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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1. Mevzuat ve Görevler 

Belediyeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 127’nci maddesinde, belediye 

halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve 

karar organları seçimlerle oluşturulan kamu tüzel kişileri olarak tanımlanmıştır. Belediyelerin 

kuruluş, görev ve yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenleneceği 

Anayasa’da hüküm altına alınmıştır. 

Defne Belediyesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 3’üncü 

maddesinde yer alan sınıflandırma çerçevesinde, genel yönetim kapsamında yer almakta olup 

faaliyetlerini 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 

sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde 

yürütmektedir. Belediye, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan bir ilçe belediyesidir ve 

belediyenin sınırları, bulunduğu ilçenin mülki sınırlarıdır. 

Kamu İdaresinin temel mevzuatı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 

sayılı Belediye Kanunu olup bu Kanunlarda kurumun görev, yetki, sorumlulukları ile organları, 

teşkilatı, bütçe ve denetimi gibi temel hususlar düzenlenmektedir. Bununla birlikte görev, yetki, 

imtiyaz ve sorumlulukları diğer ilgili kanun ve yönetmeliklerde de düzenlenmiştir. 

5216 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde, büyükşehir belediyelerinin ve büyükşehir ilçe 

belediyelerinin görev ve yetkileri ayrıntılı bir şekilde sayılmıştır. Söz konusu görev ve yetkiler 

genel olarak 5393 sayılı Kanun’da belirtilen görev ve yetkilerin paylaşımından ibarettir. 

Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum 

ve koordinasyonun büyükşehir belediyesi tarafından sağlanması da hüküm altına alınmıştır. 

Büyükşehir belediyelerinin, kendi sınırları içerisinde yer alan ilçe belediyelerinin imar 

uygulamalarını denetleme yetkisi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, büyükşehir ve büyükşehir 

ilçe belediyeleri hakkında 5393 sayılı Kanun’da yer verilen yetki, imtiyaz ve muafiyetlerin 

geçerli olduğu da mezkûr Kanun’da belirtilmiştir.  

5393 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinde, belediyelerin mahalli müşterek nitelikte 

olmak şartıyla; kentsel altyapı, çevre sağlığı, temizlik, katı atık, zabıta, itfaiye, mezarlıklar, park 

ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, öğrenci yurtları, sosyal hizmetler, nikâh ve benzeri 

hizmetleri yapacağı veya yaptıracağı bunun yanı sıra devlet okullarının ve mabetlerin tüm 
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ihtiyaçlarını karşılayabileceği, sağlıkla ilgili tesisler açabileceği, sporu teşvik edebileceği ve 

gıda bankacılığı yapabileceği hüküm altına alınmıştır.  

5393 sayılı Kanun’un 15’inci maddesinde; belde sakinlerinin mahalli müşterek 

nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak, 

yönetmelik çıkarmak, belediye gelirlerini tahsil etmek, temiz su atık su tesisleri kurup işletmek, 

ulaşım hizmetlerini görmek, ticari hayata katkı sağlamak gibi yetki ve imtiyazlar sayılmıştır. 

Merkezi idarenin, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde 

yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli 

ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla mahalli idareler üzerinde idari vesayet yetkisine 

sahip olduğu Anayasa’da hüküm altına alınmıştır. Bu idari vesayet yetkisi denetim ve 

soruşturma konularında İçişleri Bakanlığı tarafından, yönetsel konularda ise Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı tarafından kullanılmaktadır. 

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları 

5393 sayılı Kanun’a göre ilçe belediyesinin organları; belediye meclisi, belediye 

encümeni ve belediye başkanıdır.  

Defne Belediyesinin karar organı olan Defne Belediye Meclisi, Belediye Başkanı ve 29 

meclis üyesinden oluşmaktadır. 

Belediye teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak yazı işleri, mali hizmetler, fen 

işleri ve zabıta birimlerinden oluşmaktadır. Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, 

sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve 

standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve 

ihtiyaca göre diğer birimler kurulabilmektedir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya 

birleştirilmesi belediye meclisinin yetkisi dâhilindedir. 

Belediyelerdeki tüm kadrolara yapılacak olan atamalar kanun ve yönetmeliklerde 

belirtilen kriterlere uygun olarak belediye başkanı tarafından yapılmakta, birim müdürlüğü ve 

üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine 

sunulmaktadır. 5393 sayılı Kanun’a istinaden belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, 

beldenin nüfus sayısına göre en çok dört adet belediye meclis üyesini belediye başkan 

yardımcısı olarak görevlendirebilmektedir. 

Defne Belediyesinin teşkilat yapısında, doğrudan Başkan’a bağlı 1 adet birim 
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belirlenmiş olup bu birim Özel Kalem Müdürlüğü’dür. Başkan’a bağlı olarak, memurlar 

arasından atanan 2 başkan yardımcısı ve meclis üyeleri arasından görevlendirilen 2 başkan 

yardımcısı görev yapmaktadır. Belediyenin 23 adet hizmet birimi, alan ve amaçlarına göre ilgili 

başkan yardımcılığına bağlıdır. 

Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesinde memur, sözleşmeli personel ve işçiler 

çalıştırılmaktadır. Çalıştırılan belediye personeline ilişkin bilgiler tabloda detaylandırılmıştır. 

Tablo 1:Personel Durumu 

Personel İstihdam Türü 
İhdas Edilmiş  

Norm Kadro Sayısı 
Dolu Kadro Sayısı 

Memur 132 77 

Sözleşmeli Personel - 16 

Kadrolu İşçi 104 80 

Geçici İşçi - - 

Toplam 236 173 

696 Sayılı KHK Uyarınca Çalıştırılan Personel - 260 

Belediyenin doğrudan hissedarı olduğu toplam 1 adet şirketi bulunmaktadır. 

1.3. Mali Yapı 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 12’nci maddesine göre, genel 

yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri içinde mahalli idareler bütçeleri de sayılmış, mahalli 

idare bütçesi, mahalli idare kapsamındaki kamu idarelerinin bütçesi olarak tanımlanmıştır. 

Bütçe işlemleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre 

yürütülmektedir. 

Bütçe; belediyenin stratejik planına ve performans programına uygun olarak, analitik 

bütçe sistemine göre belediye başkanı tarafından hazırlanan, mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki 

gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin 

veren ve belediye meclisince kabul edilen bir karardır. Bu kapsamda Defne Belediyesi, 

faaliyetlerini ilgili mali yılı bütçesi ile verilen ödenekler ile yürütmektedir. 

Defne Belediyesinin 2020 yılı bütçe ödenekleri, tahmini bütçe gider ve gelirleri ile 

gerçekleşme rakamları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 
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Tablo 2: 2020 Yılı Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu 

E-

Kod1 
Giderin Türü 

Geçen 

Yıldan 

Devreden 

Ödenek 

(TL) 

Bütçe İle 

Verilen 

Ödenek 

(TL) 

Eklenen / 

Düşülen 

Ödenek 

(TL) 

Ödenek 

Toplamı 

(TL) 

Bütçe Gideri 

Toplamı 

(TL) 

İptal Edilen 

Ödenek 

(TL) 

Ertesi 

Yıla 

Devreden 

Ödenek 

(TL) 

01 Personel Giderleri 0 21.135.000,00 1.207.050,00 22.342.050,00 21.123.710,43 1.218.339,57 0 

02 

Sosyal Güvenlik 

Kurumlarına 
Devlet Primi 

Giderleri 

0 3.574.000,00 262.000,00 3.836.000,00 3.627.550,18 208.449,82 0 

03 
Mal ve Hizmet 
Alım Giderleri 

0 47.097.000,00 6.136.450,00 53.233.450,00 45.078.039,14 8.155.410,86 0 

04 Faiz Giderleri 0 2.500.000,00 1.935.100,00 4.435.100,00 4.435.069,61 30,39 0 

05 Cari Transferler 0 29.905.000,00 2.573.550,00 32.478.550,00 32.009.188,62 469.361,38 0 

06 Sermaye Giderleri 603.463,00 15.389.000,00 -125.150,00 15.867.313,00 4.186.251,89 11.634.565,11 46.496,00 

07 
Sermaye 
Transferleri 

0 400.000,00 0 400.000,00 68.071,18 331.928,82 0 

08 Borç Verme 0 0 0 0 0 0 0 

09 Yedek Ödenek 0 12.000.000,00 -11.989.000,00 11.000,00 0 11.000,00 0 

Toplam  603.463,00 132.000.000,00 0 132.603.463,00 110.527.881,05 22.029.085,95 46.496,00 

Defne Belediyesinin 2020 mali yılı bütçesi ile 132.000.000,00 TL ödenek öngörülmüş 

olup, önceki yıldan devreden 603.463,00 TL ile birlikte 2020 yılı ödenek toplamı 

132.603.463,00 TL olmuştur. Yıl içinde 110.527.881,05 TL bütçe gideri yapılmış, 

22.029.085,95 TL ödenek iptal edilmiş, kalan 46.496,00 TL ödenek ise 2021 yılına 

devretmiştir.  

Defne Belediyesinin 2020 yılı Bütçesi “(A) Ödenek Cetvelinde” 132.000.000,00 TL 

ödenek, “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması” cetvelinde ise 122.000.000,00 TL gelir 

tahmini öngörülmüş olup gider bütçesindeki ödenek toplamı ile gelir bütçesinde tahmin edilen 

gelir toplamı arasındaki fark, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelindeki borçlanma 

ile gösterilen 10.000.000,00 TL ile giderilmiş olup bütçe denkliği sağlanmıştır. 

Tablo 3: 2020 Yılı Bütçe Gelirleri Tablosu 

Bütçe Gelirinin Ekonomik 

Kodu 

Bütçe Gelir 

Tahmini 

(TL) 

Tahsilat Tutarı 

(TL) 

Red ve İadeler 

(TL) 

Net Tahsilat 

(TL) 

Gerçekleşme 

Yüzdesi 

(%) 

01- Vergi Gelirleri 30.161.000,00 15.094.793,76 39.831,35 15.054.962,41 49,92 

03- Teşebbüs ve Mülkiyet 

Gelirleri 
5.616.000,00 4.540.698,03 1.425,00 4.539.273,03 80,83 

04- Alınan Bağış ve 

Yardımlar 
1.888.000,00 486.845,00 0,00 486.845,00 25,79 

05- Diğer Gelirler 83.271.000,00 81.261.222,21 211.540,31 81.049.681,90 97,33 

06- Sermaye Gelirleri 1.064.000,00 174.209,16 0 174.209,16 16,37 

08-Alacaklardan Tahsilat 0 0    

09- Red ve İadeler 0 0    

Toplam 122.000.000 101.557.768,16 252.796,66 101.304.971,50 83,04 
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Tablodaki verilere göre; 2020 yılında net bütçe geliri % 83,04 seviyesinde 

gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri % 49,92 alınan bağış ve yardımlar % 25,79 ve sermaye gelirleri 

% 16,37 gerçekleşme oranları ile beklenenin çok altında gerçekleşmiştir.  

