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1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI 

HAKKINDA BİLGİ 

  Denizli Büyükşehir Belediyesi Temizlik, Ulaşım San. Tic. A.Ş. (BELTAŞ), 6102 

sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kurulan, ana sözleşmesinde belirtilen faaliyetlerini 

sürdüren özel tüzel kişiliği haiz bir sermaye şirketidir. Muhasebe kayıtları Tek Düzen 

Muhasebe Sistemi, Tükiye Muhasebe Standartları ve ilgili tebliğler çerçevesinde yapılmakta 

olup, tahakkuk esaslı muhasebe sistemi uygulanmaktadır. 

Şirket'in mali yapısı incelendiğinde; 2014 sonu itibariyle net satışların 31.374.628,18 

TL, dönem net zararının 7.198.679,63 TL olduğu görülmektedir. Söz konusu zarar önemli 

ölçüde daha önce şirket bünyesinde olan şehir içi toplu taşıma işletmesinden kaynaklandığı 

anlaşılmıştır. 2014 Yılı Haziran Ayı sonunda toplu taşıma işletmesi Ulaşım A.Ş.’ye 

devredilmiştir. 

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, 

Gelir tablosu. 

Denetim görüşü, şirket'in temel mali tabloları olan bilanço ve gelir tablosuna 

verilmiştir. 

 

2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine 

uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek 

şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların 

kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir 
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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; 

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 
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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 Temizlik, Ulaşım San. Tic. A.Ş.'nin (BELTAŞ) 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: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında 2014 Yılında Yapılan 

Tüm İhalelerin Pazarlık Usulü İle Yapılması 

2014 Yılına ilişkin olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapılan mal ve 

hizmet alımlarında Kanunda esas usul olarak belirtilen açık ihale usulüne başvurulmadığı, 

alımların tamamının Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen pazarlık usulü ile 

gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. 

4734 sayılı Kanunu 5 inci maddesinde; yapılacak ihalelerde saydamlığın, rekabetin, 

eşit muamelenin, güvenirliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve 

zamanında karşılanmasının ve kaynakların verimli kullanılmasının gerektiği, eşik değerlerin 

altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara 

bölünemeyeceği, yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale 

usulünün temel usuller olduğu, diğer ihale usullerinin ise Kanunda belirtilen özel hallerde 

uygulanabileceği belirtilmektedir. 

 Mal ve hizmet alımları için yıllık planlamaların yapılıp, ihtiyaçların tespit edilmesi ve 

tespit edilen bu ihtiyaçlar için açık ihale usulü yapılması gerekmektedir. Aksi halde söz 

konusu işlerin eşik değerlerin altında kalması amacıyla parçalara bölünmesinin, anılan 

Kanunun amaçladığı temel ilkelere aykırılık taşıyacağı açıktır. 

Şirket'in 2014 Yılı ile ilişkili düzenlediği tüm mal ve hizmet alım ihalelerinde özel 

hallerde kullanılması gerekli olan pazarlık usulüne başvurulduğu, Kanunun 19 uncu 

maddesinde belirtilen açık ihale usulüne göre ihale düzenlenmediği anlaşılmıştır. 

 Kamu idaresi cevabında; "Şirketimizin 2014 yılında düzenlemiş olduğu mal ve 

hizmet alım ihalelerinde organizasyonlarda zaman darlığından ve acil olması gerektiğinden 

aksamalar yaşanmaması için pazarlık usulüne başvurulmuştur. Fakat denetim sonrası 

bulgunuza istinaden, bundan böyle 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununu kapsamına göre mal ve 

hizmet alımlarında kanunda belirtilen şekilde işlem yapılacaktır." demektedir. 

 Sonuç olarak, idare tarafından denetim bulgusu doğrultusunda işlem yapılacağının 

belirtilmesi olumlu karşılanmıştır. Konu sonraki denetim döneminde izlenecektir. 
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            BULGU 2: Şirket Tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesine Verilen Teminat 

Mektuplarının Muhasebe Kayıtlarında İzlenmemesi 

31.12.2014 tarihi itibari ile Denizli Büyükşehir Belediyesine şirket tarafından toplam 

811.647,00 TL tutarında teminat mektubu verilmesine rağmen, söz konusu teminat 

mektuplarının şirket muhasebe sisteminde nazım hesaplarda izlenmediği tespit edilmiştir.  

Bu itibarla, 31.12.2014 tarihli tablolarda Şirket'in vermiş olduğu teminat mektupları 

hakkında bilgi verilmemiş olması, Şirket mali tablolarının tam açıklayıcı olmadığını 

göstermektedir. 

 Kamu idaresi cevabında; "Söz konusu teminat mektupları Vergi Usül Kanunu ve 

şirketimizin takip ettiği tek düzen hesap sisteminde varlık ve kaynak hesaplarında artış veya 

azalış meydana getirmediği için kayıtlara alınmamıştır. Şirketimiz 2015 tarihinden itibaren 

Denizli Büyükşehir Belediyesine verilen teminat mektuplarının şirketimizin izlediği tek düzen 

muhasebe sisteminde bulunan nazım hesaplarına(900 ve 901 hesaplarında) muhasebenin 

temel kavramlarından olan tam açıklayıcılık ilkesi göz önüne alınarak kaydedilmiştir." 

demektedir. 

 Sonuç olarak, idare tarafından teminat mektuplarının bulgu doğrultusunda nazım 

hesaplarına kaydedilmeye başlandığının belirtilmesi olumlu karşılanmıştır. Konu sonraki 

denetim döneminde izlenecektir. 
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7. EKLER 

Ek 1: Kamu İdaresi Mali Tabloları 
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