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1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI 

HAKKINDA BİLGİ 

Denizli Büyükşehir Belediyesi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer 

Kanunlar çerçevesinde belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının 

karşılanması için faaliyet gösteren idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisidir. 

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi 5018 sayılı Kanuna göre mahalli idareler bütçesi 

sınıfında yer almaktadır. 

Mali işlemlerin muhasebe kayıtları Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 

çerçevesinde yapılmaktadır. Tahakkuk esaslı muhasebe sistemi uygulanmaktadır. 

Belediyenin mali yapısı incelendiğinde; 2014 Yılı gider bütçesi 490.442.433,25 TL, 

gelir bütçesinin de 358.217.509,98 TL olarak gerçekleştiği görülmektedir.  

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 esasların 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, 

Teminat mektupları sayım tutanağı, 

Taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetveli,  

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. 
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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. 

 

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; 
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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. 
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5. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Denizli Büyükşehir 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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6. DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE 

DEĞERLENDİRMELER 

BULGU 1: Muhasebe Kayıtlarında, İştiraklere Verilen Sermaye Taahhütlerinin 

İzlenmemesi 

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan sermaye artırım kararlarının 

muhasebeleştirilmediği görülmüştür. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 50 nci maddesinde, bir 

ekonomik değer yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu 

edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirileceği, 

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 9/(d) maddesinde, Yönetmelikte belirtilen 

durumlarda varlıkların, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerleriyle gösterilebilmesi için, 

varlıklardaki değer düşüklükleri gösterilerek karşılıkları ayrılacağı, dönen varlıklar ana hesap 

grubu içinde yer alan alacaklar, stoklar ve diğer dönen varlıklar içindeki ilgili kalemler için 

yapılacak değerlendirme sonucunda, gerekli durumlarda uygun karşılıklar ayrılacağı,  

Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği’nin 45 inci maddesinin 3 üncü 

bendinde, Yönetmelik hesap planında yer almamakla birlikte, Genel Yönetim Muhasebe 

Yönetmeliği hesap planında yer alan herhangi bir hesabın kullanılması gerekliliği ortaya 

çıkarsa Yönetmelikteki hesap planına ilave hesap eklemeye veya çıkarmaya, ihtiyaç 

duyulduğunda Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği çerçeve hesap planında belirlenen 

hesaplar dışında yeni hesaplar açmaya, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlık 

yetkili olduğu,  

hükümlerine yer verilmiştir. 

Yapılan incelemelerde, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından sermaye 

artırım kararı alındığı, söz konusu sermaye artırım kararı neticesinde taahhüt altına girildiği; 

fakat yapılan bu işlemlerin Kurum muhasebe kayıtlarına ve mali tablolarına yansıtılmadığı 

görülmüştür. 

 Kamu idaresi cevabında; "Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 45 

inci maddesinin 3 üncü bendinde, Yönetmelik hesap planında yer almamakla birlikte, Genel 

Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hesap planında yer alan herhangi bir hesabın kullanılması 

gerekliliği ortaya çıkarsa Yönetmelikteki hesap planına ilave hesap eklemeye veya çıkarmaya, 
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ihtiyaç duyulduğunda Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği çerçeve hesap planında 

belirlenen hesaplar dışında yeni hesaplar açmaya, Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine 

Bakanlık yetkili olduğundan, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği çerçeve hesap planında 

bulunan 247 Sermaye Taahhütleri Hesabı'nın Mahalli İdareler Hesap Planına ilave edilip 

kullanıma açılması için İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'ne 22.04.2015 

tarih ve 22620643-622.01-2534/8012 sayılı yazımız ile müracaat edilmiştir. Mahalli İdareler 

Bütçe Muhasebe Yönetmeliği çerçeve hesap planı değişikliğine müteakip hesabın 

kullanılmasına başlanılacaktır." demektedir. 

 Sonuç olarak, kamu İdaresi cevabında konu hakkında bulgu doğrultusunda gerekli 

işlemlerin yapılacağının bildirilmesi olumlu karşılanmıştır. Konu sonraki denetim döneminde 

izlenecektir. 

            BULGU 2: Taşıt Alımlarının 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında 

Muhasebeleştirilmesi 

Alınan taşıtlar aynı kayıtla hem 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar ve hem de 254 nolu 

Taşıtlar hesabında muhasebeleştirildikleri görülmüştür. 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 180 inci maddesinde 258 

Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü 

madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin; geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan 

hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte, diğer 

hallerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte, ilgili maddi duran 

varlık hesabına aktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılacağı belirtilmektedir. 

Yapımı devam eden maddi duran varlıklara ait her türlü gider öncelikle 258 

Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında muhasebeleştirilir o işe ait geçici kabul yapıldıktan 

sonra 258 nolu hesabın bakiyesinde yer alan tutarlar muhasebe işlem fişi ile ilgisine göre 

(251, 252 vb) hesaplara aktarılarak söz konusu iş için 258 nolu hesap kapatılmış olur. 

Böylelikle henüz yapım aşamasında olan duran varlıklar ile yapımı tamamlanan duran 

varlıkların birbirinden ayrı şekilde raporlanarak bunlardan yararlanacak olanların doğru karar 

vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır şekilde düzenlenmesi sağlanmış 

olur. 
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Denizli Büyükşehir Belediyesinde 2014 Yılı içerisinde alınan taşıtların aynı kayıt ile 

hem 258 nolu hesapta ve hem de 254 Taşıtlar Hesabında muhasebeleştirildiği görülmüştür. 

Yukarıda da belirtildiği üzere yapımı devam eden maddi duran varlıkların geçici veya kesin 

kabule kadar bu hesapta izleneceği sonrasında ise ilgili hesaplara aktarılacağı belirtilmektedir. 

Oysa mamul mal niteliğinde bulunan taşıtlar için herhangi bir yapım aşaması 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu alımların doğrudan 254 Taşıtlar Hesabında 

muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.  

 Kamu idaresi cevabında; "Taşıt alımları 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar hesabında 

bilgi amaçlı muhasebeleştirilmekte olup, 2015 yılından itibarenMahalli İdareler Bütçe ve 

Muhasebe Yönetmeliği'nin 172 inci ve 173 üncü maddeleri gereğince mamül mal alımı 

niteliğinde olan taşıtlar, doğrudan 254 Taşıtlar Hesabında muhasebeleştirilecektir. Taşıt 

alımlarında 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı kullanılmayacaktır." demektedir. 

 Sonuç olarak, kamu İdaresi cevabında konu hakkında bulgu doğrultusunda gerekli 

işlemlerin yapılacağının bildirilmesi olumlu karşılanmıştır. Konu sonraki denetim döneminde 

izlenecektir. 
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7. EKLER 

Ek 1: Kamu İdaresi Mali Tabloları 
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