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SUMMARY

In Turkey public revolving fund corporations are in goverment.
These corparations in general, are founded whatever one general, annex
or private budget management and they don't have juridicial
personality. There are rather resemblances between purchase, sale and
auction methods which are made in public revolving fund corparations.
But public revolving fund corporations are more autonomous than
other public management in selling the goods and services they
produce. Public revolving fund corporations which are governed by
budget and working program prepared by their own management apart
from Goverment budget, have different accounting systems apart from
public accounting.
Today, there are one or more public revolving fund corporations in
the structure of general and annex budget. This situation shows that
public revolving fund corparations spread over a vast space in Turkey.
Although the se corporations spread, it is seen that there isn 't essential
care in legal ordertng in their purchase, sale and auction methods and
of budget and accounting business. There are some deficiency in
practice, hesitation and insufficiency of public revolving fund
corporations in all these business are mentioned before. In order to
remove this it's necessary to make legal ordering that will take public
revolving fund corporations expecially to one order budget and
accounting business.
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Dünyada zaman içinde meydana gelen bütçe uygulamalannda ve
politikalarındaki

degişiklikler

ve/veya organizasyonlar
Türkiye'de de bu

de.fıişikliklerin

sonucu

kamu döner sermaye

almıştır.

genişlemesine

işletmelerinin

ülkemiz ekonomisinde ve

organizasyonlardan

paralel olarak kurulan

sayıları

gün geçtikçe

rasyonel olarak

başında

düzenlernelerin

kaınu

yönetiminde önemli bir yer

işledi.fıini

kamu döner sermaye

dagınıklı.fıı

gelmektedir.

işletmelerine ilişkin
yetersizli.fıi

konulardaki

söyleyemeyiz. Bunun

işletmelerine ilişkin

İkinci

arasındaki iletişimsizlik
işletmeleri

varan etkileri
Biz bu

yasal düzenlemeleri

uygulayanların

Böylece.

bu

gelmektedir. Son olarak. yasal düzenleme
kişili.fıe

ve tüzel

yöneticilerinin

baglı

işletmeleri

sahip olmayan kamu döner

olduklan yönetimlerin

baskıya

altında kalmalandır.

çalışmamızda

işletn1elerinin

n1evzuatların

yasal

olarak. kamu döner

yetkisine sahip kamu yönetimleri ile kamu döner sermaye

sermaye

artış

Ancak, bu önemlerine ragmen Türkiye'de kamu döner sermaye

nedenlerinin

sermaye

olmuştur.

Bunun sonucu olarak günümüzde kamu döner sermaye

işletmelerinin

sermaye

oluşturulan

neden

işletmeler

işletmeleridir.

Türkiye'de Devlet sisteminin

işletmeleri,

kurumlar.

kurmalarına. oluşturmalarına

biri kamu döner sermaye

göstermiştir.

bazı

devletlerin

Türkiye'de

bir

anda mavcut kamu döner

büyük bir bölümün de uygulanan yasal

uygulamalarının

da.fıınık

şu

şekilde

nasıl

olması

bulunan kanun,

kaynaklardaki kamu döner sermaye

gerektigini inceledik.

yönetınelik

ve

hukuki

ilişkin

yasal

dCızenlemelerin

dogru

işletmelerine

düzenlemeleri bir araya getirerek bu yasal

di.fıer

2
uygulamalarını

Bu

da yapmış olduk.

çalışmanın

Birinci Bölümünde Türkiye'de kamu döner sermaye

işletmeleri kurulmasına ilişkin düşüncelerin
işletmelerin tanımı

İkinci

ve

ortaya

çıkış

nedenleri. bu

yararları anlatılmıştır.

Bölümüde kamu döner sermaye işletmelerinin alım. satım ve

ihale yöntemleri anlatılmış ve ihale usullerinden biri olan kapalı teklif
usulü esas
yapması

alınarak.

gereken

bu usule göre

yapılacak

bir ihalede

uygulayıcıların

işler aşama aşama anlatılmıştır.

Üçüncü Bölümde kamu döner sermaye işletmelerinin bütçeleri ve
bütçeterin ne tür belgelerden

oluştugu açıklanmıştır.

Dördüncü Bölümde kamu döner sermaye
hesapları.

kullanmaları

açıklanmış. çalışmamız

işletmelerinin

gereken belgeler ve

ekinde

yıl

muhasebe

sonu

işlemleri

hesapların işleyişine ilişkin

örnekler

verilmiştir.

Beşinci

Bölümde kamu döner sermaye

yetkisine sahip kamu yönetimleri
Altıncı

işletmeleri

üzerinde denetim

açıklanmıştır.

Bölümde ise kamu döner sermaye

işletmelerinin

bütçe ve

muhasebe işlemleri üzerine ı992 yılında Anadolu Üniversitesi Metalurji
Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi'nde yapılan uygulamalar sonucunda
hazırlanan işletmenin ı 992 yılı

ve ı 992 yıl sonu işlemleri

bütçesi ile ı 992

gösterilmiştir.

yılı

muhasebe

kayıtlan

BİRİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE'DE KAMU DÖNER SERMAYE

İŞLETMELERİ

I.

TÜRKİYE'DE

KAMU

DÖNER

SERMAYE

İŞLETMELERİ

DÜŞÜNCESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

Bilindiğ;i

gibi

maliyesinde mali
ı 929

ı 9. yüzyıl,

gelenekçiliğ;in

Dünya Ekonomik

mali gelenekçi

liberal sisteminin hakim oldugu ve kamu

Buhraiıı,

hüküm

sürdüğ;ü

bir dönemdi. Fakat

I. Dünya Savaşı gibi olaylar liberal ve

düşünceleri degiştiren

fikirlerin

gelişmesini sağ;lamıştır.

Sonuçta, saf liberalizm ve mali gelenekçilik fikirleri
müdahaleci devlet, sosyal devlet gibi fikirler

değ;işime uğ;rayarak,

yerleşmeye

ve

gelişmeye

başlamıştır.

İşte

uymaz

bu süreç içinde. klasik devlet bütçesi değ;işen devlet anlayışına
olmuş,

bütçenin

önünde bulundurulan
Bu sapmalar devlet

bazı

hazırlanmasında

ve

uygulanmasında

ilkelerden sapmalar görülmeye

tarafından.

bir

takım

idarelerin,

göz

başlamıştır.

işletmelerin

ve

organizasyonların kurulmasına neden olmuştur. Ülkemizde de katma ve

özel bütçeli idarelerin, kamu döner sermaye
özerk bütçeli

kuruluşların oluşturulması

ve birlik ilkelerinin

ı

Gülay

COŞKUN,

sapmalarının

işletmelerinin, fonların

ve

klasik bütçe ilkelerden genellik

bir sonucudur 1 .

Devlet Bütçesi. 8.3. Anka:a. 1991. s. 46.

4

ı.

Genel Olarak Bütçe İlkelerl:

Bütçenin kendisinden beklenen

işlevlerini

yeine

getirebilmesı,

'

bütçe gelir ve giderlerinin açık ve dogru biçimde tahmin edilebilmesi,
bütçe
bir

uygulamasının

takım

ilkeler

vardır.

ilişkin kurallardır.
hakkında

ve denetiminin

yapılabilmesi

hazırlık

Bu ilkeler bütçenin

uyulması

ve

olmamasına

gerekli

uygulanmasına

arasında sınıflandırılması

Maliyeciler

kesin bir fikir birligi

için

ve

ragmen bu ilkeleri

yapıları

şu şekilde

sayabiliriz: Genellik, birlik, anlaşılır olma. dogruluk, samimiyet,
önceden izin. giderlerin bölümler itibariyle onanması. yıllık olma. bütçe
denkligi ve açıklık ilkeleri 2 .
Bütçenin Genellik ve Birlik İlkeleri ve Bu İlkelerden Sapmalar:

2.

Bu gün dahi uygulama

düşüncelerin gelişmesi

gelişmesi

bulan bütçe ilkeleri

bıraktikları

maliyecilerin günümüze
mali

alanı

aslında

klasik

miraslardan biridir. Ekonomik ve

ile bu ilkelerin uygulama

alanlarının

veya bu ilkelerden sapmalar bir zorunluluk olarak ortaya

çıkmıştır3 .

Bilindigi gibi genellik ilkesi, devletin bütün gelir ve giderlerinin
bütçede

ayrı ayrı

gösterilmesidir. Yani devlet herhangi bir gelir elde

ederken, bu gelirin elde edilmesi
gelirini

ayrı,

giderini

ayrı

dolayısıyla

herhangi bir gider yaparsa,

olarak bütçesinde göstermek zorundadır. Buna

gayri safi bütçe usulü de denmektedir4 .
Birlik ilkesi ise bütün devlet gelir ve giderlerinin tek bir bütçede
gösterilmesini ifade eder. Böylece devletin
giderler

aynı

bütçe içinde

toplamış

oldugu gelir ve

toplanmış olacaktır.

Bu iki ilke birbirine benzer görünse bile
Çünkü, bütçede genellik ilkesinin

ayrı hususları

uygulanması

ifade ederler.

ile bütün gelir ve

giderlerin gayri safi usule göre bütçe de gösterilmesi,' mutlaka tek bir
bütçede gösterilmesi

anlamına

gelmez. Yani. genellik ,ilkesi bir ülkede

2

COŞKUN.

3

ÇOŞKUN.

4

Akif ERGİNAY. Kamu Maliyesi. B. 13. Savaş Yayınlan. Ankara. 1990. s. 168.

s. 41.
s. 46.

