc Kaynaklar

14.537,25

Say m ve Tesellüm Fazlalar

14.537,25

5.823.305,84

37.116,59

34.477,85

869,05
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97

98

Say m ve Tesellüm Noksanlar

1.647,50

Di er Çe itli Dönen Varl klar

122,19
KISA VADEL YABANCI

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

5

50

51

52

53

54

55

57

58

59

DURAN VARLIKLAR

23.435.567,16

Maddi Duran Varl klar

12.037.148,02

Arazi ve Arsalar

60

64

68

8

80

KAYNAKLAR TOPLAMI

7

72

Yeralt ve Yerüstü Düzenleri
8
Binalar

891.232,75

80

7.987.279,33

Borç ve Gider Kar

7.823.005,92

K dem Tazminat Kar

klar

klar

15.193.002,71

Demirba lar

4.241.125,38
0

Birikmi Amortismanlar (-)

10.363.684,60

Yap lmakta Olan Yat mlar

2.038.021,69

00

4
Verilen Avanslar

37.450,09

Olmayan

Duran

Varl klar
Haklar

9.103.849,25

150.000,00

Özel Maliyetler

27.910.461,63

Birikmi Amortismanlar (-)

18.956.612,38

Gelecek Y llara Ait Giderler ve

2.294.569,89

Gelecek Y llara Ait Giderler

2.294.569,89

DURAN

VARLIKLAR

TOPLAMI
AKT F (VARLIKLAR)
TOPLAMI

40

7

70

8

80

9

90

7.823.005,92

Gelecek Y llara Ait Gelirler ve

164.273,41

Gelecek Y llara Ait Gelirler

164.273,41

TOP.
Ta tlar

11.890.117,16

UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR

UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR

Tesis, Makine ve Cihazlar

Maddi
6

33.668.049,73

7.987.279,33

ÖZKAYNAKLAR

37.226.220,40

Ödenmi Sermaye

25.500.000,00

Sermaye

25.500.000,00

Kar Yedekleri

1.399.545,82

Yasal Yedekler

1.399.545,82

Geçmi Y llar Karlar

13.226.756,91

Geçmi Y llar Karlar

13.226.756,91

Geçmi Y llar Zararlar (-)

7.241.055,71

Geçmi Y llar Zararlar (-)

7.241.055,71

Dönem Net Kar (Zarar )

4.340.973,38

Dönem Net Kar

4.340.973,38

23.435.567,16

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

37.226.220,40

57.103.616,89

PAS F KAYNAKLAR TOPLAMI

57.103.616,89
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GESTA

DEN Z ULA IM TUR ZM

T CARET A. .'N N 31.12.2015 TAR HL

GEL R TABLOSU
ÖNCEK DÖNEM 2014

CAR DÖNEM 2015

A- BRÜT SATI LAR

82.890.030,75

105.339.332,55

1. Yurtiçi Sat lar

82.890.030,75

105.339.332,55

-11.565,24

-26.224,53

-11.565,24

-26.224,53

82.878.465,51

105.313.108,02

-76.113.920,63

-87.960.174,13

2. Yurtd

Sat lar

3. Di er Gelirler
B- SATI

ND

MLER (-)

1. Sat tan adeler (-)
2. Sat

skontolar (-)

3. Di er ndirimler (-)
C- NET SATI LAR
D- SATI LARIN MAL YET (-)
1. Sat lan Mamuller Maliyeti (-)
2. Sat lan Ticari Mallar Maliyeti (-)
3. Sat lan Hizmet Maliyeti (-)

-1.820.665,28

-1.995.050,68

-74.293.255,35

-85.965.123,45

6.764.544,88

17.352.933,89

-5.968.333,53

-13.644.603,10

4. Di er Sat lar n Maliyeti (-)
BRÜT SATI KARI VEYA ZARARI
E- FAAL YET G DERLER (-)

-41.714,29

1. Ara rma ve Geli tirme Giderleri (-) (Amortisman)
2. Pazarlama, Sat ve Da

m Giderleri (-)

3. Genel Yönetim Giderleri (-)
FAAL YET KARI VEYA ZARARI
F-D

ER FAAL YETLERDEN OLA AN GEL R VEYA KARLAR
1. Faiz Gelirleri
2. Kambiyo Karlar
3.Faal. lgili Di .Gelir ve Kârlar

G- D

-5.968.333,53

-13.602.888,81

796.211,35

3.708.330,79

577.065,16

1.017.154,03

90.866,47

552.666,09

6.577,95

118.914,00

479.620,74

345.573,94

ER FAAL YETLERDEN G DER VE ZARARLAR (-)

-135.085,89
-7.416,47

1.Kambiyo Zararlar
2. Kar

-127.669,42

k Giderleri

3. Enflasyon Fark Zararlar
H- F NANSMAN G DERLER (-)
1. K sa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLA AN KAR VEYA ZARAR
I- OLA ANDI I GEL R VE KARLAR

1.373.276,51

4.590.398,93

10.909,35

20.200,00

10.909,35

20.200,00

-646.860,14

-2.357,50

-646.860,14

-2.357,50

1. Duran Varl k Sat Karlar
2. Hasar Tazminatlar
3. Di er O.D

Gelir ve Karlar

J- OLA ANDI I G DER VE ZARARLAR
2. D.Ola and

Gider ve Zararlar (-)

DÖNEM KARI VEYA ZARARI
K- D.KARI VERG VE D

ER YASAL YÜKÜM. KAR .(-)

DÖNEM NET KARI
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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

Çanakkale l Özel daresi Gesta 2015 Y

Düzenlilik Denetim Raporu

33