Tablo 4: 2020 Yılı Bütçe Giderleri Tablosu 

Bütçe Giderinin Ekonomik Kodu 

Bütçe (Başlangıç) 

Ödeneği 

(TL) 

Bütçe Gideri 

(Gerçekleşen) Tutar 

(TL) 

Gerçekleşme 

Yüzdesi 

(%) 

01- Personel Giderleri 21.135.000,00 21.123.710,43 99,95 

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 

Giderleri 
3.574.000,00 3.627.550,18 101,50 

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 47.097.000,00 45.078.039,14 95,71 

04- Faiz Gideri 2.500.000,00 4.435.069,61 177,40 

05- Cari Transferler 29.905.000,00 32.009.188,62 107,04 

06- Sermaye Giderleri 15.389.000,00 4.186.251,89 27,20 

07- Sermaye Transferleri 400.000,00 68.071,18 17,02 

08- Borç Verme 0 0 0 

09- Yedek Ödenekler 12.000.000,00 0 0 

Toplam 132.000.000,00 110.527.881,05 83,73 

Buna verilere göre 2020 yılında bütçe giderleri % 83,73 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Faiz giderlerinde başlangıç bütçesinde öngörülen tutar % 177,04 oranında aşılmıştır. Bununla 

birlikte personel harcamalarına ilişkin gider kalemleri % 99,95 oranında beklenen tutar kadar 

gerçekleşirken, sermaye giderleri % 27,20 ve sermaye transferleri % 17,02 oranında beklenenin 

çok altında gerçekleşmiştir. 

Belediyenin bütçe gelirler ve giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre son üç yıllık 

seyri ve 2019 yılının 2018 yılına, 2020 yılının 2019 yılına göre değişim yüzdeleri aşağıdaki 

tablolarda yer almaktadır. 

Tablo 5: Bütçe Gelirlerinin 3 Yıllık (2018-2020) Seyri 

Bütçe Gelirinin Çeşidi 

2018 Yılı 

(TL) 

(A) 

2019 Yılı 

(TL) 

(B) 

2020 Yılı (TL) 

(C) 

2019-2018 

Değişim Oranı 

(%) [D=(B-A)/A] 

2020-2019 

Değişim Oranı 

(%) [E=(C-

B)/B] 

Vergi Gelirleri 10.811.940,15 10.886.910,66 15.094.793,76 0,69 38,65 

Teşebbüs ve Mülkiyet 

Gelirleri 
4.336.839,24 3.669.814,01 4.540.698,03 -15,38 23,73 

Alınan Bağış ve Yardım 

ile Özel Gelirler 
1.065.097,98 816.522,57 486.845,00 -23,34 -40,38 

Diğer Gelirler 61.041.252,02 65.136.935,22 81.261.222,21 6,71 24,75 

Sermaye Gelirleri 300.938,76 6.197,36 174.209,16 -97,94 2711,02 

Toplam 77.556.068,15 80.516.379,82 101.557.768,16 3,82 26,13 

Bütçe Gelirlerinden Red 

ve İadeler Toplamı (-) 
122.201,91 14.122,11 252.796,66 -88,44 1690,08 

Net Toplam 77.433.866,24 80.502.257,71 101.304.971,50 3,96 25,84 
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Tablodaki veriler dikkate alındığında, 2020 yılında net gelirler bir önceki yıla göre 

20.802.713,79 TL’lik (% 25,84) artış göstermiştir. Bu çerçevede; alınan bağış ve yardım ile 

özel gelirlerde 329.677,57 TL (% 40,38) azalış olmasına rağmen; vergi gelirlerinde 

4.207.883,10 TL (% 38,65), diğer gelirlerde 16.124.286,99 TL (% 24,75) ve sermaye 

gelirlerinde 168.011,80 TL (% 2711,02) tutarlarındaki artışlar toplam artış üzerinde belirleyici 

olmuştur. 

Tablo 6: Bütçe Giderlerinin 3 Yıllık (2018-2020) Seyri 

Bütçe Giderinin Çeşidi 

2018 Yılı 

(TL) 

(A) 

2019 Yılı 

(TL) 

(B) 

2020 Yılı (TL) 

(C) 

2019-2018 

Değişim Oranı 

(%) [D=(B-A)/A] 

2020-2019 

Değişim Oranı 

(%) [E=(C-B)/B] 

Personel Giderleri 16.467.151,88 19.251.760,75 21.123.710,43 16,91 9,72 

SGK Devlet Prim 

Giderleri 
2.827.645,44 3.330.046,40 3.627.550,18 

17,77 8,93 

Mal ve Hizmet Alım 

Giderleri 
29.281.699,41 35.101.085,33 45.078.039,14 

19,87 28,42 

Faiz Giderleri 1.093.228,09 3.297.516,72 4.435.069,61 201,63 34,50 

Cari Transferler 24.574.624,94 26.310.628,95 32.009.188,62 7,06 21,66 

Sermaye Giderleri 18.302.795,36 8.777.631,53 4.186.251,89 -52,04 -52,31 

Sermaye Transferleri 0 298.797,27 68.071,18 0 -77,22 

Toplam 92.547.145,12 96.367.466,95 110.527.881,05 4,13 14,69 

Belediyenin bütçe giderleri toplamı 2020 yılında 2019 yılına göre 14.160.414,10 TL 

(% 14,69) artmıştır. Gider kalemleri incelendiğinde; 2020 yılında personel giderlerinin 

1.871.949,68 TL (% 9,72), sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerinin 

297.503,78 TL (% 8,93) arttığı görülmektedir. Personel harcaması niteliğindeki bu giderlerin 

artışı normal seyirde devam ettiği görülmüştür. Mal alım ve hizmet giderlerinde 

9.976.953,81 TL’lik (% 28,42) bir artış olmuş, sermaye giderlerinde 4.591.379,64 TL’lik 

(% 52,31) azalış ve sermaye transferlerinde 230.726,09 TL’lik (% 77,22) azalış olmuş, buna 

karşın faiz giderlerinde 1.137.552,89 TL’lik (% 34,50) bir artış olmuştur. 

Faaliyet Sonuçları Tablosuna göre; bütçe ile ilgili olsun ya da olmasın Belediyenin 

faaliyetlerinden dolayı tahakkuk eden 2020 yılı faaliyet gideri 102.481.642,50 TL, faaliyet 

geliri 106.065.653,79 TL olup dönem olumlu faaliyet sonucu ise 3.584.011,29 TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

Defne Belediyesinin doğrudan hissedarı olduğu şirket aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 
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Tablo 7: Belediyenin Doğrudan Hissedarı Olduğu Şirketler 

1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi 

1.4.1. Kamu İdaresinin Muhasebe Sistemi 

Defne Belediyesinin muhasebe kayıt işlemleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Mahalli idarelerin hesap planı, Genel 

Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 46’ncı maddesinde ana hesap grupları, hesap grupları ve 

hesaplar itibariyle belirlenmiş çerçeve hesap planında yer alan hesaplardan oluşmaktadır. 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hesap planında yer almamakla birlikte, Genel 

Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hesap planında yer alan herhangi bir hesabın kullanılması 

gerekliliği ortaya çıkarsa Yönetmelik’teki hesap planına ilave hesap eklemeye veya çıkarmaya, 

Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilidir. 

Ayrıca,  mahalli idarelere ait detaylı hesap planları, bu Yönetmelik’te belirlenen hesap 

planı çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle ilgili Bakanlıklarca 

hazırlanmaktadır. 

1.4.2. Kamu İdaresinin Raporlama Sistemi 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 484 ve 485’inci maddeleri 

uyarınca; mali tablolar, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nde belirlenen ilkelere ve 

standartlara uygun olarak hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur. Bu 

bağlamda, İdarece üretilen cetvel ve temel mali tablolar ile diğer mali tablolar şunlardır: 

a) Mizan cetveli 

b) Temel mali tablolar 

1) Bilanço 

2) Faaliyet sonuçları tablosu 

3) Nakit akış tablosu 

c) Diğer mali tablolar 

Sıra No Şirketin Adı 

Toplam 

Sermaye Tutarı 

(TL) 

Belediyenin Sahip 

Olduğu Sermaye 

Tutarı (TL) 

Hisse Oranı 

(%) 

1 
DEFTUR SANAT KÜLTÜR ÖZEL 

EGİTİM SPOR VE TICARET A.Ş. 9.150.000,00 9.150.000,00 100 
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1) Bütçe uygulama sonuçları tablosu 

2) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu 

3) Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu 

4) Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu 

5) Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu 

6) Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu 

7) Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu 

8) Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu 

9) Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu 

10) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu. 

1.4.3. Kamu İdaresi Tarafından Denetime Sunulan Defter, Tablo ve Belgeler 

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe 

Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar’ın 5’inci maddesi gereğince hesap dönemi 

sonunda Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer 

alanlar denetime sunulmuştur: 

- Birleştirilmiş veriler defteri, 

- Geçici ve kesin mizan, 

- Bilanço, 

- Faaliyet sonuçları tablosu,  

- İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetim hesabı 

icmal cetveli. 

Kamu İdaresinin denetimi; yukarıda belirtilen defter, tablo ve belgeler ile Usul ve 

Esaslar’ın 8’inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp 

sonuçlandırılmıştır. 

Denetim görüşü, Kamu İdaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi 

kapsamındaki temel mali tabloları olan Bilanço ve Faaliyet Sonuçları Tablosuna verilmiştir. 
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2. KAMU İDARESİNİN 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 

mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının 

güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek,  gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin 

hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle 

sorumludur. 

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 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 
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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. 

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

5018 sayılı Kanun uyarınca; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata 

uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve 

kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve 

yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından 

yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin kurulması gerekmektedir.  

Kanun uyarınca; Belediye başkanları üst yönetici vasfı ile kendi kurumlarının stratejik 

planlarının ve bütçelerinin makro düzeydeki plan ve programlara uygun olarak hazırlanması ve 

uygulanmasından, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, yürütülmesi ve 

izlenmesinden sorumludurlar ve bu sorumluluğun gereklerinin harcama yetkilileri, mali 

hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirilecektir. Yeterli ve etkili bir kontrol 

sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip 

olunması, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, 

belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve 

kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması 

bakımından üst yöneticileri ile diğer yöneticiler tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz 

önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınmalıdır. 