5

bir kaç bütçede uygulanabilir. Birlik ilkesinde ise mutlaka bütün gelir
uygulanmıyor

ve giderlerin (gayri safi bütçe usulü
bütçede gösterilmesi gerekir5.

uygulanması,

Genellik ve birlik ilkelerinin birlikte

gelir ve giderlerin birbirleri ile mahsup edilmeksizin

olsa bile) tek bir
devlete ait bütün
ayrı ayrı

bütçe metninde gösterilmesidir. Kamu döner sermaye
ülkemizde, kendilerine özgü bütçe, muhasebe ve

tek bir

işletmeleri

alırlı, satım

ise

ve ihale

yöntemlerine göre yürütülür. Durum böyle olunca elde ettikleri
yaptıkları

gelirlerin ve

giderlerin devlet bütçesi içinde görünmesi

mümkün degildir. Ancak
sermaye

kuruluşlar,

işletmelerine ilişkin bazı

kendilerine

baglı

kamu döher

bilgileri (öz gelirler, kasa ve banka
Bakanlıgı'na

mevcudu gibi) bütçeleri ile birlikte Maliye ve Gümrük

vermektedirler 6 . Yine de bu uygulama genellik ve birlik ilkelerinin tam
olarak

3.

uygulandıgı anlamına

gelmez.

Türkiye'de Kamu Döner Sermaye İşletmelerinin Kunıluş Nedenleri:
"Klasik maliyecilerin klasik bütçe ilkelerinin genellik ve birlik

ilkelerini çok

katı

uygulamaları,

biçimde

gelişmelerin uygulanmasını

engeller hale

Diger bir husus, devletin
müdahalesinin

kaçınılmaz

çagımızda

biçimde

fonksiyonu bütçede birlik ilkesinin
gelişime

zamanla bütçe

alanındaki

getirmiştir.

ülke ekonomisine

artmış

degişmesine

katkısının

ve

olmasıdır.

Devletin bu

açmış

ve endüstriyel

yol

paralel yeni bütçe tiplerinin ve özellikle klasik bütçenin

katı

ilkelerinin yumuşatılarak uygulanmasına neden olmuştur 7 ."
Ayrıca,
yanında

bölünemeyen ve

kamu hizmetleri

ister istemez devletin yan veya tam bölünebilir ve

fiyatlandırılabilir

mallar

ekonomik nitelik
sapmalan

fiyatlandırılamayan

üretınesi.

taşıması

bir

takım

hizmetlerin yerel veya tam

gibi nedenler klasik bütçe ilkelerinden

gerekmiştir.

Ülkemizde bütçenin klasik birlik ve genellik ilkelerinden sapmalan
5

ERGİNAY,

6

Bkz.: Maliye ve Gümrük
1991. S. ll-29.

7

COŞKUN,

s. 170.

s. 47.

Bakanlıgı.

1992 Mali Yılı Bütçe

Hazırl'am_a Rehbeıi.

Ankara.

6

olarak görülen organizasyonlar
işletmelerinin kuruluş

arasında

yer alan kamu döner sermaye

nedenlerini temelde iki nedene

dayandırabiliriz:

Bunlardan birincisi devletin, bölünemeyen, şahsileştirilemeyen ve
dolayısıyla fiyatlandırılamayan mal ve hizmetlerin yanında bu
saydıgımız

karşıtı

özelliklerin

özelliklerde mal ve hizmetler üretir

durumda olmasıdır. Örnegin; devletin milli egitim hizmetleri. Burada
azıl

amaç ülkenin egitim sorununa

gerçekleştirmeye çalışırken
çalışmalanna aynlmış

İkinci

ister istemez atelye, laboratuar gibi ögrenci

yukarıda

Bu

verdigirniz örnege dönersek; milli egitim

çeşitli

alanda

dönemlerde kapasitenin
okullarındaki

devletin,

laboratuarlardaki makina ve

teçhizatı,

atıl kaldıgını

atelyeler

Aslında

devletin klasik hizmetlerinde, bir ticari

gibi mal ve hizmet üretimi konusunda plan ve program
düşünülemeyeceginden

II.

kapasitesi

sürekli

çalışma

ve

ögretmenler ve ögretim

tatil dönemlerinde. ögretim dönemlerine nazaran

kalabilmektedir.

atıl

amacını

yerlerden mal üretebilmektedir.

hizmetlerinde devletin

elemanları

Ancak devlet bu

temel neden ise devlet sisteminin sahip oldugu atıl

kapasitedir. Tekrar
görürüz.

ilişkindir.

atıl

işletme

yapması

halinde oldugu zamanlarda bile

bulunmaktadır.

TÜRKİYE'DEKi KAMU DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN

TANIMI, AMACI VE YARARLARI:
ı.

Türkiye'de Kamu Döner Sermaye İşletmesi Tanımı:

Türkiye'de kamu döner sermaye
yönetmeliklerde

yapılan tanımları artık,

kamu döner sermaye

işletmeleri

için

ülkemizdeki kamu döner sermaye

ekonomiye

kazandırmasını

değerlendirmesini
organisazyonlardır.

kısıtlı kalmaktadır.

işletmesi,

sırasında

için

Bu nedenle

şu şekilde

bir

tanım

devletin, normal kamu

elde ettigi mal ve hizmetlerin

ve sahip oldugu

saglamak

kanun veya

günümüzde faaliyet gösteren

işletmeleri

verebiliriz: Kamu döner sermaye
hizmetlerini yerine getirmesi

işletmelerinin

amacıyla

atıl

kapasitesini

oluşturulmuş

iktisadi

7
işletmelerini

Burada ülkemizdeki kamu döner sermaye

bir

organizasyon olarak nitilendirmemizin necaenini açıklamamız gerekir:
Türkiye'deki kamu döner sermaye işletmelerini organizasyon olarak
işletmelerin

nitelendirmemiz, bu tür
teşkilatlandırılmasına

dayanmaktadır.
anlaşılacagı

işletmeler

Çünkü bu

olmadıgı

kuruluş

işletmelerin tanımı

ve

işletmeler

veya

atıl

amacından

da

kurulmuş

zaten var. olan bir kurum veya
çıkan

mal ve hizmetlerin

kullanılır

kapasitenin

hizmet eder. Bu nedenle bu tür
kuruluşların

olarak

olmamıza

kanaatine sahip

hizmetleri sonucunda ortaya

değ;erlendirilmesi

kurum veya

bir

üzere devletin mal ve hizmet üretmesi için

degildir. Bu tür

kuruluşun

amacına

gerek

ayrı

işletmelerin baglı

oluşturulan

yönetimlerince

hale getirilmesi
olduklan

organizasyonlarla

yönetimi daha gerçekçi bir durumdur.
2.

Kamu Döner Sermaye İşletmelerinin Amaçlan:

Ülkemizdeki mevcut kamu döner sermaye işletmelerinin amaçlarını
şu şekilde sıralayabiliriz:

ı.

Devletin normal kamu hizmetlerini yerine getirirken üretmek
durumunda
nitelikteki

kaldıgı

sınai

bölünebilir,

fiyatlandırılabilir

ve

şahsi

ve ticari mal ve hizmetlerin degerlendirilmesi,

2. Devlet sisteminde var olan

atıl

kapasitenin

kullanılır

hale

getirilmesi.
3.

Kamu Döner Sermaye İşletmelerinin Yararlan:

Kamu döner sermaye
şekilde

ı.

işletmelerinin

ülkemize

sagladıgı yararları şu

sayabiliriz:
Normal kamu hizmetleri yerine getirilirken devlet
üretilmiş

olan mal ve hizmetlerin ekonomiye

2. Kamu sektöründe mevcut

atıl

saglanması,

4. Ekonomide

ve

karşılanması,

mal

kazandırılması.

kapasitenin degerlendirilmesi.

3. Kamu sektörüne mali kaynak
mevcut

tarafından

hizmetlere

ilişkin

talebin

8

5. Ülke ekonomisinde mevcut kapasiteyi doldurmalan,
6.

Eğ;itsel,

sağ;lık

ve

teknolojik

alanlarda

sosyal

fayda

sağ;lamaları 8 .

m.

TÜRKİYE'DEKi KAMU DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN
HUKUKİ DAYANAKLARI:

"Türk Kamu Ekonomisine ve Türk Mali Sistemine kamu döner
sermaye

kavramı,

26.5.1927 tarih ve 1050

Sayılı

Muhasebei Umumiye

Kanunu'nun 9 49 uncu maddesi hükmü ile girmiştir. Bu madde ile
genel bütçeli idarelere döner sermaye tahsis edilmesi kabul
edilmiştir 10 ."
Bilindiği

gibi 1050

Sayılı

Kanun, Devletin bütün

mallarının

idare

ve muhasebesine ilişkin kuralları içeren bir kanundur 1 1 . Ancak katma
ve özel bütçeli idarelerin
yazılı

hükümlere, özel

hesapları

ve

işlemleri

önce özel kanunlannda

kanunlannın atıfta bulunduğu

veya

kapsamına

almadığ;ı hesap ve işlemler için bu kanuna tabidir 12 .

1050
sermaye

Sayılı

işletmeleri

düzenlenmiştir:
sınai

Kanun'un 49 uncu maddesinde ülkemizde kamu döner
döner

sermaye

adı

altında

şu

şekilde

"Muvezenei umumiye dahilinde idare edilmekte olan

ve ticari müessese ve idarelerin

mübayaa bedelleriyle

mütehassıs

mevaddı

iptidaiye ve malzeme

ve arnele ücretleri mütedavil sermaye

namiyle bütçelere konulan tahsisat ile tevdir ve tesviye olunur. Bu
müessesat ve idarelerin mütedavil sermaye
olunmayan

miktarı

sermayeden

mütehassıl

tahsisatından

istimal

sene nihayetinde iptal ve istimal olunan
varidat fazlalan da irat kaydolunur."

Söz konusu 49 uncu maddeyi bu günkü dille
"Genel bütçe içinde yönetilen

sınai

şu şekilde

yazabiliriz.

ve ticari kurum ve idarelerin ilk

8

Ahmet AI.AGÖZ. Kamu Döner Sem1aye İşletmeleri. Ankara. ı 982, s. 18-19.