Görev ve yetkileri çerçevesinde, malî yönetim ve kontrol süreçlerine ilişkin standartlar 

ve yöntemler Hazine ve Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise 

İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. 

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’ın "İç kontrol standartları" 

başlıklı 5’inci maddesinde, iç kontrol standartlarının, merkezi uyumlaştırma görevi 

çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenip yayımlanacağı, kamu idarelerinin malî ve 

malî olmayan tüm işlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlü 
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bulunduğu, Kanuna ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, idarelerce, görev 

alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar 

belirlenebileceği belirtilmiştir.  

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile de iç kontrolün; “kontrol ortamı, risk 

değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme” bileşenleri temelinde, 

standartlar ve sağlanması gereken genel şartlar belirlenmiş ve bu alandaki çalışmaların 

hazırlanacak eylem planları ile izlenmesi öngörülmüştür. 

Bu çervede Belediyede yapılan değerlendirmede; 

 İç kontrol standartlarına uyum eylem planının hazırlandığı, 

 İç kontrol sisteminin mevzuata uygun şekilde kurulma çalışmalarının başladığı, 

 Organizasyon şemasının oluşturulduğu, müdürlüklerin görev ve çalışma 

yönetmeliklerinde, müdürlüklerin ve personelin görev, yetki ve sorumluluklarının ayrıntılı 

biçimde belirlendiği, 

 Belediyenin Stratejik Planını, yıllık performans programlarını ve faaliyet raporlarını 

hazırladığı, 

 Gerçekleştirme öncesi ve süreç kontrolleri konusunda bir sistem oluşturulduğu, iç 

kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslara göre harcama birimlerinde ve mali hizmetler 

biriminde yapılması gereken ön mali kontrolün yapıldığı, 

Ancak; 

 İç kontrol sisteminin temel çalışması olan iş tanımları ve iş süreçlerinin hazırlanmaya 

yönelik çalışmaların başlamasına rağmen henüz tamamlanmadığı, 

 Hassas görevlere ilişkin prosedürlerin belirlenmediği, 

 Risk yönetimi çalışmaları kapsamında risk yönetimi yönergesinin hazırlandığı ancak 

risklerin tespit edilmesi çalışmalarının henüz yapılmadığı, 

 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik eki listede ve Mahalli 

İdarelere İç Denetçi Kadrosu İhdasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararnamelerinde Defne 

Belediyesi için tahsis edilen iç denetçi kadrosu bulunmadığından, Belediyede iç denetçi ve iç 
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denetim faaliyetinin bulunmadığı, 

tespit edilmiştir. 

Belediyenin üst yönetim ve çalışanlarının iç kontrol sistemi ve kurumsal risk 

yönetiminin kurulmasına ilişkin, yürürlükteki iç kontrol mevzuatı gereklerinin yerine 

getirilmesinde büyük ölçüde destekleyici ve katkı verici tavır sergiledikleri sonucuna varılmış 

olsa da kurulan İç kontrol sisteminin etkinliğinin sağlanmasını teminen başlamış olan 

çalışmaların hızla tamamlaması ve üst yönetici tarafından işleyişinin takip edilmesinin  önemli 

olduğu değerlendirilmektedir. 

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Hatay Defne Belediyesi 2020 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi 

tarafından sunulan; geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve 

tablolarının, “Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular” bölümünde belirtilen hesap alanları 

hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır. 

7. DENETİM BULGULARI 

Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi 

tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir. 

A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR 

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olan bulgular yer almaktadır. 

BULGU 1: Maddi Duran Varlıklar Amortisman İşlemlerinde Hatalar Bulunması 

Belediyenin maddi duran varlık grubunda kayıtlı bulunmasına rağmen bazı varlıklar için 

hiç amortisman ayrılmadığı, amortisman ayrılan bazı varlıklar için ise amortismana tabi maddi 

varlığın kayıtlı değerinden fazla amortisman ayrıldığı görülmüştür. 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 25 Maddi Duran Varlıklar Hesap 

Grubu ile ilişkin olan “Hesap grubuna ilişkin işlemler” başlıklı 187’nci maddesinin (ç) 

bendinde, amortismana tabi varlıkların neler olduğu, bunlara ilişkin uygulanacak amortisman 

süre, yöntem ve oranlarına ilişkin esas ve usullerin Maliye Bakanlığınca belirleneceği, ayrılan 
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amortismanların nasıl muhasebeleştirileceği ve varlıkların amortisman hesaplanmasına esas 

alınacak değerinin nasıl tespit edileceği ile ilgili hususlar hüküm altına alınmıştır. 

Maddi duran varlık bedellerinin ekonomik ömrü içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben 

yok edilmesini izlemek için kullanılan 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı da aynı 

Yönetmelik’in 202 ve 203’üncü maddelerinde açıklanmıştır.  

Amortisman ve tükenme payı ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak 

amortisman ve tükenme payının süre, yöntem ve oranlarının neler olacağı ise 04.11.2015 tarih 

ve 29522 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Amortisman ve Tükenme Payları” başlıklı 47 

sıra numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nde açıklanmıştır.  

Yukarıda açıklanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile Muhasebat 

Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nin söz konusu hükümlerine aykırı olarak, belediyenin maddi 

duran varlık grubunda kayıtlı bulunmasına rağmen aşağıdaki tabloda gösterilen bazı varlıklar 

için hiç amortisman ayrılmadığı, amortisman ayrılan ve aşağıdaki tabloda gösterilen bazı 

varlıklar için ise amortismana tabi maddi varlığın kayıtlı değerinden fazla amortisman ayrıldığı 

tespit edilmiştir. 

Tablo 8: Amortisman Ayrılmamış Maddi Duran Varlıklar 

Hesap Kodu Hesap Adı 

Varlıkların  

Toplam Değeri 

(TL) 

Amortismanların  

Toplam Değeri  

(TL) 

251.01.02.00.00 Enerji Nakil Hatları 4,00 0 

251.01.20.01.00 Meydanlar 3.165.534,95 0 

251.01.99.00.00 Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 3.929.478,54 0 

252.01.01.01.99 Diğer 121.042,07 0 

252.01.01.10.01 Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depolar 82.966,40 0 

Tablo 9: Kayıtlı Değerinden Fazla Amortisman Ayrılmış Maddi Duran Varlıklar 

Hesap Kodu Hesap Adı 

Varlıkların  

Toplam 

Değeri 

(TL) 

Amortismanların  

Toplam Değeri 

(TL) 

Amortisman 

Farkı 

(TL) 

253.02.01.00.00 Tarım ve Ormancılık Makineleri 88.054,26 88.594,26 -540,00 

253.02.02.00.00 İnşaat Makineleri ve Aletleri 12.620,00 21.959,00 -9.339,00 

253.02.03.00.00 Atölye Makineleri ve Aletleri 21.976,75 26.814,63 -4.837,88 

253.02.10.00.00 
Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve 

Aletler 
23.550,00 27.060,00 -3.510,00 

253.03.02.00.00 
Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve 

Aletleri 
30.818,31 37.167,77 -6.349,46 

253.03.04.00.00 
Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve 

Aletleri 
2.296,92 47.981,24 -45.684,32 

253.03.05.00.00 
Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan 

Cihazlar ve Aletler 
14.422,05 14.832,05 -410,00 
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253.03.06.00.00 
Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları 

Ve Aletleri 
25.510,58 33.586,11 -8.075,53 

253.03.07.00.00 Müzik Aletleri ve Aksesuarları 28.732,00 30.970,66 -2.238,66 

255.01.02.00.00 Temsil ve Tören Demirbaşları 26.460,00 30.516,68 -4.056,68 

255.02.04.00.00 Haberleşme Cihazları 320,00 377,60 -57,60 

255.03.02.00.00 
Misafirhane, Konaklama ve Barınma 

Amaçlı Mobilyalar 
24.707,90 54.218,93 -29.511,03 

255.03.03.00.00 Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları 3.845,00 4.537,51 -692,51 

255.08.04.00.00 Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları 129.216,01 151.084,24 -21.868,23 

255.10.02.00.00 Kontrol ve Güvenlik Sistemleri 77.553,05 78.288,81 -735,76 

255.99.03.00.00 
Sergileme ve Tanıtım Amaçlı 

Taşınırlar 
7.150,00 13.241,67 -6.091,67 

Belediyenin maddi duran varlıklarından bir kısmı için amortisman ayrılmaması, bir 

kısmı için de varlığın kayıtlı değerinden fazla amortisman ayrılması 257 Birikmiş 

Amortismanlar Hesabını etkilemektedir. 

Aynı zamanda amortisman uygulaması sonucu Giderler Hesabına yansıması gereken 

amortisman giderleri kadar 630 Giderler Hesabı, Dönem sonunda 630 Giderler Hesabının 

yansıması sonucu oluşacak faaliyet sonuçlarını gösteren 690 Faaliyet Sonuçları Hesabı, 

Faaliyet sonuçlarının bakiyeleri üzerinden değerlendirilecek dönem faaliyet sonucunu gösteren 

590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı ya da 591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu 

Hesabı (-), ayrılması gereken amortisman tutarları ya da fazla ayrılan amortisman tutarları kadar 

hatalı sonuç vermektedir.  

Yılı dönem faaliyet sonucuna göre, yılı geçtikten sonra önceki yıllar faaliyet sonuçlarını 

takip etmek için kullanılan 570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı ya da 

580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-) ile geçmiş yıllar olumlu ya da 

olumsuz faaliyet sonuçlarının 5 yıl sonunda net değere aktarılması gerektiğinden, 5 yıllık süreyi 

doldurmuş geçmiş dönemler için 500 Net Değer/Sermaye Hesabı da amortisman 

ayrılmamasından etkilenen hesaplardır.  

Açıklanan nedenlerle Defne Belediyesinin 2020 yılı Bilançosu, 257 Birikmiş 

Amortismanlar Hesabı (-), 590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı, 570 Geçmiş Yıllar 

Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı ve 500 Net Değer/Sermaye Hesabı itibariyle, 2020 yılı 

Faaliyet Sonuçları Tablosu ise 630.13 Amortisman Giderleri Hesabı itibariyle gerçeği 

yansıtmamaktadır. 
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BULGU 2: Genel Hizmet Alanları ile Orta Mallarına İlişkin Kayıtların İz Bedeli 

Üzerinden Yapılmaması 

Belediyenin mülkiyetinde bulunan ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına 

İlişkin Yönetmelik'in EK 1’deki kayıt planının “Orta Malları” ile “Genel Hizmet Alanları” 

başlığı altında yer alan taşınmazların rayiç değerleri üzerinden kayıtlarda yer aldığı 

görülmüştür. 

Yönetmelik'in “Kayıt ve kontrol işlemleri” başlıklı 5’inci maddesine göre; kamu 

idareleri, mevcutlarla birlikte içinde bulunulan yılda çeşitli yollarla edinilen ve elden çıkarılan 

taşınmazlarını, miktar ve değer olarak takip etmek amacıyla kayıt altına alacaklardır. 

Taşınmazların hangi değerler üzerinden kayıt altına alınacağı ise yine 5’inci maddede 

açıklanmış olup, buna göre orta malları ile genel hizmet alanları başlığı altında yer alan 

taşınmazların iz bedeli üzerinden kayıtlara alınacağı hüküm altına alınmıştır. 

“İz bedeli” ile ilgili tanımlamalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve Genel Yönetim 

Muhasebe Yönetmeliği'nde yer almaktadır. Buna göre; iz bedeli, gerçek değeri tespit 

edilemeyen veya edilmesi uygun görülmeyen ancak, hesaplarda izlenmesi gereken iktisadi 

kıymetlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılan en düşük tutardır. 

Yukarıda yer verilen düzenlemelere rağmen belediye taşınmazları üzerinde yapılan 

incelemede; belediye mülkiyetinde yer alan park, yeşil alan, meydan, yol, mesire yeri ve 

mezarlık gibi yerlerin rayiç değerleri üzerinden kayıt altına alındığı tespit edilmiştir.  

Orta malları ile genel hizmet alanları başlığı altında yer alan ve yukarıda  bahsi geçen 

taşınmazların, anılan Yönetmelik uyarınca ilk envanterlerinde maliyet bedeli belirlenenler için 

maliyet bedeli üzerinden, maliyet bedeli belirlenemeyenlerin için iz bedeli üzerinden, 

sonrasında yapılan değer artırıcı nitelikteki harcamaların ise ilgili bedellere eklenerek muhasebe 

kayıtlarına alınması gerekirken rayiç değerleri üzerinden kayıt altına alınması sonucu, 2020 yılı 

mali tablolarında 251.01.20 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı Toplam 1.316.772,06 TL 

fazla gösterilerek hataya neden olunmuştur. 
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BULGU 3: Giderleştirilmesi veya Aktifleştirilmesi Gereken Katma Değer 

Vergisinin İndirim Konusu Yapılması 

Belediyenin iktisadi faaliyetlerine girmeyen ve asli hizmetleri kapsamında yapmış 

olduğu harcamalara ilişkin Katma Değer Vergisinin (KDV) giderleştirilmesi veya 

aktifleştirilmesi gerekirken indirim konusu yapıldığı görülmüştür.  

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (KDVK) 1'inci maddesi 3'üncü fıkrası 

(g) bendinde; genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile 

bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki 

kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile 

döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticarî, sınaî, ziraî 

ve meslekî nitelikteki teslim ve hizmetlerinin KDV’ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. 

Bununla birlikte, 11 seri no’lu KDVK Genel Tebliği’nin “E–Kamu Kurum ve 

Kuruluşları, Dernek ve Vakıflar Mesleki Kuruluşlar” başlıklı bölümünde belediyelerin 

vergilendirilmesine ilişkin olarak;  

“…kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri Katma Değer Vergisi Kanunu 

kapsamına girmediğinden vergiye tabi olmayacaktır…” denilmektedir.  

KDVK’nın 29’uncu maddesine göre KDV mükellefleri, vergiye tabi işlemler üzerinden 

hesaplanan katma değer vergisinden bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin 

olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve 

benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebileceklerdir.  

Yine KDVK’nın 30’uncu maddesinin (a) bendinde; vergiye tabi olmayan veya vergiden 

istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen 

veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin, vergiye tabi 

işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği ifade edilmiştir.  

Sonuç olarak idarenin kuruluş amacına uygun teslim ve hizmetleri ile ilgili olan işlemler 

dolayısıyla yüklendiği KDV’yi indirim konusu yapmaması gerekmektedir. KDV’si indirim 

konusu yapılmayacak olan tüm mal ve hizmet alımları doğrudan giderleştirilmeli ya da ilgisine 

göre malın maliyetine eklenmelidir.  

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılan incelemede; 

belediyenin kuruluş amaçları kapsamında yürüttüğü mal ve hizmet alımlarından olan araçların 
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bakım ve onarım bedeli ödemelerinde, araçlara lastik vb. malzeme alımlarında, akaryakıt 

alımlarında, temizlik ve çöp toplama işi hizmet alımlarında ve beton kilitli parke taşı ve bordür 

döşeme alımlarında üstlenilen KDV tutarlarının, yürüttüğü ve mükellefi olduğu ticari faaliyet 

kapsamında üstlendiği KDV gibi değerlendirilerek indirim konusu yapmak amacıyla 191 

İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabına kayıt yapıldığı tespit edilmiştir.  

Yapılan incelemede 2020 yılında belediye tarafından yukarıda belirtilen mal ve hizmet 

alımlarında toplam 4.266.174,07 TL tutarında üstlenilen KDV’nin hatalı olarak 191 İndirilecek 

Katma Değer Vergisi Hesabına kaydedildiği tespit edilmiştir. 

Bu hatalı kayıtlar, satın alınan hizmetlerde yılı faaliyet giderlerinin faaliyet sonuçları 

tablolarında, satın alınan mallarda ise ilgili mal maliyetlerinin taşınır hesapları ile bilançolarda 

eksik gösterilmesine neden olmaktadır. Aynı zamanda, mal ve hizmet alımlarında indirim 

konusu yapılmaması gereken katma değer vergisi tutarlarının, hesaplanan katma değer 

vergisinden mahsup edilmesine ve 190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı tutarlarının 

artmasına neden olmaktadır. Böylelikle ilgili yıl ve gelecek yıllarda ödenecek vergi kapsamında 

hesaplanan KDV tutarlarının yılı Genel Bütçe gelirlerine 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 

aracılığı ile yansıtılmamasına yol açmaktadır.  

Belediyenin kuruluş amacına uygun teslim ve hizmetleri ile ilgili olan işlemler 

dolayısıyla yüklendiği KDV’yi yukarıda yer verilen mevzuata uygun olarak indirim konusu 

yapmaması ve 630 Giderler Hesabı ile giderleştirmesi veya ilgisine göre varlık ya da stokların 

maliyetine eklemesi gerekmektedir. 

B. DİĞER BULGULAR 

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer 

almaktadır. 

BULGU 1: Mevduat Faiz Gelirlerinin Net Tutar Üzerinden Muhasebeleştirilmesi 

Belediyeye ait vadeli mevduat hesaplarına tahakkuk eden faizin 600 Gelirler Hesabına 

net olarak kaydedildiği, banka tarafından faiz geliri üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatının 

muhasebe kayıtlarında yer almadığı görülmüştür. 

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin “Bilanço İlkeleri” başlıklı 8’inci 

maddesinin 3’üncü fıkrasında; bütün varlıkların, yabancı kaynakların ve öz kaynakların 
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bilançoda gayrisafi değerleriyle gösterileceği, “Gayrisafilik İlkesi” başlıklı 39’uncu 

maddesinde ise, gelir ve giderlerin, herhangi bir düzenleme veya standart ile aksi 

kararlaştırılmadıkça netleştirilmeden kaydedileceği belirtilmektedir. Mevzuat hükümlerinden 

de anlaşılacağı üzere tahakkuk eden gelir tutarı üzerinden bir kesinti yapılmış ise gayrisafilik 

ilkesi gereği bu kesinti ayrı olarak gider hesaplarında gösterilecektir.  

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin, bu ilke doğrultusunda 

düzenlenen 102 Banka Hesabının işleyişinin açıklandığı 57’nci maddesinde ise; 

“… 6) Muhasebe birimlerinin hesaplarının bulunduğu bankalarca tahakkuk ettirilerek 

banka hesabına aktarılan faiz tutarları bu hesaba, tevkifat tutarları 630- Giderler Hesabına 

borç, faiz tutarının içinde bulunulan aya ait kısmı 600- Gelirler Hesabına, geçmiş aylara ait 

kısmı 181- Gelir Tahakkukları Hesabına alacak kaydedilir. Banka hesabına aktarılan tutarın 

tamamı aynı zamanda 805- Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800- Bütçe Gelirleri Hesabına 

alacak kaydedilir.” denilmektedir. 

Anılan mevzuat hükümleri uyarınca Belediyenin vadeli mevduat hesaplarında tahakkuk 

eden faiz gelirlerinin, stopaj kesintisi yapılmadan önceki brüt tutar üzerinden 600.05.01.09.03 

Gelirler Hesabında; buna ilişkin olarak stopaj yapılan vergi ve benzeri giderlerin de 

630.03.04.03.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler Hesabında muhasebeleştirilmesi 

gerekmektedir. 

Yapılan incelemede, 2020 Yılı içinde toplam 2.469,01 TL mevduat faiz geliri elde 

edildiği görülmüş; ancak bunlara ilişkin muhasebe kayıtları incelendiğinde tahakkuk eden faiz 

gelirinin %15 gelir vergisi stopajı düşülerek net tutar üzerinden muhasebeleştirildiği tespit 

edilmiştir.   

Her ne kadar hesaplanan brüt faiz tutarının 600 Gelirler Hesabının alacağında, bu faiz 

tutarından kesilen verginin ise 630 Giderler Hesabının borcunda izlenmesi nedeniyle 

Belediyenin faaliyet sonuçları değişmeyecekse de mevduatlardan sağlanan faiz kazancının net 

tutar üzerinden muhasebeleştirilmesi işlemi, gelir ve giderlerin gayrisafiliği ilkesine aykırılık 

teşkil etmektedir. 
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BULGU 2: Kiraya Verilen Duran Varlıkların Kira Tutarlarının Nazım 

Hesaplarda İzlenmemesi 

Belediyenin mülkiyetinde olan taşınmazlardan kiraya verilenlerin kira bedellerini 

göstermesi gereken nazım hesapların Belediyenin muhasebe kayıtlarında yer almadığı 

görülmüştür. 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 26.11.2014 tarih ve 13278 sayılı 

genel yazılarında, taşınmazlardan kiraya verilenler için 990 Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis 

Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değerleri Hesabının, bu taşınmazlardan elde edilecek 

toplam kira gelirleri ile irtifak hakkı gelirlerinin yıllar itibarıyla izlenebilmesi amacıyla 993 

Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri Hesabının ihdas edildiği ve bu 

hesapların yardımcı hesap kayıtlarının yazı Eki 2’de açıklandığı belirtilmiştir. 