9

T.C. Başbakanlık M.G.Y.G.M .. Yürürlükteki Kanunlar Külliyatı, C. I. Ankara, 1988 ..
s.719.

10

..
AIAGOZ. s. 20.

11

M.U.K.. mad. ~.

12

M.U.K.. mad. 118.

9

madde ve malzeme
adıyla

sermaye

alım

bedelleri ile uzman ve

bütçelere konulan ödenekler ile

işçi

ücretleri döner

karşılanır

durum ve idarelerin döner sermaye ödeneklerinden
tutarları yıl

sonunda iptal edilir,

kullanılan

ve ödenir. Bu

kullanılmayan

sermayeden dogun gelir

fazlalan da bütçeye gelir yazılır 1 3.
Görüldügü gibi Kanun maddesi ile sadece genel bütçe içinde
yönetilen

sınai

işletmesi

kurabilecegi, döner sermaye ödeneklerinin ilk madde ve

malzeme

alım

ve ticari kurum ve idarelerin kamu döner sermaye
bedelleri ile uzman ve

belirtilmiştir. Ayrıca

işçi

27.9.1984 tarih ve

ücretlerine

harcanacagı

30~6 Sayılı Bakanlıkların

Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanun 14 ile Bakanlıkların ve
baglı kuruluşların ihtiyaçları

halinde kamu döner sermaye

işletmeleri

kurulabilecekleri hüküm altına alınmıştıı-15.
Ancak ülkemizde, kamu döner sermaye

işletmeleri 'Özel

kanunianna

baglı

olarak veya

konulan hükümlerle katma ve özel bütçeli idarelere
ayrı

tüzel

kişiliğe

sahip olacak

şekilde

de

kurulmaktadır.

Yine ülkemizde, kamu döner sermaye

işletmeleri

için idarelerin

bütçelerine ödenekler konulmakta ve bu ödenekler kamu döner sermaye
işletmelerinin başlangıç
yılı

içinde kurulmak

sermayeleri

amacıyla

olmaktadır.

Bu söyledif5imize ı 99 ı

genel ve katma bütçeye

konulmuş

olan

ödeneklerden iki örnek verebiliriz:
Örnek 1: Genel bütçeli idareler arasında bulunan Devlet İstatistik

Enstitüsü'nün

1991

Mali

Yılı

Bütçesi'ndeki

döner sermaye

ödenekleri; ı6
HİZMET PROGRAMLARINA DAGITILMAYAN TRANSFERLER

900

KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE SERMAYE TEŞKiLLERİ

Ol
3

Döner Sem1ayeli

031
900

Kuruluşlara Katılma

Paylan

Transferler

13

ALAGOZ. s. 21.

..

14

Yürürlükteki Kanunlar .... C.V .. s.6439.

15

B.K.G.E.H.K., mad. 40.

16

3690 Sayılı 1991 Mali Yılı Bütç<:> Kanunu. R.G .. T. 28.12.1990, S. 2793.

10

Örnek 2: Katma Bütçeli idareler arasında yer alan Anadolu

Üniversitesi'nin

1991

Mali Yılı Bütçesi'ndeki döner sermaye

ödenekleri 1 7 ;
GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETI..ERİ

101

ALT PROGRAMIARA DAGILMAYAN TRANSFERLER

90

3

Döner Sermayeli Kuruluşlara

031

Katılma

Paylan

900 Transferler

şekilde

Bu

genel ve katma bütçeli idarelerin bütçelerinin (A)

cetveline konulan ödenekler. kamu döner sermaye
kurulma

aşamalan

tamamlandıktan

sonra. bu

bütçenin (R) cetveline göre "940-Mali Transferler"

işletmelerinin

işletmelere

ayrıntı

genel

kodundan

aktarılır.

IV.

TÜRKİYE'DEKi KAMU DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN
ÖZELLİKLERİ:

Ülkemizdeki kamu döner sermaye işletmelerinin özellikleri
şunlardır 1 8:
ı-

Kamu döner sermaye

dayanılarak

kanunlarla veya kanunlara

tüzük veya yönetmelikle kurulur,

2- Kamu döner sermaye
idarelere

işletmeleri

bağlı

genel. katma ve özel bütçeli

olarak kurulurlar.

3- Kamu döner sermaye
muhasebe ve

işletmeleri

alım satım

işletmelerinin

ve ihale yöntemleri

4- Kamu döner sermaye

kendilerine özgü bütçe,

vardır.

işletmelerinin

genellikle tüzel

kişilikleri

yoktur,
17 3692 Sayılı Katma Bütçeli İdareler 1991 Mali Yılı Bütçe Kanunu, R.G., T. 6.1.1991,
S. 20747 /(m).
18 Dinçer GÖNEN-Hikmet IŞIK. Döner Sermaveli Kuruluslarda İhale-Muhasepe
DeneUm. Ankara. 1985. s. 5.
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5- Kamu döner sermaye
denetim

kuruluşlarınca

Bakanlıgı

gibi)

dış

işletmeleri

ülkenin idari

(Sayıştay Başkanlıgı.

yapısında

mevcut

Maliye ve Gümrük

denetime tabi tutulur,

6- Kamu döner sermaye

işletmelerinin

çeşitli

ekonomik ve

toplumsal yararlan vardır.
7- Kamu döner sermaye

işletmelerinin

ilk sermayeleri

olduklan idarelerin tahsis ettikleri veya verdikleri ödeneklerden,
yardımlardan,

sabit degerierden

karşılanır.

baglı

bagış

ve

İKİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE'DE KAMU DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE

ALIM, SATIM.VE İHALE YÖNTEMLERİ
I.

DÖNER SERMAYELi KURULUŞLAR İHALE YÖNETMELİGİ

Türkiye'de kamu döner sermaye
satım,

her türlü

alım,

hizmet, kira, trampa. mülkiyetin gayri ayni hak tesisleri ve

taşıma

işlerinin

nasıl

Kanununu'na 1 göre
ihale

işletmelerinin,

yapılacağı

hazırlanmış

Yönetmeliği'nde2

2886

Sayılı

Devlet

olan Döner Sermayeli

düzenlenmiştir3. Ayrıca.

hüküm bulunmayan durumlarda ve

yapılacak

ihale

Kuruluşlar

bu Yönetmelikte

ihale

işlerine ilişkin

yasak ve sorumluluklardan Devlet ihale Kanunu hükümleri ve
bukanuna göre düzenlenen

tüzük ve yönetmelik hükümleri

uygulanır4.

2

3

4

Yürürlükteki Kanunlar .... C.V. s.5969.
R.G .. T.4.8.1984, S. 18479.
D.İ.K. mad. 1:" ... Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere baglı döner sermayeli
kuruluşlar... işlerinin nasıl yapılacagı Maliye ve Gümrük Bakanlıgı'nca
hazırlanarak Bakanlar Kurulu'nca çıkanlacak Yönetmelikle belirtilir."
D.S.K.İ.Y. mad. ı: "Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere, özel idare
ve belediyelere baglı döner sermayeli kuruluşların alım. satım, hizmet, yapım, kira,
trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Yönetmelikte yazılı
hükümlere göre yapılır."
D.S.K.İ.Y. mad. 72: "Bu Yönetmelik 8.9.1983 tarihli ve 2886 Sayılı Devlet ihale
Kanunu'nun birinci maddesinin ikinci fıkrasına göre hazırlanmıştır."
D.S.K.İ.Y. mad. 69: "Bu yönetmelige göre yapılacak ihale işlerinde yasak ve
sorumluluklar hakkında 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunun bu konudaki
hükümleri uygulanır."
./ ..
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Bu

açıklaman1ızdan

sonra Kamu Döner Sermayi

işletmelerinin.

bu

kanun ve yönetmelige tabi işlerini şu şekilde açıklayabiliriz 5 .
Taşınır

hizmet ve

ve

taşınmaz

malların alım

Sayılı

657

ve

mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri,

satımı.

Devlet Memurları Kanunu'na 6 göre kamu

kesiminde istihdam edilen memur.
işçiler (işçi

Ka n u n u

statüsünde

7

uygulanır 8 )

karşıligında yaptırılan

istikşaf.

çalışan

sözleşmeli

kamu

personel, geçici görevli ve

çalışanlarına,

1475 Sayılı İş

hariç, gerçek ve tüzel kişilere ücret

araştırma.

sondaj, imalat, prototip imalat,

etüt. harita. plan. proje. kontrollük

müşavirlik

ve her türlü

hizmetleri,
Başta 818 Sayılı Borçlar Kanunu 9 olmak üzer, 6570 Sayılı

Gayrimenkul Kiralamaları Kanunu'nda 10 ve 3226 Sayılı Finansal
Kiralama Kanunu'nda 11 düzenlenmiş olan, adi kira. hasılat ve hayvan
kirası

ile finansal kiralamalar.
Borçlar Kanunu'nun ilgili maddelerinde 12 gösterilmiş olan

trampa

işleri,

Sahibine

sınırlı

yetkiler veren ve irtifak

hakları,

rehin

hakları

ve

gayrimenkul mükellefiyeti olarak üç tür halinde Borçlar Kanunun'da
düzenlenmiş

olan mülkiyetten gayri ayni

Yükleme,

taşıma. boşaltma

hakların iktisabı,

ve bunlara

ilişkin

ambalaj

işleri.

D.S.K.İ.Y. mad. 70: "Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda 2886 Sayılı
Devlet ihale Kanunu ile bu Kanuna göre çıkanlan tüzük ve yönetmelik hükümleri
uygulanır."

5

D.İ.K.

6

Yürürlükteki

7

Yürürlükteki Kanunlar .... C. N. s: 4 773.

8

D.M.K. mad. 4.

9

Yürürlükteki

mad. 4.
Kanurılar

Kanurılar

.... C. N. s. 4179.