Söz konusu Muhasebat Genel Müdürlüğü yazısında; 

“1-Kiraya verilen taşınmazlar ile üzerinde irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlara ilişkin 

belgeler muhasebe birimlerine verildiğinde, kayıtlı değerleri üzerinden 990-Kiraya Verilen, 

İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değerleri Hesabının ilgili yardımcı 

hesabına borç, 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabına alacak; diğer taraftan toplam 

kira ve irtifak hakkı tesisi gelirleri (peşin tahsil edilenler hariç) tahsil edileceği yıllara göre 

993-Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri Hesabının bölümlenmiş yardımcı 

hesaplarına borç, 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabına alacak kaydedilecektir. 

2- Dönem sonlarında, 993-Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri 

Hesabının bölümlenmiş yardımcı hesaplarında kayıtlı tutarlar sürenin güncellenmesi amacıyla 

bu hesaba borç ve alacak kaydedilecektir. 

3- Kira ve irtifak hakkı tesisi gelirleri tahsil edildiğinde 999-Diğer Nazım Hesaplar 

Karşılığı Hesabına borç, 993-Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri 

Hesabına alacak kaydedilir. Kira sözleşmesi ya da irtifak hakkı tesisi süresi sona erdiğinde 

999- Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabına borç, 990-Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis 

Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değerleri Hesabına alacak kaydedilecektir. ...” 

denilmekte ve yazı ekinde örnek muhasebe kayıtlarına da yer verilmektedir.  

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 990 Kiraya Verilen Duran 

Varlıklar Hesabını açıklayan 475’inci maddesinde de; 
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“(1) Bu hesap kurumun, bilançolarında kayıtlı duran varlıklardan kiraya verilenlerin 

izlenmesi için kullanılır.” 

denilmekte, devamında da 476’ncı madde olarak hesabın işleyişine açıklık 

getirilmektedir. 

Her ne kadar Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nde yer verilmemiş de 

olsa Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planlarında 993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak 

Hakkı Gelirleri Hesabı hesap kodları arasında sayılmıştır. 

Belediyenin mülkiyetinde olan taşınmazlardan kiraya verilenlerin, Mahalli İdareler 

Detaylı Hesap Planında yer alan hesap kodları itibariyle muhasebe kayıtlarında yer alması, hem 

Yönetmelik’in hem de Muhasebat Genel Müdürlüğünün yazıları gereğidir. 

Yapılan incelemede, bu mülklerin kiralanmasına ilişkin işlemler gerçekleştirilirken, 

gayrimenkullerin kayıtlı değerleri ile 990 Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi 

Duran Varlıkların Kayıtlı Değerleri Hesabında izlendiği ancak kira bedellerinin, 993 Maddi 

Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri Hesabı ile muhasebe kayıtlarına yansıtılmadığı 

tespit edilmiştir. 

Bu itibarla, 2020 yılı Bilançosu Dip Notlarında kiraya verilen duran varlıkların kira 

bedellerinin, muhasebenin bilgi verme ve izleme fonksiyonunu üstlenen, anılan nazım 

hesaplarda takip edilmemesi sonucunda hataya neden olunmuştur.  

BULGU 3: Geçerlilik Süresi Dolan Teminat Mektuplarının İade Edilmemesi 

Belediye tarafından alınan teminat mektuplardan süresi geçmiş olanların muhasebe 

biriminde bekletildiği ve muhasebe kayıtlarından düşülmediği görülmüştür. 

4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu’nun, “Kesin teminat ve ek kesin 

teminatların geri verilmesi” başlıklı 13'üncü maddesinde aynen; 

“Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği 

ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra 

alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların; 

a) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının 

onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve 

kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, 
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b) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin 

getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi 

halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise 

tamamı, yükleniciye iade edilir. …” 

denilmektedir. 

Aynı Kanun’un 14'üncü maddesinde, mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan 

hallerde; yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer işlerde 

ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde 

idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat 

mektuplarının hükümsüz kalacağı ve bankasına iade edileceği, teminat mektubu dışındaki 

teminatların ise sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedileceği hüküm altına alınmıştır. 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin, 434, 435, 436, 437 ve 438’inci 

maddelerinde alınan teminat mektuplarının izleneceği 910 Alınan Teminat Mektupları Hesabı 

ile karşılığında çalışan 911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabının; niteliği, hesaba 

ilişkin işlemleri ve işleyişi açıklanarak teminat mektuplarının hangi hallerde alınacağı ve ne 

şekilde muhasebeleştirileceği izah edilmiştir.  

Anılan maddelerde teminat olarak alınan değerlerin muhasebe biriminde gereksiz olarak 

bekletilmesini önlemek için; alınan teminata ait işin sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığının, 

mevzuatındaki süreler de dikkate alınarak muhasebe birimince takip edileceği ve her mali 

yılsonunda teminata ilişkin belgeler hakkında ilgili birimden yeni bilgi alınacağı ve alınan bilgi 

doğrultusunda söz konusu mektup ve belgelerin ilgilisine veya ilgili bankaya iade edileceği 

ifade edilmiştir.  

Belediyenin, mali hizmetler müdürlüğü uhdesinde bulunan kayıtlı teminat 

mektuplarından, 2.890.614,00 TL tutarında teminat mektubunun süresi geçmiş olduğu halde 

iade edilmediği, 910 Alınan teminat mektupları hesabı ile 911 Alınan Teminat Mektupları 

Emanetleri Hesaplarında izlenmeye devam edildiği tespit edilmiştir.  

Bu itibarla yukarıda bahsi geçen mevzuat hükümleri gereği süresi geçmiş teminat 

mektuplarının ilgilisine veya ilgili bankaya iade edilmesi yönünde gerekli işlemlerin yapılması 

ve muhasebe kayıtlarından düşülmesi gerekmektedir. 
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BULGU 4: Parasal Limitler Dâhilinde Yapılan Mal Alımları ile Yapım İşlerinde, 

Bütçeye Konulan Ödeneğin %10’unun Kamu İhale Kurulunun Uygun Görüşü 

Alınmadan Aşılması 

Belediye’nin doğrudan temin ve pazarlık usulü ile yapılan mal alımları ile yapım 

işlerinin, mevzuatta öngörülen %10’luk sınırı aşmasına rağmen aşan kısım için Kamu İhale 

Kurumundan uygun görüş alınmadığı tespit edilmiştir. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” 

başlıklı 62’nci maddesinin (ı) bendinde; “Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal 

limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla 

konulacak ödeneklerin %10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.” 

hükmü yer almaktadır. 

Kanun metninde yer alan “parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamalar” ibaresinden 

Kanun’un 21’inci maddesinin (f) bendi kapsamında pazarlık usulü ile yapılan mamul mal, 

malzeme veya hizmet alımları ile 22’nci maddesinin (d) bendi kapsamında doğrudan temin 

usulü yapılan alımlar anlaşılmaktadır. 4734 sayılı Kanunun 62 inci maddesinin (ı) bendine göre 

Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, gerek 21 inci maddesinin (f) bendi, gerekse temsil 

ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar hariç 

22 nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapacakları harcamalarda, bütçelerine bu amaçla 

konulan ödeneklerin % 10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadan 

aşamayacaklardır. 

22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel 

Tebliği’nde, yukarıda yer verilen Kanun hükmünün uygulanmasına ilişkin ayrıntılı 

açıklamalara yer verilmiştir. Tebliğ’in “4734 sayılı Kanun’un 62 nci maddesinin (ı) bendinin 

uygulanmasına ilişkin açıklamalar” başlıklı 21’inci maddesinin ikinci fıkrasında; kurum ve 

kuruluşların, mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri için bütçelerine konan yıllık ödenekleri 

üzerinden her biri için ayrı ayrı %10 oranını hesaplayacakları, burada önemli olan hususun, 

ilgili veya bağlı birimlerin değil kurum veya kuruluşun toplam ödeneklerinin %10’unun aşılıp 

aşılmaması olduğu, üçüncü fıkrasında Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşların, ihale ve 

harcama yapmaya yetkili birimlerinin 4734 sayılı Kanun’un 21/f ve 22/d maddeleri kapsamında 

yaptıkları harcamaların, toplam ödeneklerin %10 oranını aşıp aşmadıklarını takip edecekleri 

ifade edilmiştir. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Hatay Defne Belediyesi 2020 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 23 
 

Yapılan incelemede, 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (f) bendi ile 22’nci 

maddesinin (d) bendine göre yapılan mal alımları ile yapım işlerinde, aşağıdaki tablodan 

görüleceği üzere bütçeye bu amaçla konulan ödeneklerin %10’unun aşıldığı ve Kamu İhale 

Kurumundan yazılı izin alınması gerektiği halde bu işlemin yapılmadığı tespit edilmiştir. 

Tablo 10: Doğrudan Temin ve Pazarlık Usulü İle Yapılan Alımların Sınırının Aşılması 
Harcama Kalemleri 2020 Yılı Bütçesi 

(TL) 

2020 Yılı 22/D ve 21/F 

Kapsamında Yapılan 

Harcama Tutarı (TL) 

%10 Yasal 

Sınır (TL) 

Aşılan Tutar 

(TL) 

Mal Alımı 9.522.000,00  7.152.341,88  952.200,00 6.200.141,88  

Yapım İşi 13.846.000,00  2.973.735,99  1.384.600,00 1.589.135,99  

Belediye tarafından, 2020 yılı içerisinde, 4734 sayılı Kanun’un 21/f ve 22/d maddeleri 

kapsamında gerçekleştirilen mal alımları ile yapım işlerinde bütçeye bu amaçla konulan 

ödeneklerinin %10’u tutarındaki sınırın, Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü alınmadan 

aşılması hususu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Genel Tebliği hükümlerine 

aykırılık teşkil etmektedir. 