.... C. I. s. 569.

Yürürlükteki Kanurılar .... C. III. s. 2683.
11 Yürürlükteki Kanunlar .... C. VI. s. 6775.
10

12 Bkz.: B.K.. mad. 232, 233.
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ı.

Döner Sermayeli Kuruluşlar İlıale Yönetmelfiin.i Uygulama İlkelerl:

Kamu döner sermaye
ve hizmetleri

işletmelerinin

kuruluş amaçlarına

kendilerine verilen görevlerini

uygun olarak ve verimlilik ilkeleri

dogrultusunda yerine getirmeleri esastır 13 .
işletmelerinin ihtiyaçlarını karşılarken

Kamu döner sermaye
açtıkları

gruba

ihalelerde bir

ayırabiliriz.

A) Kamu

takım

ilkelere uymalan gerikir. Bu ilkeleri iki ana

Bunlar:

döner

sermayeli

karşılanmasında uyulması

işletmelerinin

ihtiyaçlarının

gereken ilkeler.

B) Kamu döner sermaye

işletmelerinin

yaptıkları

ihalelerde

u yınalan gereken ilkelerdir.
A. İhtiyaçlarm karşılanmasında uyulması gereken ilkeler:

Kamu döner sermaye
şartlarda

ve

maksimum
alım

ve

zamanında

faydayı

işletmeleri, ihtiyaçlarını
karşılamalıdırlar.

saglayacak

en iyi

Buna göre

şekilde karşılanması,

satımlardan kaçınılması,

şekilde,

uygun

ihtiyaçların

zarar dogurucu

en uygun fiyatlarla ve en uygun

zamanlarda ihtiyaçların karşılanması gerekir 14 . Örnegin; kamu döner
sermaye

işletmelerinin pahalı

fakat kalitesi

alımda bulunması, ihitiyacını
anlamında olamayacaktır.

şekilde

uyulmadan temin edilirse, ihtiyaç en iyi
olmadıgı

yine

tercih ederek
karşılamış

makinanın bazı şartlar

ise, makina bu

şekilde

ile

ve uygun

şartlara
şartlarla

Mevsimlik yiyecek maddelerinin, mevsimi

dönemlerde zorunlu durumlar söz konusu

ihtiyaçların

malı

aksam parçalarının makina ile beraber

ihtiyacı karşılayacak

karşılanmamış olacaktır.

bir

ve uygun fiyatla

Yine. herhangi bir

(montajının yapılması, bazı

verilmesi gibi) temini

en iyi

düşük

en uygun fiyatla ve

olacaktır.

13

D.S.K.İ.Y., mad. 2.

14

D.S.K.İ.Y., mad. 2, D.İ.K.. mad. 2.

olınaksızın alınması

zamanında

karşılanmadıgı

15

B. İlıalelerde uyulması gereken ilkeler:

Kamu döner sermaye
uymaları

gerektiğ;i

bir

işletmelerinin

takım

yaptıkları

vardır.

ilkeler

ihalelerde de

Bunları

şu

şekilde

açıklayabiliriz.

a)

İhalede acıklıgın saglanması;

yapacakları

kamu döner sermaye

ihalelerin, bütün istekiiierin

isteklilerde herhangi bir

işletmeleri

katılabilmelerini sağ;layacak

şüphe uyandırmayacak

ve

husus bulunmayacak

şekilde duyurmak, yapmak ve sonuçlandırmak zorundadır 1 5.
saglanması;

b) ihalelerde rekabetin
işletmeleri,

kamu döner sermaye

yapacaklan ihalelerde bütün istekUlerin girebilmelerini

safılamaya

yönelik

davranışlarda

bulunmalı,

rekabeti önleyici

davranışlardan kaçınmalıdır. Örnefıin; şartnamelerde

veya teknik

şartnarnelerin

hazırlanmaları

belli

belli bir

malın

kişilerin

marka belirtilmesi

özelliklerini tarif eder
iştirak

ihalelere

şekilde

etmeler~ni

saglayacagından rekabeti önleyici olacaktır 1 6.

c)
işlerin

Başka başka

bir

istekliler

tarafından karşılanması alışılmış

eksiltınede toplanamaması;

kamu döner sermaye

ihtiyaçlarını karşılayacak kişilerin ayrı ayrı kişiler alınası

olan

işletmeleri,

durumunda

bu ihtiyaçlarını tek bir eksiltınede toplayamazlar 1 7 . Ayrı ayrı
sektörlerde faaliyette bulunan

teşebbüslerin

bir

eksiltıneye

istekli

olmalan her zaman beklenemez. Bu durumlarda idarelerin, üretimi veya
şatışları ayrı ayrı kişiler tarafından yapılan

mal ve hizmetleri

ihalelerle temin etme yoluna gitmeleri gerekir. Aksi halde
olacak rekabet

azaltılabilecegi

gibi, teklif

zarara u tıranılması gibi d urumlar ortaya

fiyatlarının

ayrı

eksiltınelere

yüksek

olması,

çıkacaktır.

d) ihale konusunu oluşturan işlerin kısırnlara bölünememesi;
kamu döner sermaye
Sermayeli

işletmeleri

Devlet

İlıale

Kuruluşlar İlıale Yönetmelifıi'nde

yararlanmak

amacıyla

ihale konusunu

Kanunu ve Döner

yer alan hükümlerden

oluşturan . işleri kısırnlara

bölerek alıın yada satım yoluna gidemezler 18. Bu durumu bir örnek ile

s .

15 D. .K.I.Y.. ma d . 2.
16 Dinçer GÖNEN, Hikmet IŞIK. Açıklamalı Devlet İlıale Kanunu.B. 6. Ankara, 1990,
s. 91.
17

.

D.LK.. mad. 2.
18 D.I.K.,
.
ma d . 2.

16
açıklayabiliriz:

Devlet ihale Kanunu geregince ve buna paralel

düzenlenen Döner Sermayeli Kuruluşlar İlıale Yönetmeligi hükümlerine
göre her yıl genel bütçe
kadar Devlet

İlıale

kanunlarının (İ)

Kanunu'na tabi kurumlarca, bu

merkezlerince belirlenen
işletmelerince

davranış

miktarına

pazarlık

yapılabilmektedir.

cetvellerinde belirtilen tutarlara

serbestligi

kadar da kamu.· döner sermaye
alım,

usulüyle

Bu usul ile

satım

yapılan alımlarda

vardır. Şartname

tutarların kuruluş

ve

diger

işler

idarelerin büyük bir

düzenlenmesi, ilan verilmesi, gibi

mecburiyetlerin olmaması bunlara örnek verilebilir. İşte bu tür
zorunluluklardan kaçınmak için işlerin (İ) cetvelinde belirtilen tutarlan
aşamayacak

şekilde

karşılanması

mümkün

yukarıda

kısırnlara

bölünerek veya
olmaktadır. ı 992

belirttigirniz

şeklinde

için

pazarlık

usulü ile

şekilde yapılacak alımlarda

miktar

kuruluş

Mali

Yılı

ayrılması

merkezleri için 34 milyon lira olarak belirlenmiştir 19 . Buna göre ıoo
milyon

liralık

lira gibi üç

bir

makinanın

degişik

şeklindeki alım

miktarda

ı .500'er

Kuruluşlar İlıale

e)

Arsası

parçalara bölünerek fatura edilmesi

aykırı olacaktır.

Yönetmeligi'ne

temin

İlıale

Devlet

Kuruluşlar

Yine. 3 bin tonluk bir ihtiyaç

ayrı pazarlık kararı

tonluk iki

alınması

iki faturayla

çeşitli

Devlet ihale Kanunu ve Döner Sermayeli

ihale Yönetmeligi'ne
maddesinin

35 milyon lira. 35 milyon lira ve 30 milyon

ile 30 milyon

liralık

Kanunu ve Döner Sermayeli

aykırı olacaktır.

edilmemiş,

mülkiyet ve

kamulaştırma işlemleri

tamamlanmamış

olan ve gerekli oldugu halde imar durumu. tip

yapılarda

diğerlerinde

tatbikat.

bulunmayan

yapım işlerinde

mahiyetteki

inşaatlar

mülkiyet ve

avan projeleri ve bunlara
ihaleye

dışındaki

kamulaştırma

çıkılamaması:

bina ve benzeri

ihalelerde, arsa temin edilmesi,

işlemlerinin

aranmaz20 .

19 3790 Sayılı ı 992 Mali Yılı Bütçe Kanunu. (İl Cetveli.

20 D.İ.K.. mad. 4.

dayalı keşifleri

tamamlanması

şartı
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n.

İTA AMİRLİGİ VE İHALE YETKiLisi

ı.

ita Amirllği:
Devlet İlıale Kanunu'na tabi olan idarelerde işleri yaptırmaya ye

ihaleye bu idarelerin ita amirleri yetkilidir21 .
İta

amiri, devlet hizmetlerine

ilişkin

gideringeçici veya kesin olarak

ödenmesi hakkında saymanlara yazılı emir ve izin verenlere denir 22 .
A. Genel bütçeli idarelerde ita amirli~:

Muhasebei Umumiye Kanunu'nda genel bütçeli idaler için ita amiri
olarak bir tek bakanlardan söz edilmektedir 2 3. Ancak, devletin
günümüzdeki mevcut

yapısında

arnirliği

ita

görevini yürütenler, genel

bütçeli idarelerin en yetkili kişisi olan, en üst amirleridir. Örneğin;
bakanlıklarda

bakan yönetiminde

bulunduğu bakanlığın

Cumhurbaşkanı, Sayıştay Başkanı
başkanı

ita amiridir.

gibi görevliler bu tür idarelerin

olarak ita amiridirler.