BULGU 5: Bütçe Emanetleri Hesabında Kayıtlı Tutarların Muhasebe Kayıtlarına 

Alındığı Sıraya Göre Ödenmemesi 

320 Bütçe Emanetleri Hesabına kaydedilen tutarların muhasebe kayıtlarına alınma 

sırasına göre ödenmediği görülmüştür. 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun; “Ödenemeyen giderler ve 

bütçeleştirilmiş borçlar” başlıklı 34’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında;  

“Kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde 

giderler, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir. Ancak, sırasıyla kanunları 

gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon kesintisi, pay 

ve benzeri tutarlara, tarifeye bağlı ödemelere, ilama bağlı borçlara, ödenmemesi halinde 

gecikme cezası veya faiz gibi ek yük getirecek borçlara ve ödenmesi talep edilen emanet 

hesaplarındaki tutarlara öncelik verilir.”, 

“Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları” başlıklı 61’inci 

maddesinin altıncı fıkrasında; 

“Muhasebe yetkilileri, 34 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki ödemeye ilişkin hükümler 

ile bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ödemeye ilişkin kontrol yükümlülüklerinden dolayı 
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sorumludur…” 

hükümlerine yer verilmiştir.  

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin Bütçe Emanetleri Hesabının 

niteliği ve hesaba ilişkin işlemlerin düzenlendiği 248 ve 249’uncu maddelerinde de; hesabın 

mali yıl içerisinde veya sonunda ödeme emri belgesine bağlandığı halde, nakit yetersizliği veya 

diğer sebeplerle ilgililerine ödenemeyen tutarların izlenmesi için kullanılacağı; bütçe 

emanetlerine alınan tutarların muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ilgililerine ödeneceği 

belirtilmiştir.  

Mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere; idarelerin nakit mevcudunun tüm 

ödemeleri karşılayamaması halinde alınan mal veya hizmet karşılığı tutarlar 320 Bütçe 

Emanetleri Hesabına kaydedilir ve ödemeler giderin muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre 

gerçekleştirilir. Emanet hesapta izlenen giderlerin ödenmesinin, kayda alınma sırasına göre 

gerçekleştirmesinden muhasebe yetkilileri sorumludur.  

320 Bütçe Emanetleri Hesabından yapılan ödemelerinin incelenmesi sonucunda; 320.03 

(N-4 Yılına Ait Borçlar) hesabında 1.354.663,58 TL, 320.02 (N-3 Yılına Ait Borçlar) hesabında 

669.073,17, 320.01 (N-2 Yılına Ait Borçlar) hesabında ise 13.680.287,70 alacak kaydı 

bulunduğu; ancak 2020 yılı içerisinde bu hesaplardan herhangi bir borç kaydı işlemi ile ödeme 

yapılmadığı görülmüştür. (N-4), (N-3) ve (N-2) yıllarına ait emanetler bulunurken, 2020 yılı 

içerisinde (N-1) ve cari yıla (N) ait emanetlerin büyük oranda ödendiği yani bütçe emanetlerine 

alınan tutarların muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenmediği anlaşılmıştır. 

Anılan mevzuat hükümleri doğrultusunda, belediyenin nakit mevcudunun tüm 

ödemeleri karşılayamaması halinde 320 Bütçe Emanetleri Hesabına kaydedilen tutarlara ilişkin 

ödemelerin, giderin muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. 

BULGU 6: Eğlence Vergisine Tabi Faaliyetlerde Bulunan İşyerlerine Eğlence 

Vergisi Tahakkuk Ettirilmemesi 

Belediye sınırları içinde eğlence vergisine tabi faaliyetlerde bulunan bazı işletmelere 

eğlence vergisi tahakkuk ettirilmediği görülmüştür. 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 17’nci maddesinde, belediye sınırları ile 

mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetlerinin eğlence vergisine tabi 
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olduğu; 18’inci maddesinde eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişilerin verginin 

mükellefi olduğu; 19’uncu maddesinde bira, alkollü içki içilmeyen, satılmayan ve 

ruhsatnamelerde kahvehane, kıraathane, çayhane ve çay ocakları olduğu belirtilen yerlerden 

vergi alınmayacağı; 20’nci maddesinin üçüncü fıkrasında biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, 

pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo ve masa futbolu 

salonları gibi eğlence yerlerinde eğlence vergisi matrahının işin mahiyetine göre çalışılan her 

gün için belediye meclislerince takdir edilecek miktar olduğu; 21’inci maddesinde biletle 

girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden günlük 5 ila 100 TL arasında eğlence vergisi 

alınacağı; 22’nci maddesinin üçüncü fıkrasında biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence 

yerlerinde her aya ait eğlence vergisinin o ayı takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar ilgili 

belediyeye yatırılacağı belirtilmiştir. 

Kanun’un 20’nci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan biletle girilmesi zorunlu 

olmayan yerler kapsamında sayılmamış olsa da atari, oyun makinesi ve bilgisayar oyunlarının 

oynatıldığı salonların faaliyetleri de eğlence vergisi kapsamında olup, bu yerlerden de belediye 

meclisince belirlenen tarifeye istinaden eğlence vergisi alınması gerekmektedir. Nitekim 

Danıştay 9’uncu Dairesi’nin 07.11.2007 tarih ve E: 2005/5313, K:2007/3726 sayılı kararı ile 

de “Playstation salonları biletle girilmesi zorunlu eğlence yerlerinden olmadığından, söz 

konusu salonlardan belediye meclisince belirlenen tarifeye istinaden eğlence vergisi 

alınmasında hukuka aykırılık bulunmadığı...” denilmek suretiyle bu husus teyit edilmiştir. 

Ruhsat Birimi tarafından ruhsat verilen işyerleri listesinin incelenmesi sonucunda, 

faaliyet konularına göre ilçe sınırları içerisinde oyun salonları ve canlı müzik belgesi olan 

işyerleri bulunduğu, işyerlerine eğlence vergisinin tahakkuk ettirilmediği tespit edilmiştir. 

Eğlence hizmeti sunan işletmelere eğlence vergisi tahakkuku yapılmamak suretiyle 

Belediye Gelirleri Kanunu’na aykırı hareket edildiği gibi, belediyenin gelirlerinde kayıp 

yaşanmasına da sebep olunmaktadır. Dolayısıyla, söz konusu işyerlerine ilişkin envanter 

çalışmalarının titizlikle yapılması, eğlence vergisine ilişkin mükellefiyet, tahakkuk ve tahsilat 

işlemlerinin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
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BULGU 7: Telekomünikasyon Alt Yapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken 

Geçiş Hakkı Ücretlerinin Alınmaması 

Belediye yetki alanı içinde kalan sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde 

kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerece ilişkin geçiş hakkı ücretlerinin takip ve tahsiline 

ilişkin herhangi bir çalışma yapılmadığı görülmüştür.  

Sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve 

benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesiyle ilgili geçiş hakkına, bu hakka ilişkin uygulanacak 

ücret tarifesine ve yönetmelik kapsamındaki işlemlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları 

belirlemek amacıyla 27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve 

Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik elektronik haberleşme 

altyapısı, elektronik haberleşme şebekesi, geçiş hakkı, geçiş hakkı sağlayıcısı, işletmeci, geçiş 

hakkı ücreti ve geçiş hakkı ücret tarifesi gibi birçok kavramı tanımlamış bulunmaktadır.  

Yönetmelik’te işletmeci ve geçiş hakkı sağlayıcısının geçiş hakkına ilişkin anlaşmaları, 

Yönetmelik’te belirlenen ilkeler doğrultusunda serbestçe yapabileceği, geçiş hakkına ait 

ücretlerin ödeme şeklinin sözleşmede yer alacağı hüküm altına alınmış ve ayrıca 01.01.2014 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere geçiş hakkı ücretleri tarifesi Yönetmelik’e eklenmiştir. 

Yapılan incelemede yukarıda belirtilen düzenlemeler ve açıklamalar çerçevesinde, 

Belediye tarafından altyapı geçiş hakkı ücretlerine ilişkin herhangi bir takip ve tahsilat işlemi 

yapılmadığı tespit edilmiştir. 

Belediyenin gelir kaybına uğramaması için; yukarıda belirtilen düzenlemeler ve 

açıklamalar çerçevesinde, mülkiyeti veya tasarrufu belediyeye ait olan yerlerden alınması 

gereken geçiş hakkı ücretlerinin takip ve tahsilinin sağlanması gerekmektedir. 

BULGU 8: Hazineye Ait Taşınmazların Satışından Belediyeye Aktarılacak 

Payların Takibinin Yapılmaması 

Yapılan incelemede, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve 

Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereği satışı 

gerçekleştirilen hazine taşınmazlarından Belediye’ye aktarılacak payların takip edilmediği 

görülmüştür. 
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4706 sayılı Kanun’un “Taksitle Ödeme, Satış Bedelinden Pay Verilmesi, Belediyelere 

Devir” başlıklı 5’inci maddesinin 5’inci fıkrasında; 

“Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki Hazineye ait taşınmazların satış 

bedellerinin tahsil edilen kısmından öncelikle yerinde muhafaza edilemeyen yapıların 

tasfiyesinde kullanılmak şartıyla % 10'u, ilgili belediyelerin 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı 

Kanun hükümlerine göre oluşturulan fon hesabına aktarılır. Kalan kısmından ise ilgili 

belediyeye % 30, varsa büyükşehir belediyesine % 10 pay verilir… Bu paylar tahsilini takip 

eden ayın yirmisine kadar ilgili idarelerin hesaplarına aktarılır. …” denilmektedir. 

Anılan Kanun’da, satılan hazine arazilerinin satışından elde edilen gelirin nasıl 

dağıtılacağı belirtilmiş olup, İlçe belediyelerine aktarılacak payın oranı da açıkça 

belirtilmektedir. Belediye hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde, adı geçen Kanun 

maddesine istinaden Hazine tarafından yapılan taşınmaz satışlarından Belediyeye aktarılan 

herhangi bir payın bulunmadığı anlaşılmıştır. 

İl Milli Emlak Müdürlüğüne 2020 yılı itibariyle hazineye ait taşınmazların satışının olup 

olmadığı sorulmuş; gelen cevabi yazıda, toplamda 986.774,50 TL tutarında 7 adet taşınmaz 

satışının gerçekleştirildiği, bu satışlardan 117.716,50 TL’lik kısmın ise Defne ilçesi sınırlarında 

gerçekleştirildiği bilgisi verilmiştir. Ancak bu satışlardan 4706 sayılı Kanun gereğince; yerinde 

muhafaza edilemeyen yapıların tasfiyesinde kullanılmak şartıyla Belediyenin gecekondu fon 

hesabına aktarılması gereken % 10 pay ile kalan kısmından Belediye hesabına aktarılması 

gereken % 30 payın gönderilmediği anlaşılmıştır. 

Sonuç itibariyle, belediyeler açısından önemli bir gelir kalemi sayılabilecek hazine 

satışları payının takibine yönelik işlemlerin Defne Belediyesi tarafından yapılması 

gerekmektedir. 