İta

amirleri,

bu

yetkilerini

görevlendirebilecekleri gibi.

yürütmek

kuruluşlannın

için

taşrada

memurlarını
gerçekleşen

giderlerini ödettirmek için, ödeme emri ile ikinci derece ita amirlerine
yetki verebilirler 24 . Öyleyse Muhasebei Umumiye Kanunu'na göre iki
tür ita amiri

vardır.

Bunlar birinci derece ita amirleri ve ikinci derece ita

amirleridir. Birinci derece ita amirlerinin sorumluluklan, Türkiye Büyük
millet Meclisi'ne aittir 2 5. Çünkü birinci derecede i ta amirlerinin
sorumluluğu

siyasi nitelik taşımaktadır 2 6. Birinci derecede i ta

amirlerinin, kendilerini ait ita

amirliği

yetkilerini

memurlarına

vermeleri halinde ise yetki devrinden söz edilir27 . Burada bahsettiğimiz
21

D.İ.K., mad. 3.

22

M.U.K.. mad. lO.

23

Bkz.:M.U.K., mad. 13. 22. 62. 71.
24 M.U.K., mad. 71.
25

M.U.K., mad. 13.

26

2709 Sayılı T.C. Anayasası, Yürürlükteki Kanunlar ... , C.I. s.l29.

27

Şinasi BÜYÜKLÜ-Mehmet KAMiLOGLU. Genel Muhasebe Kanunu Açıklaması,
1976. S. 99.

Ank.:ıra.
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yetki devri, yönetim bilimindeki yetki devridir. Yönetim hukukundaki
imza yetkisi ile

eş anlamlı

olan yönetim bilimindeki yetki devrinde,
sorumluluk yetki verende · kal~cagı için 2 8 i ta amirlerinin bu tür yetki
devirlerinde sorumluluk yine kendilerini ait
Taşrada

olacaktır.

görevli ikinci derece ita amirlerinin

sorunılulukları

ise

Sayıştay Başkanlıgı'nca hükme baglanır29.

B. Katma bütçeli idarelerde ita

amir~:

Katma bütçeli idareler hesap ve
kanuniarına

saklı

kalmak

tabidir ve bu idarelerin özel
kaydıyla

işlemlerinde

kendi özel

kanunlarındaki

hükümler

Muhasebei Umumiye Kanunu'un hükümleri

uygulanır 30 . Bu nedenle katma bütçelerin ita amirleri kendi özel
kanunlarında belirtilmiştir.

Onun için katma bütçeli idarelerde ita

amirligi özel kanundan gelen bir yetkidir ve birinci veya ikinci derece ita
amirligi söz konusu degildir. Ancak bu görevliler, ita amirligi görevlerini
m em urlarına devrede bilirler. Örnegin: Üniversitelerde rektörler 254 7
Sayılı

Yükseköğ;retim

Kanunu'nun 57 nci maddesine göre ita

amiridirler. Rektörler gerektigi takdirde bu yetkilerini

yardımcılarına

veya dekan, enstitü müdürü gibi görevlilere devredebilirler3 1 .
C. Özel bütçeli idarelerde ita amirliği:

a) İl özel idarelerinde ita amirli~i:
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'na 32 göre valiler. il özel idarelerinde

i ta amiridirler3 3 . Ancak valilerin hükümetin ve devletin ayrı ayrı ilcteki
temsilcileri

olmasından dolayı

yürüttükleri ikinci derece ita amirligi

yetkileri ile, il özel idarelerinin
yetkileri

başı

olarak yürüttükleri ita amirligi

karıştırılmamalıdır.

28 Şeref GÖZÜBÜYÜK. Yönetim Hukuku. Ankara. 1983, S. 34.
29
M.U.K., mad. 13.
30 M.U.K.. mad. 118.
31

Yürürı ükteki Kanunlar .... C. V, s. 5347.

32

Yürürlükteki Kanunlar .... C. Il. s. 2221.

33 İl İdaresi Kanunu. mad. 90.
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Valiler gerek

göreceği

memurlara bu yetkilerini devredebilirler.

b} Belediyelerde ita amirligi:
1580 Sayılı Belediye Kanunu'nda3 4 ita arnirliği konusunda

Muhasebei Umumiye Kanunu'ndaki gibi iki dereceli ita
yapılmıştır.

düzenleme

Buna göre belediye

birinci derece ita amirleridir. Belediye

arnirliği

başkanları

olarak

belediyelerin

başkanları, yardımcıianna

sorumluluk kendilerine ait olmak üzere bu görevlerini devredebilirler.
Şubelere ayrılan

belediyelerde ise belediye

başkanlan şube

müdürlerine

ikinci derece ita amiri yetkisi verebilirler35.
Büyük

şehir

belediyelerine

ilişkin

3030

Sayılı

Büyük

Şehir

Belediye

Kanun Hükmünde Kararnamenin Degiştirilerek
Kabulü Hakkında Kanun 36 ile büyük şehir belediye başkanlarının

Yönetimi

Hakkında

görevleri arasında ita amirligi de sayılmıştır3 7 .
2.

İlıale Yetkilisi:

Kamu döner sermaye

işletmelerinde yukarıda açıkladığımız

birinci

derece ita amirlerinin belirledikleri ihale yetkilileri, ita amirlerinin ihale
ile ilgili görevlerini yürütürler.
Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale Yönetmeligi'nde ihalesi yapılacak
ihale

işleri

ve ihale

ve usulleri için kimlerin ne miktara kadar ihaleye

kararlarını

işletmelerinin

onaylamaya yetkili

baglı

bulundukları

oldukları,

kamu döner sern1aye

idarelerin birinci derece ita

amirlerince belirleneceği hüküm altına alanmıştır3 8.

34 Yürürlükteki Kanunlar .... c. ı. s. 1019.
35 Belediye Kanunu, ma d. 126.
36 Yürürlükteki Kanunlar .... C. V. s. 6415.
37

B.Ş.B.Y.H.K., mad. 14.
38 D.S.K.İ.Y. madd. 3.

çıkarmaya
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III.

iHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR VE iHALELERE
KATILABİLME ŞARTlARI

ı.

İhalelere Katılamayacak Olanlar:

Döner Sermayeli

Kuruluşlar

ihale

Yönetmeliği'nde

kamu ilkelerine

dogrudan veya dalaylı olarak katılamayacak olanlar Devlet İlıale
Kanunu'nundan aynen alınan bir madde ile düzenlenmiştir 39 . Bu
nedenle Devlet ihale Kanunu ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İlıale
Yönetmeliği'nin

bu konuya

ilişkin

döner sermaye

işletmelerinin açmış oldukları

hükümlerini birlikte ele alarak kamu
ihalelere

katılamayacak

olanları şu şekilde sıralayabiliriz:

İta

amirleri ve ihale yetkilileri,
ihale işlemlerini hazırlamak. yürütmek, sonuçlandırmak ve
denetlemekle görevli olanlar,
İ ta amirleri, ihale yetkilileri ve ihale işlemlerini hazırlamak,
yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanların
eşleri

ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve

sıhri

hısımları,

İta

amirlerinin, ihale yetkililerinin ihale

işlemlerini hazırlamak,

yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanların ve
bütün bu saydıklarımızın eşleriyle, ikinci dereceye kadar (bu
derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının ortakları (ancak anonim
ortaklıklarda bunların hisse senetlerine sahip olmuş ve ortak
olarak yorumlanmaya müsait görülen hissedarlann, bu
ortaklıkların yönetim kurullarında görevli olmamalan şartıyla
ihalelere katılmaları yasaklanmamıştır 4 0),
Kanunlar ile geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine
katılmalan yasaklanmış olanlar:
Devlet İlıale Kanunu gereğince kamu ihalelerine katılmaları
yasaklanmış olanlar 4 ı.
253 ı Sayılı Kanun 4 2 gereğince kamu ihalelerine
~-------

39 Bkz.: D.S.K.İ.Y., mad. 5, D.İ.K., madd. 6.

40

4!

GÖNEN-IŞIK. Acıklamalı Devlet .... s. 120.
Bkz.: D.İ.K., mad. 83. 84. 85.

42 Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yap_amayacakları işler Hakkında Kanun,
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katılmalan yasaklanmış olanlar43.

Devlet

Memurları

Kanunu geregince kamu ihalelerine
katılmalan yasaklanmış olanlar4 4.
Muhasebei Umumiye Kanunu geregince kamu ihalelerine
katılmalan yasaklanmış olanlar45.
Belediye Kanununu geregince kamu ihalelerine katılmalan
yasaklanmış olanlar 46.
6183 Sayılı Kanun 47 geregince kamu ihalelerine
katılmayacak olanlar48.
2004 Sayılı İcra İflas Kanunu 49 geregince kamu ihalelerine
katılmalan yasaklanmış olanlar50.

2.

İhalelere Katılabilme Şartlan:

Kamu döner sermaye

işletmelerinin açtıklan

ihalelere istekiiierin

şu şartlara sahip olmaları veya yeıine getirmeleri gerekir5 1 ;

Kanuni ikametgah sahibi olmak,
- Türkiye'de tebligat için adres göstermek,
Gerekli nitelik ve yeterlilig e haiz bulunmak5 2 ,
istenilen teminat ve belgeleri vermek53.
Yürürlükteki Kanunlar .... C. IV. s. 5341.
43 K.G.AY.İ.H.K., mad. 1, 2.
44 D.M.K., ma d . 28.
45 M.U.K.. mad. 27.
46 Belediye Kanunu, mad. 29.
47

.Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Yürürlükteki Kanunlar .... C.
II. s. 2481.

48

A.A.T.U.H.K.. mad. 108.

49

Yürürlükteki Kanunlar .... C. I. s. 12·11.

50

İ.İ.K., mad. ll.

51

.

D.S.K.I.Y.. ma d. 4.