BULGU 9: Ulusal Bayram Günlerinde Çalışacak İşletmelere İlişkin Ruhsat Verme 

İşlemlerinin Takibinin Yapılmaması 

Ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat 

verilmesi işlemlerinin takibinin yapılmadığı dolayısıyla karşılığında alınması gereken Tatil 

Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcından mahrum kalındığı görülmüştür. 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “Tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı” 

başlıklı 58’inci maddesinde; 
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“Ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat 

verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir.” 

“Mükellef” başlıklı 59’uncu maddesinde;  

“Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefi kendisine çalışma ruhsatı verilen 

gerçek veya tüzelkişidir.” 

“Mükellefiyet dönemi ve harcın ödenmesi” başlıklı 61’inci maddesinde; 

“Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefiyet dönemi, çalışma izninin 

kullanılacağı takvim yılıdır. Yıl içinde mükellefiyete girilmesi veya işin terk edilmesi hallerinde 

mükellefiyet, çalışılan süreye inhisar eder. Mükellefiyete girilen veya mükellefiyetten çıkılan ay 

kesirleri tam ay sayılır.” hükümleri yer almaktadır.  

Belediyenin mali yıl hesabına ait gelir işlemlerinin incelenmesi sonucunda, ulusal 

bayram günlerinde çalışacak işyerlerine ilişkin bir ruhsatlandırma çalışması yapılmadığı ve 

bununla ilgili herhangi bir gelir de elde edilmediği tespit edilmiştir. 

Kurumun gelir kaybına uğramaması için mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde Tatil 

Gülerinde Çalışma Ruhsatı Harcıyla ilgili gerekli takip ve tahsilat işlemlerinin yapılması 

gerekmektedir. 

BULGU 10: Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesine Konusu Dışında Hükümler 

Konulması 

Belediye ile TÜM-YEREL-SEN arasında akdedilen sosyal denge tazminatı 

sözleşmesinde, hukuki düzenlemelere aykırı olarak sözleşmenin konusuna girmeyen 

düzenlemelere yer verildiği görülmüştür. 

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 15'inci maddesinde, Belediyelerin kadro 

ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebileceği, 

ödenebilecek aylık tutarın 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme 

Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçemeyeceği ve anılan 

Kanunda öngörülen hükümler çerçevesinde yapılabilecek sözleşmeyle belirlenebileceği hüküm 

altına alınmıştır. 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun “Mahalli 

idarelerde sözleşme imzalanması” başlıklı 32'nci maddesinde “27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı 
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Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge 

tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, 

il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme 

döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en 

çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından 

yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali 

arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme 

yapılabilir. Bu sözleşme bu Kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu 

kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz.” hükmüne yer verilmiştir.  

Bu hüküm gereğince; sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye 

başkanının teklifi üzerine belediye meclisince karar verilmekte ve verilecek sosyal denge 

tazminat tutarı ise ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendika ile belediye başkanı 

arasında imzalanan sözleşme ile belirlenmektedir. Madde metninden anlaşılacağı üzere 

belediye başkanı ile sendika temsilcisi sadece ödenecek olan sosyal denge tazminat tutarını 

kanuni sınırlar içinde tespit etmek üzere yetkilendirilmiştir. Bu sözleşmenin Kanun'un 

uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmayacağı açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle sosyal 

denge tazminatı sözleşmesini, toplu sözleşme gibi değerlendirmek ve sözleşme metnine 

yetkilendirilen husus dışında hükümler koymak mümkün değildir. 

Belediye ile yetkili sendika arasında imzalanan sosyal denge tazminatı sözleşmesi 

incelendiğinde; 4688 sayılı Kanun’un 32’inci maddesine aykırı olarak sosyal haklar, izin hakkı, 

ücretli izin hakkı, kurs, konferans ve seminerlere katılma hakkı konularında düzenlemeler 

yapıldığı tespit edilmiştir. 

Sosyal denge tazminatı sözleşmesine, sosyal denge tazminatının tutarının belirlenmesi 

ile uygulanmasına ilişkin hükümler dışında herhangi bir hüküm konulması kanuna aykırılık 

teşkil etmektedir. 

BULGU 11: İşçilerin Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak 

Kullandırılmaması 

Belediyede işçilerin yıllık izinlerinin kanuna uygun şekilde kullandırılmadığı bu 

nedenle de yüksek miktarda birikmiş yıllık izinlerin bulunduğu ve biriken izinlerinin 

emeklilikte toplu izin ücreti olarak ödendiği görülmüştür. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 50'nci maddesinde, dinlenmenin çalışanların bir 
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hakkı olduğu ve bu hakların kullanımının kanunla düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 53'üncü maddesinde, işçilere yıllık izin verileceği ve yıllık 

ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceği; 56'ncı maddesinde yılık iznin 53'üncü maddede 

gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesinin zorunlu olduğu; 

59'uncu maddesinde iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak 

kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücretin sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti 

üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödeneceği; 60'ıncı maddesinde yıllık ücretli izinlerin, 

yürütülen işlerin niteliğine göre yıl boyunca hangi dönemlerde kullanılacağı, izinlerin ne suretle 

ve kimler tarafından verileceği veya sıraya bağlı tutulacağı, yıllık izninin faydalı olması için 

işveren tarafından alınması gereken tedbirler ve izinlerin kullanılması konusuna ilişkin usuller 

ve işverence tutulması zorunlu kayıtların şekli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle gösterileceği belirtilmiştir. 

03.03.2004 tarih ve 25391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yıllık Ücretli İzin 

Yönetmeliği'nde de Kanuna paralel bir şekilde yıllık izinlerin kullanımı ile ilgili düzenlemeler 

yapılmıştır. 

Ayrıca 4857 sayılı Kanun’un “Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık” başlıklı 

103'üncü maddesinde, 59’uncu madde gereğince hak edilmiş izni kullanmadan iş akdinin sona 

ermesi halinde bu izne ait ücreti ödemeyen veya 60’ıncı maddede belirtilen yönetmeliğin esas 

ve usullerine aykırı olarak izni kullandırmayan veya eksik kullandıran işveren veya işveren 

vekiline bu durumda olan her işçi için ikiyüzyirmi Türk Lirası (2020 Yılında 509,00 TL) idari 

para cezası verileceği hükme bağlanmıştır. 

“Dinlenme” bir hak olarak Anayasamızda yer almakta, İş Kanunu da bu haktan 

vazgeçilemeyeceğini hüküm altına almaktadır. İş Kanunu'nun 59’uncu maddesinde yer alan iş 

sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı 

yıllık izin sürelerine ait ücretinin, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine 

veya hak sahiplerine ödeneceğine dair hüküm, yıllık iznin kullanılıp kullanılmamasına ilişkin 

bir esneklik olarak değil, izin kullanılamadan iş akdinin feshedilmiş olması gibi zaruri 

durumlarda işçinin mağduriyetinin önlenmesine yönelik olarak düzenlenmiştir. 

Yukarıda yer alan düzenlemelere göre işçilerin emekli olduklarında veya herhangi bir 

şekilde iş akitleri sona erdiğinde mevzuat hükümleri gereği yıllık izin hakları ücrete 

dönüşmektedir. Yıllık izin karşılığı yapılacak olan bu ücret ödemesi de işçinin son ücreti 
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üzerinden olacağı için çok yüksek tutarlarda ödeme yapılmasına neden olmaktadır. Anayasal 

bir hak olan yıllık izinlerin kullandırılmaması durumunda idareler, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 

103’üncü maddesi gereğince idari para cezası ile karşı karşıya kalabilmektedir.  

Yapılan inceleme sonucunda belediye bünyesinde 31.12.2020 tarihi itibariyle çalışan 80 

işçinin toplam 14.586 gün kullanılmamış yıllık izni bulunduğu; bu işçilerden 79’unun 

kullanılmamış yıllık izninin 30 gün üzerinde olduğu ve bazı işçilerin 489, 458, 420, 360, 358, 

336, 335, 332, 316 gün gibi çok fazla kullanmadıkları izinlerinin olduğu tespit edilmiştir. 

Sözü edilen düzenlemeler uyarınca, işçi yıllık izin hakkından feragat edilmesi mümkün 

değildir. İşveren olarak kurum yönetimlerine düşen görev çalışanların anayasal haklarını kendi 

rızalarıyla bile olsa ihlaline yol açan bu uygulamaya izin vermemektir. Hem mevzuata 

uygunluk açısından hem de belediyeye ek mali külfet getirmemesi amacıyla yıllık izinlerin 

kullandırılması gerekmektedir. 

BULGU 12: Belediyenin Kamuoyuna Açıklanması Zorunlu Bilgi, Belge, Karar ve 

Raporları İnternet Sitesinde Yayımlamaması 

Belediyenin mevzuat gereği kamuoyuna açıklaması gereken bilgi, belge, karar ve 

raporları resmi İnternet sitesinde yayımlamadığı görülmüştür. 

5393 sayılı Belediye Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde herkes, ikamet ettiği beldenin 

hemşehrisi olup, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında 

bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma haklarına sahiptir. Kanun’un 

hemşehrilik hukukuna ilişkin düzenlemelerine göre, belediye sınırları içinde oturan, bulunan 

veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve 

duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödemekle 

yükümlü tutulmuştur. Bu nedenle belediye nezdinde ki hakların takip edilebilmesi ve 

yükümlülüklerin tam ve eksiksiz yerine getirilebilmesi için belediye faaliyetleri konusunda 

uygun şekilde bilgilendirme yapılması son derece önemlidir. 

Bunun yanı sıra 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun mali 

saydamlıkla ilgili düzenlemeleri, idareleri mali yönetim ve kontrol süreçleriyle ilgili olarak 

kamuoyuna açıklama yapmakla ve bunların ulaşılabilir olmalarını sağlamakla yükümlü 

tutmaktadır. 

Ayrıca 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile tanınan bilgi edinme hakkı ile kişiler, 
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kurum ve kuruluşların kayıtlarında bulunan bilgi ve belgeleri talep edebilirken; bilgi edinme 

hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi edinme başvurularından kaynaklanan iş yükünün 

en aza indirilebilmesi amacıyla kurum ve kuruluşların bazı bilgi ve belgeleri de bilgi iletişim 

teknolojilerini kullanmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunmaları gerekmektedir. 