52 Bkz.: D.S.K.İ.Y., mad. 12.

53 Bkz.: 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunu Kapsamındaki Kuruluşlann Yapım, Hizmet
ve Taşıma İşleri İlıalelerinde Uygulayacaklan Genel ve Ortak Esaslan Belirleyen Tip
Şartname, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Her Türlü
Alım İlıalelerinde Uygulayacaklan Genel ve Ortak Esasları Belirleyen Eksiltme Tip
Şartnamesi, R.G., T27.5.l984. S. 18413, mad. 2.
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IV. İHALE KOMiSYONLARI

Kamu ihalelerinde ihalesi yapılan
degerlendiren, bu teklifiere göre
katılmayacagını

ihale

isteklilerin tekliflerini
isteklileri·n ihaleye katılıp

işe ilişkin

ve hangi teklifin uygun bedel olduguna karar veren

komisyonlarıdır.

ı. İlıale Komisyon1annın Oluşturulması:

ihale komisyonları en az üç kişiden oluşur ve komisyon başkan ve
üyelerini görevlendirme yetkisi ihale yetkilisindedir. İl}ale komisyonları
şu kişilerden oluşur:

-

başkanı (kuruluşun

ihale komisyonu

memurlanndan).

- Üye (yapım işlerinde işin ehli veya uzmanı şartıyla kuruluş
elemanlarından),

Üye (sayman veya vekil tayin edecegi kişi).

Bu

sayılan kişilerden başka

üzere ihale yetkilisi

ihale komisyonlanna

tarafından

yardımcı

olmak

geregi kadar memur ve uzman

görevlendirilebilir. Ancak bunlar ihale kararlarına katılamazlar5 4 .
2. İlıale Komisyonlannın Çalışması:

ihale komisyonlannın eksiksiz toplanması ve eksiksiz karar alması
esastır. ihale komisyonları kararlarını çogunlukla alırlar. Oyların eşit
olması

durumunda başkanın oy kullandıgı taraf çogunlukta kabul edilir
ve buna göre karar verilir. Muhalif kalan üye. karşı oy gerekçesini
yazarak imzalamak zorundadır.
İlıale komisyonlarının başkan ve üyeleri kullandıkları oy ve
verdikleri kararlardan sorumludur55.
komisyon

kararının altına

3. Komisyonların ihaleyi Yapıp Yapınamakta Serbest Olması:
İhtiyacın

temin edilmesi için açılan ihalelerin her zaman bir istekli
üzerine ihale edilmesi mümkün olmayabilir. İhalelerin yapılamaması
veya

yapılmaması

54 D.S.K.İ.Y .. mad. 9.
55
.
D.S.K.I.Y.. mad. 10.

da ihalelerin

sonuçlarındandır.

Ancak ihalenin
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yapılamaması

sonuçlan

ve ihalenin

yapılmaması farklı olayları

ifade eder ve

farklıdır.

İhalenin yapılamaması, kapalı

ve açık teklif usulleriyle yapılan
ihalelerde istekli çıkmadıgı veya teklif olunan bedelin komisyonca uygun
görülmedigi taktirde söz konusudur56.
İhalenin yapılmaması ise, komisyonların gerekçesini belirterek
ihaleyi yapınama kararı vermeleri halinde sözkonusudur. Döner
Sermayeli Kuruluşlar İlıale Yönetmeligi'ne göre komisyonlar gerekçesini
belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların
ihaleyi yapınama kararı kesindir57.
Komisyonların ihaleyi yapmama gerekçeleri:
- ihaleye fesat karıştınldığı.
- Piyasada ani degişmeler olduğu,
- Rekabetin yeterince saglanamadıgı,
- Şartnarnede eksiklik veya gerçekleşmesi mümkün olmayan kayıt
ve şartların bulundugunun bu aşamada ortaya çıkması şeklinde
olabilir.
İlıale komisyonların ihale yapınama kararları kesin olacagı için
ihale yetkililerinin bu

kararı degiştirme

ihale yetkililerinin verecegi karar

işin

imkanlan yoktur. Bu durumda
ya yeniden ihale edilmesi veya

tümüyle ihaleden vazgeçilnıesi şeklinde olacaktır58.
4.

İhale Komisyon Kararlarında Belirtilmesi Gereken Hususlar:

ihale
-

komisyonlarınca alınan

İsteklilerin

kararlarda:

isimleri,

- istekiiierin adresleri,
- istekiiierin teklif ettikleri bedeller,
-

İhalenin

hangi tarihte

-

İhalenin

hangi istekli üzerinde hangi gerçeklerle

-

İhalenin yapılmamış

- Komisyon
imzalan

başkan

yapıldığı,

yapıldıgı,

ise sebepleri.

ve üyelirinin ad, soyad ve esas görevleri ve

bulunması

5G Bkz.: DSKİY., mad. 36, 42.
57 D.S.K. 1.Y.. mad. 23.

58 GÖNEN-IŞIK. Açıklamalı Devlet ... ; s. 225 ..
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zorunlu olan hususlardır 59 .
Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale Yönetmeliğ;i'nde belirtilen bu
zorunlu

hususların yanında;

- Komisyon

kararının

tarihi ve nosu,

- Onay belgesinin tarihi ve nosu,
-

Duyumların

- ihalesi

ne

şekilde,

nerede ve hangi tarihlerde

yapılan işin niteliğ;i,

cinsi ve

yapıldığ;ı,

miktarı.

- ihalesi yapılan işin tahmin edilen bedeli,
- Ödeme saymanlığ;ı ve yılları,
- Komisyon

kararına ilişkin

damga vergisi

alındısının

tarihi, nosu

ve miktarlan
gibi

hususların

gösterilmesi ihale konusu

iş

ve ihale sonucu ile ilgili

komisyon kararlannın daha ayrıntılı bilgi vermesi sağ;lanabilir60.
5.

İlıale Komisyon Kararlannın Onayı veya İptal Edilmesi:

ihale

komisyonları

tarafından

alınan

ihale

kararları,

yetkilisince karar tarihinden itibaren en geç 1 O işgünü içinde

ihale

onaylanır

veya iptal edilir.
ihale yetkilisince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır 61 .

V.

İHALE USULLERİ

Döner Sermayeli
işletmeleri

sermaye

ihtiyaçlarını

ı.

Kuruluşlar

ihale

ihale usullerine tabi olmayan

ihale suretiyle

işlerin

haricinde

İhale Usullerinin Neler Olduğu:

Kuruluşlar

işlerin

haricinde, Döner Sermayeli

!hale Yönetmeliğ;i'nde sayılan işlerin ihalelerinde beş çeşit

.

D.S.K.I.Y., mad. 24.

60 GÖNEN-IŞIK, Açıklamalı Devlet .... s. 227.
61

göre kamu döner

karşılarlar.

ihale usullerine tabi olmayan
59

Yönetmeliğ;i'na

D.S.K. 1.Y.. mad. 25.
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ihale usulünden biri
Kapalı

A.

uygulanır.

Bu ihale usulleri:

teklif usulü,

B. Fiyat ve teklif isteme usulü,
C. Açık teklif usulü,
D.

Pazarlık

usulü,

E.

Yanşma

usulüdür.

ihalesi yapılacak işin gereğine göre bu usullerden hangisinin
uygulanacağını,

Döner Sermayeli Kuruluşlar İlıale Yönetmeliği'nin
hükümlerine uyularak ihale yetkilisi tespit eder. 62 .
A.

Kapalı

teklif usulü:

Devlet İlıale Kanunu'na tabi idarelerin ihalelerinde, kapalı teklif
usulünün

uygulanması

teklifierin gizli olarak verilmesini

sağlayan

bir

usul niteliğinde olduğundan dolayı esas olarak kabul edilmiştir63.
Kamu döner sermaye
kapılı

işletmelerinin

işletmelerin

teklif usulünü esas almalan gerekir. Çünkü Döner Sermayeli

Kuruluşlar İlıale Yönetmeliği'nde

gibi

ihalelerinde de

kapalı

de Devlet İlıale Kanunu'ninda olduğu

teklif usulünün haricinde kalan her ihale usulünde, bir

takım işler sayılmış

ve

işlerin

o ihale usulüne göre

"yaptırılabileceği" belirtilmiştir.

"yaptınlacağı" değil,

Yani bir zorunluluk

değil,

idare taktiri

vardır.

B. Fiyat ve teklif isteme usulü:

Fiyat ve teklif isteme usulü,
miktarı

şartnamesinde işin

nevi,

belirtilerek, isteklilerden fiyat, esvaf ve müddet

verilmesi veya tekiifte

bulunulması

suretiyle eksiitme

niteliği

hakkında

ve

fiyat

yapılması şeklinde

uygulanır 64 .

Bu usulde, istekiiierin hangi hususlarda. hangi
tekiifte bulunacaklan ve teklifin hangi
hallerde ve ne ölçüde

şarta bağ;lı

belirtilir65.
62 D.S.K.İ.Y., ma d. 30.
Bkz.: D.İ.K., mad. 36.
64 D.S.K.İ.Y.. mad. 37.
65 GÖNEN-IŞIK, Açıklamalı Devlet .... s. 212.

63

şarta bağlı

teklif

olup

verileceği)

sınırlar

içinde

olmadığı

(hangi

şartnamelerde
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Fiyat ve teklif isteme usulü ile;
Sınai

a)

ve teknolojik nedenlerle tahmini bedeli tespit edilemeyen

işler,

b) Önem ve özelligi itibariyle istekiiierin evsaf, fiyat ve süreler ile
işin şartnamesinde yazılı

bağlı

kalmaksızın

değerlendirilmesinde

olan diger teknik hususlarda

değişik

bulunmasında

tekliflerde

yarar görülen

c) Kamu döner sermaye

şartnarnelere

ve

bunların

işler,

işletmeliklerince

güçleri bilinen isteklilerden teklif

teknik yeterlilikleri ve

alınmasında

yarar görülen

işlerin

ya ptırılabilir 6 6.
C.