Anılan mevzuat hükümleri doğrultusunda Belediyenin resmî internet sitesi ile ilgili 

olarak aşağıda yer alan hususlar değerlendirilmiştir; 

A- Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporlarının ve Faaliyet Raporlarının 

Yayımlanmaması 

5018 sayılı Kanun'un “Malî saydamlık” başlıklı 7’nci maddesinin “Her türlü kamu 

kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyu 

zamanında bilgilendirilir. Bu amaçla; … Hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık 

programlar, stratejik planlar ile bütçelerin hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, 

uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması, … 

zorunludur.” hükmü gereğince kamu idarelerinin yıllık programlarının, stratejik planlar ile 

bütçelerinin, uygulanması ve uygulama sonuçlarının ve raporlarının kamuoyuna açık ve 

ulaşılabilir olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen hükümler gereğince Belediyenin 

kurumsal mali durum ve beklentiler raporlarını kamuoyuna açıklamak amacıyla internet 

sitelerinde yayımlaması gerekmektedir.  

Yapılan incelemede, kurumsal mali durum ve beklentiler raporları ile faaliyet 

raporlarının kamuoyuna açıklanmadığı ve Belediyenin internet sitesinde yayımlanmadığı tespit 

edilmiştir. 

B- Mali Tablolarının Yayımlanmaması 

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin “Mali raporlamada süreler” başlıklı 327’nci 

maddesinin 1’inci fıkrasında; 

“Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık 

dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar, bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit 

akış tablosu ise yıllık dönemler itibarıyla takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar hazırlanır ve 

elektronik ortamda yayımlanır.” hükmü yer almış, Yönetmelik’in 311’inci maddesinde ise; 

“Kapsama dâhil kamu idarelerinin mali hizmetler birim yöneticileri, mali raporlama 

kapsamındaki mali tabloların belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanmasından; üst 
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yöneticiler de bu hususları gözetmekten ve belirlenen süreler içinde yayımlanmasından 

sorumludur.” denilerek mali raporlama kapsamındaki mali tabloların yayımlanmasından üst 

yöneticinin sorumlu olduğu belirtilmiştir. 

Yönetmelik’te belirtilen tabloların belirtilen sürelerde Belediyenin resmi internet 

sitesinde yayımlanması gerekmektedir. 

Yapılan incelemede, belediyenin ekleri dâhil yıllık kurum bütçesi ile aylık ve yıllık 

dönemler itibariyle mali tablolarının internet sitesinde yayımlanmadığı tespit edilmiştir.  

C- Yapılan Yardımların, Sağlanan Teşvik ve Desteklemelerin Yayımlanmaması 

5018 sayılı Kanun'un “Malî saydamlık” başlıklı 7’nci maddesinin “Genel yönetim 

kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan teşvik ve desteklemelerin bir yılı geçmemek 

üzere belirli dönemler itibarıyla kamuoyuna açıklanması, … zorunludur.” hükmü gereğince 

kamu idareleri tarafından sağlanan yardımların, teşvik ve desteklemelerin kamuoyuna 

açıklanması gerekmektedir. 

Yapılan incelemede, belediye tarafından yapılan yardımların sağlanan teşvik ve 

desteklerin kamuoyuna açıklanmadığı ve Belediyenin İnternet sitesinde yayımlanmadığı tespit 

edilmiştir.  

D- Denetim Sonuçlarının Yayımlanmaması 

5393 sayılı Belediye Kanun'un 25’inci maddesi gereğince meclis tarafından oluşturulan 

denetim komisyonunca hazırlanan rapor ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu hükümlerine göre yürütülen dış denetim raporlarının sonuçları Belediye Kanunu'nun 

55’inci maddesinin “Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine 

sunulur.” hükmü gereğince Belediyenin İnternet sitesinde yayımlanması gerekmektedir.  

Nitekim Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller 

Hakkında Yönetmelik’in “Bilgi verme yükümlülüğü kapsamında alınacak tedbirler” başlıklı 

6’ncı maddesinde Kanuna uyumlu olarak “ … Kesinleşen faaliyet ve denetim raporları uygun 

vasıtalarla kamuoyunun incelemesine açık hale getirilir.” hükmü düzenlenmiştir. 

Ancak yapılan incelemede, Belediyenin İnternet sitesinde dış denetim raporlarının 

sonuçlarının kamuoyu bilgisine sunmadığı tespit edilmiştir. 
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8. EKLER 

EK 1: İZLEME 

Önceki Yıl/Yıllar Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin İzleme Tablosu 

Bulgu Adı Yıl/Yıllar İdare Tarafından 

Yapılan İşlem 

Açıklama 

Ayni Yardımların 

Bütçeye Gelir 

Kaydedilmesi 

2017 Tam Olarak Yerine 

Getirildi 

2020 Yılı denetiminde bu 

hususun yerine getirildiği 

görülmüştür. 

Belediye Sınırları 

İçerisinde Yapılan 

Kamulaştırma 

İşlemlerinin Tapu İdaresi 

Tarafından Belediyeye 

Bildirilmemesi  

2017 Tam Olarak Yerine 

Getirildi 

2020 Yılı denetiminde bu 

hususun yerine getirildiği 

görülmüştür. 

Diğer Faaliyet Alacakları 

Hesabının Hatalı 

Kullanılması 

2017 Tam Olarak Yerine 

Getirildi 

2020 Yılı denetiminde bu 

hususun yerine getirildiği 

görülmüştür. 

Gecekondu Fon 

Hesabının 

Oluşturulmaması 

2017 Tam Olarak Yerine 

Getirildi 

2020 Yılı denetiminde bu 

hususun yerine getirildiği 

görülmüştür. 

Geçici Kabul 

Noksanlıkları 

Kesintilerinin 

Yapılmaması  

2017 Tam Olarak Yerine 

Getirildi 

2020 Yılı denetiminde bu 

hususun yerine getirildiği 

görülmüştür. 

Mal ve Hizmet Üreten 

Kuruluşlara Yatırılan 

Sermayeler Hesabının 

Hatalı Kullanımı 

2017 Tam Olarak Yerine 

Getirildi 

2020 Yılı denetiminde bu 

hususun yerine getirildiği 

görülmüştür. 

Eğlence Vergisi 

Tahakkuk Kaydı 

Yapılmaması  

2017 Yerine Getirilmedi Bu husus, 2020 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporunun “Diğer 

Bulgular” bölümünün 6’ncı 
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maddesinde “Eğlence 

Vergisine Tabi Faaliyetlerde 

Bulunan İşyerlerine Eğlence 

Vergisi Tahakkuk 

Ettirilmemesi” başlığı ile 

yeniden bulgu konusu 

yapılmıştır. 

Emlak, Çevre Temizlik 

ile İlan ve Reklam 

Vergilerinin Tahsilat 

Oranlarının Düşük 

Olması  

2017 Tam Olarak Yerine 

Getirildi 

2020 Yılı denetiminde bu 

hususun yerine getirildiği 

görülmüştür. 

Evsel Katı Atık Ücreti 

Takip ve Tahsil 

İşlemlerinin 

Yapılmaması  

2017 Tam Olarak Yerine 

Getirildi 

2020 Yılı denetiminde bu 

hususun yerine getirildiği 

görülmüştür. 

Telekomünikasyon 

Altyapı ve 

Şebekelerinden Alınması 

Gereken Geçiş Hakkı 

Bedellerinin Takip Ve 

Tahsil Edilmemesi  

2017 Yerine Getirilmedi Bu husus, 2020 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporunun “Diğer 

Bulgular” bölümünün 7’nci 

maddesinde 

“Telekomünikasyon Alt Yapı 

ve Şebekelerinden Alınması 

Gereken Geçiş Hakkı 

Ücretlerinin Alınmaması” 

başlığı ile yeniden bulgu 

konusu yapılmıştır. 

Banka Hesapları 

Arasındaki Aktarımların 

Hatalı 

Muhasebeleştirilmesi 

2017 Tam Olarak Yerine 

Getirildi 

2020 Yılı denetiminde bu 

hususun yerine getirildiği 

görülmüştür. 

Otopark Gelirlerinin 

Büyükşehir Belediyesi'ne 

Aktarılmaması 

2017 Tam Olarak Yerine 

Getirildi 

2020 Yılı denetiminde bu 

hususun yerine getirildiği 

görülmüştür. 
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Alınan Depozito Ve 

Teminatlar Hesabına 

Kayıtlı Su Aboneliği  

Depozito Bedellerinin 

Bulunması  

2017 Tam Olarak Yerine 

Getirildi 

2020 Yılı denetiminde bu 

hususun yerine getirildiği 

görülmüştür. 

İndirilecek KDV ve 

Hesaplanan KDV 

Hesaplarının Hatalı 

Kullanımı 

2017 Yerine Getirilmedi Bu husus, 2020 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporunun 

“Denetim Görüşünün 

Dayanağı Bulgular” 

bölümünün 3’üncü 

maddesinde 

“Giderleştirilmesi veya 

Aktifleştirilmesi Gereken 

Katma Değer Vergisinin 

İndirim Konusu Yapılması” 

başlığı ile yeniden bulgu 

konusu yapılmıştır. 

Kurum Alacağı Olmayan 

Emlak Ve Çevre 

Temizlik Vergilerinin 

Mali Tablolarda Yer 

Alması   

2017 Tam Olarak Yerine 

Getirildi 

2020 Yılı denetiminde bu 

hususun yerine getirildiği 

görülmüştür. 

Kurum Mali Tablolarında 

Yeraltı ve Yerüstü 

Düzenleri Hesabı Başlığı 

Altında Su Kuyuları ile 

Su ve Kanalizasyon 

Hatları Kaydının 

Bulunması  

2017 Tam Olarak Yerine 

Getirildi 

2020 Yılı denetiminde bu 

hususun yerine getirildiği 

görülmüştür. 

Tahsis Edilen ve Tahsisli 

Kullanılan Taşınmazların 

Muhasebe Kayıtlarına 

Alınmaması 

2017 Tam Olarak Yerine 

Getirildi 

2020 Yılı denetiminde bu 

hususun yerine getirildiği 

görülmüştür. 
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Taşınmazlar İçin 

Amortisman 

Ayrılmaması 

2017 Tam Olarak Yerine 

Getirildi 

2020 Yılı denetiminde bu 

hususun yerine getirildiği 

görülmüştür. 

Taşınmazların 

Tamamının Muhasebe 

Kayıtlarına Alınmaması 

ve Gerekli Formların 

Düzenlenmemesi 

2017 Tam Olarak Yerine 

Getirildi 

2020 Yılı denetiminde bu 

hususun yerine getirildiği 

görülmüştür. 

Yapılmakta Olan 

Yatırımlar Hesabının 

Mevzuata Uygun 

Kullanılmaması 

2017 Tam Olarak Yerine 

Getirildi 

2020 Yılı denetiminde bu 

hususun yerine getirildiği 

görülmüştür. 

 