Açık

teklif usulü:

Devlet İlıale Kanunu'na tabi idarelerin açık teklif usulü ile
yapabilecekleri

işlerin

tahmini bedeli her

yıl

genel bütçe

kanunları

tespit edilir ve tahmini bedeli bu tutan geçmeyen ihaleler

açık

ile

teklif

usulü ile yapılabilir67.
Kamu döner sermaye işletmeleri ise tahmini bedeli Devlet İlıale
Kanunu'na tabi idareler için genel bütçe
miktarın

iki

katını

geçmeyen

işlerini

kanunlarında

açık

belirtilen

teklif usulüyle ihale

edebilirler. Örnegin; 1992 Mali Yılı Genel Bütçe Kanunu'na göre 1992
yılı

içinde

DİK'na

tabi idareler tahmini bedeli 1.5 milyar liraya kadar

olan işlerini açık teklif usulü ile yaptırabilirler 68 . buna göre kamu
döner sermaye

işletmeleri

liraya kadar olan
Açık

işlerini

de 1992

bu usulle

yılı

içinde tahmini bedeli 3 milyar

yaptırabileceklerdir.

teklif usulünde ihaleler, istekiiierin ihale komisyonlar önünde

tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle

yapılır.

Ancak istekliler ilk tekliflerini ilanda belirtilen ihp..le saatine kadar
komisyon

başkanlığına ulaşmış

mektupla da gönderebilirler. Bu
uygun

olması

olmak

şekilde

şartıyla

iadeli taahhütlü bir

verilecek teklifierin de mevzuata

gerekir. Teklif sahibi komisyonda

66 D .s. K.IY
. .. mad . 37.
67 Bkz.: D.İ.K., mad. 45.
68 Bkz.: 3790 Sayılı 1992 Mali Yılı Bütçe Kanunu. (İ) Cetveli.
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taktirde, posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul
edilir69.
D.

Pazarlık

usulü:

Pazarlık

Kuruluşlar

usulü ile ihaleleri

suretiyle

Döner Sermayeli

ihale Yönetmeliği'nde tek tek sayılmıştır. Sayılan bu işler

ihale komisyonlannca
istekliden

yapılabilecek işler

yazılı

işin

nitelik ve

gereğine

göre, bir veya daha fazla

veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde

yapılabilir. Pazarlık

usulü ile

yapılan

ihalelerde

anlaşmak

alınacak

tekliller belirli bir şekle bağ;lanmamıştır 7 0.
E.

Yarışma

usulü:

Kamu döner sermaye

işletmeleri

işlerini

gerektiği

sanatlara dair

her türlü etüt. plan. proje ve güzel
yarışma

halde

usulüne göre

yapurabilirler 71 .
Etüt, plan-proje ve güzel sanatlara dair
ihtisas istemesi ve bu

işlerde

gerektirmesi,

katılanları

hem

ödüllendermeyi hem de
ortaya

olmanın

istekli

ihaleyi

değerlendirmenin

çıkarmaktadır. İşte yanşma

işlerde değerlendirmenin
çalışmayı

ve külfeti

kazandırmanın

dışında

bir ön

jürilerce

usulü. bu ihtiyaca cevap veren bir

ihale yolu olarak Devlet ihale Kanunu'nda yer
Kuruluşlar İhale Yönetmeliği'nde
ihtiyaçların

en iyi

şekilde

uygun

almış,

şartlarla

69 D.S.K.İ.Y., nıad. 38, 39. 40. 41. 42.
71

72

Döner Sermayeli

de benimsenerek proje içerisinde
ve zamanlarda

esaslarına riayet edilmesi imkanı sağlanmıştır 72 .

70

yapılması ihtiyacını

D.S.K. t .Y.. ma d . 4 3 .
D.S.K.I.Y., ma d . 4 5 .
o

GÖNEN-IŞIK. Döner Sem1ayeli .... s. 236.
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VI.

İHALE USULLERİNE TABİ OLMAYAN İŞLER

Döner Sermayeli Kuruluşlar İlıale Yönetmeligi'nde aşagıda
belirtilen şekilde, ihtiyaçlar ihale usullerine tabi olmaksızın
karşılanabilir.
ı-

Bunlar;

Mutemet eliyle

alım,

2- İhtiyaçların kamu kuruluşlarından karşılanma~ı.
3-

Uluslararası anlaşmalar uyarınca yapılacak işler,

4- Kamu döner sermaye

işletmelerince

üretilen mal ve hizmetlerin

satış işleri,

5ı.

Tarım

ve orman ürünlerinde

tercilıli

usuller.

Mutemet Eliyle Alım:

Muhasebei Umumiye Kanunu'nun 83 üncü maddesine göre her;

yıl

genel bütçe kanunu (İ) cetvelendi gösterilen miktarlara kadar, ihale
yetkilisinin görevlendirecegi avans ve kredi mutemetlerince

yapılacak

alımlar ihale komisyon kararı olmaksızın: yapılabilir 7 3.

2.

İhtiyaçlann Kamu Kuruluşlarından Karşılanması:

Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale Yönetmeligi'nde kamu
kuruluşlarının

bir

takım işlerinin kıyınet

taktiri suretiyle birbirlerinden

karşılanmalarına kolaylık getirilmiştir 7 4 .

3.

illuslararası Anlaşmalar Uyarınca Yapılacak İşler:
Uluslararası anlaşmalara

yabancı

devlet veya

Sermayeli

Uluslararası kuruluşlarca

Kuruluşlar

nedenle, bu tür

göre Türkiye'de

işlere

yapılacak

saglanacak

74

karşılıkları

işlerde

Döner

ihale Yönetmeligi hükümleri, uygulanmaz. Bu
özel kanun, kararname ve

uygulanacagında~. ihale usulleri uygulanmaz 7 5.
73

ve

D.S.K.İ.Y .. mad. 60.
Bkz.: D.S.K.İ.Y., mad. 61.

7 5 Bkz.: D.S.K.İ.Y., mad. 62.

aniaşma

hükümleri
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4.

Üretilen Mal ve Hizmetlerin Satış İşlemleri:

Kamu döner sermaye
satışında

ihale usullerini

ürettikleri ma) ve hizmetlerin

işletmeleri,

uygulamaları

zorunlu

işletmeleri

Bu nedenle kamu döner sermaye
altında

hizmetleri maliyetinin

tutulmamıştır.

olmamak

şartıyla

ürettikleri mal ve

bedellerini kendileri

tespit ederek şatışlarını yapabilirler7 6.
5.

Tanm ve Onnan Ürünlerinde Tercihli Usuller:
Tarım

işletmelerinin

sermaye
taşıma

ve orman ürünleri üzerine faaliyette bulunan kamu döner

gibi

işlerinde

bu ürünlerinin üretimi, imali, kesme, toplam? ve
ve bu ürünlerin

vardır.

hükümleri

İşte

Döner

satışında

Sermayeli

ayrıca belirtilmiş

Yönetmeligi'nde bu husus

kendi özel mevzuat
Kuruluşlar

ve belirtilen

İlıale

işlerde

ve

satışlarda tercilıli usullerin uygulanabilecegi hüküm altına almıştır 77 .

VII. KAP ALI TEKLİF USULÜ İLE YAPlLACAK BİR iHALENİN
AŞAMALARI:

Kamu döner sermaye
ihalenin

yapılmasında

işletmelerinde

uygulanması

olumlu sonuçlanan bir

gereken

aşamaları şu şekilde

sıralayabiliriz:

ihtiyacın

belirlenmesi ve lüzum müzekkeresi (amiri ita

onayı)

alınması,

Tahmini bedel tespiti yapılması veya yaptırılması,
İlıale kanunu işle ilgili şartnamelerin hazırlanması.
Onay belgesi alınması.
İhalenin ilan edilmesi,
İsteklilerden işin
alınması,
76

.

Bkz.: D.S.K.I.Y .. mad. 63.
77 Bkz.: D.S.K.I.Y.,
.
ma d . 6 8.

tahmini bedeli üzerinden geçici teminat
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istekUlerin

hazırlamış oldukları

teklifierin verilmesi,
İsteklilerin tekliflerinin ihale saatinde açılması,
Açılan teklifierin degerlendirilmesi,
İhalenin kesinleşmesi,
Kesinleşen

ihalenin amiri ita
isteklilere bildirilmesi,
Müşteri

onayına sunulması

ve durumun

veya müteahhitten ihale bedeli üzerinden kesin teminat

alınması.

Müşteri

veya müteahhit ile kamu döner sermaye

işletmesi

arasında sözleşmenin imzalanması.

ı. İlıale öncesi Aşamalar:

A. ihtiyacın belirlenmesi ve lüz~ müzekk.eresi (amiri ita onayı):
İhtiyaç

yetkilisinin

duyulan herhangi bir işin ihaleye çıkanlması ancak ihale
onayı

gelmeden önce
gibi

bazı

ön

ile kesinlik

kazanır.

Bu nedenle

şartnameleren hazırlanması,

hazırlıkların yapılabilmesi

iş

ihale komisyonuna

'
bedel tahmini

yapılması

için ihale yetkilisinin

onayına
i

vardır. İlıale

yetkilisi bu

Lüzum müzekkeresi,

yapılacak işe

ihtiyaç

yapılmasına

onayı

lüzum müzekkeresi ile verir

ait lüzumlu bilgilerin içeren ihalenin

izin veren belgeye denir. Ancak,

bedel tahmini

yapılmış

şartnameler hazırlanmış

ve

aynı

zamanda lüzum

çıkılınadan

önce bedel tahmini

ise onay belgesi

müzekkeresi yerine de geçer 7 8.
B. Tahmin edilen bedelin tespiti:
ihalesi

yapılacak

her

iş

için ihaleye

yapılır.

Bedel tahmini yapılmakla ihalesi yapılacak işin piyasada hangi
fiyattan veya fiyatlardan karşılanabilecegi ögrenilmiş olur. Böylece

ihaleye

katılan

istekiiierin verecekleri fiyatlardan hangisinin uygun

bedel oldugu konusunda karar verme
işin

ihale edilme

gerçege

yakın

imkanı

dogar.

kolaylaşır

Anlaşılacagı

ve gerçekçi bir fiyat ile

üzere bedel tahmininin

olarak tespit edilmesinin uygun bedelin tespitine önemli

78 GÖNEN-IŞIK, Döner Sermayeli .... s. 129-1·60.
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etkisi vardır.
ihalesi yapılacak olan işin bedel tespiti, kamu döner sermaye
işletmelerince yapılır veya yaptırılır 7 9.
Yapım işleri

giren

diğ;er işlerin

ihalelerinde tahmini bedelin bizzat kamu döner sermaye

işletmelerince

hariç, yönetmelik

yapılması kararlaştınlmışsa
miktarının,

ihtiyacın

cinsinin, mahiyetinin,

fiziki, kimyevi, teknik özelliklerinin,
yapıiniası

yerlerinin. tespitinin
bulundurulması

- En

öncelikle

kapsamına

ve

şu

yapım

hususların

ve teslim

göz önünde

gerekir:

yakın

tarihte,

sonuçlanmış

aynı

türden ihalenin hangi bedel üzerinden

oldugu.

- İhtiyaç maddesine belediyece narh konulmuş ol~p olmadığ;ı,
-

Aynı ihtiyaçların

ihale

kuruluşlarca

hangi bedel üzerinden

edildiği,

- Piyasa

fiyatları.
bilirkişilerden alınacak

- Uzman ve

- Ambalaj, belirli
bazı

benzeri

uzaklıktaki

fiyatlar,

depoya teslim,

olması

vergi ve resimlerin müteahhide ait

koşullanndan doğan

ve müteahhit

tarafından

sözleşme masrafları,

gibi

şartname

üstlenilmesi zorunlu olan

ek mali yükler,
İşin yapılma

süresi içinde

yukarıdaki

unsurlarda

nasıl

bir

değişiklik beklendiği.

Kamu döner sermaye

işletmeleri işin özelliğine

tahmin edilen bedeli veya tahmin edilen bedelin
fiyatları

belediye,. ticaret

odası.

sanayi

odası.

bilirkişilerden

şüphesiz

borsa gibi

soruşturabilir.

Yapım işlerinde yapılacak

işletmeleri,

dayanılarak

kuruluşlardan

'

tahmini bedelin tespitini

sermaye

gerektiğinde

hesabında kullanılacak

1

veya

göre

yapım

Yapılacak

böyle bir

araştırma

kolaylaştıracaktır.

tahmini bedel tespitlerinde kamu döner
işleri

ilgili idarelerce tespit

için

edilmiş

kanunların verdiği

yetkiye

birim fiyatlan varsa, bunlan

uygulamak zorundadırlar. Nitekim Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,
Türkiye Elektrik Kurumu gibi
edilmektedir.
79

.

D.S.K.I.Y.. mad. 7.

kuruluşlarca

bu tür birim fiyatlar tespit
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Sinai ve teknolojik zorunluluklar nedeniyle bedel tahmini
şekilde

tespit edilemiyorsa, kamu döner sermaye

oldukları kuruluşun

birinci derece ita amirinin

saglıklı

işletmeleri, baglı

onayını

alarak, bedel

tahmini yapmadan fiyat ve teklif isteme usulüyle ihale yapabilirler.
Yukanda

açıkladıgımız şekilde

dayanaklannın
tutanagı asıl

tespit edilen tahmini bedel, bunun

da eklendigi bir hesap

tutanagında

gösterilir. Bu hesap

işlem dosyasında saklanır.

evraklarla birlikte ihale

Tahmini bedeller gerekliginde ihale komisyonlannca gerçek olup
olmadıgını araştırabilir.

Ancak ihale

komisyonlarının

bizzat tahmini

bedel tespiti mümkün degildirso.
C.

Şartnameler:

İlıale

konusu

hazırlanan yazılı

her türlü

metinlere

ihale konusu olan
şartları

işlerin

işler

şartname

özelliğini

denir.

belirten ve idarelerce

Şartnameler,

istekiiierin

ile ilgili her türlü teknik ve ;-özel bilgi, hangi

yerine getirmeleri gerektigi ve hangi yükümlülükler

altında

bulunuldugu hususlannda bilgi sahibi olmalarını saglar. İdarelerce veya
kamu döner sermaye

işletmelerince hazırlanan şartname

ve ekieri

olarak bedelsiz veya idarelerce takdir edilecek bir bedel
istekiiiere verilir. Bu

şartname

onaylı

karşılıgında

ve ekierin bedelsiz olarak kamu döner

sermaye işletmelerinde görülmesi mümkündürB 1 .
Devlet İlıale Kanunu ile Bakanlar Kuruluna tip şartnarnelerin
genel ve ortak

esaslarını

belirleme ve

olan hususlada ilgili veya bunlar

şartnarnelere konulması

dışındaki

zorunlu

konularda genel esaslar

tespit etme yetkisi verilmiştir8 2 . Bakanlar Kurulu da bu yetkisine
yapım,

dayanarak idarelerin
türlü

alım

ihalelerinde

hizmet.

uygulayacakları

taşıma işleri

ihalelerinde ve her

genel ve ortak esaslan belirleyen

iki adet tip şartname yayınlanmıştır83. Bu nedenle kamu döner
sermaye

işletmeleri,

ihaleleri için

hazırlayacakları şartnamelerde,

80 GÖNEN-IŞIK. Döner Sermayeli .... s. 123.
81 D.S.K.İ.Y.. ma d. 6.
82 D.İ.K, mad. 8.
8 3 Bkz.: İkinci Bölüm. III/2. dipnot 49.

tip
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şartnamelerdeki hususları da göz önünde bulundurm~ zorundadırlar.
Aynı

zamanda bu

yapılacak

hizmet

şartnamenin

ihalelerde de,

degiştirtlerek

tarafından

şartnameler açık

uygulanabilmektedir.

teklif ve

usulleri ile

ilgili maddeleri usulüne göre

Ayrıca

ihale usullerinden birine göre

işlerinin

pazarlık

Bakanlar Kurulunca idareler
yaptırılan

yürütülmesinde uygulanacak genel

her türlü
esasları

yapıni

ve

düzenleyen

Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi8 4 hükümleri de uygulanmaktadır.

Döner Sermaye

Kuruluşlar İlıale

Yönetmeligi'nde

şartnarnelere

konulması

zorunlu olan genel hususlar ise şöyle sayılmışbr:
İşin niteligi, nevi ve miktarı.
Taşınmaz malların satışı. kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve
üzerlerinde mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde tapu kayıtlarına göre,
yeri sınırı, yüzölçümü varsa pafta. ada ve parsel numarası ve durumu,
İşin tahmin edilen bedeli, geçici teninat miktan ve kesin
teminata ait şartlar,
İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,
İşe başlama

ve

işi

bitirme tarihi, gecikme halinde

alınacak

cezalar,
İsteklilerde aranılan şartlar

ihaleyi

yapıp

ve belgeler,
yapmamakta ve uygun bedeli tespitte

kuruluşun

serbest oldugu,
ihale kararının karar tarihinden itibaren en geç 1O işgünü
içinde ihale yetkilisince onaylanacagı veya iptal edilecegi,
Vergi, resim ve harçlada sözleşme giderlerinin kimin tarafından
ödenecegi,
Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyecegi, verilecekse
şartları ve miktarı.
Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki
degişiklikler

ödenecegi,
Süre

sebebiyle eger ödenecekse fiyat
uzatımı

farkının

ne

şekilde

verilebilecek haller ve şartları,
İşin süresinden önce bitirilmesinde faydçı görülen yapım
işlerinde erken bitirme primi verilecekse miktarı. şartları ve ödeme şekli,
İlıtilatların

çözüm

84 RG.T., 9.10.1984, S.l8540.

şekli.
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D. Onay belgesi:
Kamu İlıalelerinde ihalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi
hazırlanır.

Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğ;i'nde85 ita amiri onay belgesi
tanımlanmış ve 2886 Sayılı Devlet İlıale Kanunu uyannca yapılaeak
alımlarda

Devlet Harcama Belgeleri

numaralı

onay belgesinin

Yönetmeliğ;i'ne

ekli 2 ı örrl.ek

kullanılacağ;ı belirtilmiştir.

Yönetmelik

maddesi aynen şu şekildedir8 6
" İta Arniri Onay Belgesi:
giderin

yapılabilmesi

İdare adına

için giderin tertibini, konusunu, gerekçesini,

dayanaklarını,

hukuki

olmadığ;ını

miktarını,

gösteren ve ita amirinin

taşıyan yazılı

geçici veya ,kasin olarak bir
kullanılabilir

ödenek olup

adı-soyadı, unvanı

ve

imzasını

belgeyi (2886 Sayılı Devlet İlıale Kanunu uyannca

yapılacak alımlarda

2 ı örnek

numaralı

Onay Belgesini), ... ifed e

eder."
Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeligi 'nin diger hükümlerinde
harcamalarda

kullanılacak

belgeler tek tek

ilgili olarak bu harcamalara
araçlara

yapılan taşıma

taşıma,

Onay belgesi ile

örnekleri verebiliriz; tarifesi belli

giderlerinin ödenmesinde 2 ı. örnek nolu onay

belgesi, Maliye ve Gümrük
olan

şu

sayılmıştır.

yükleme ve

Bakanlıgı 'nca

boşaltma

baglı

nolu onay belgesi, tarifeye

temsil agırlama, tören fuar ve
amiri onay belgesi8 7 .

belirlenecek miktara kadar

giderlerinin ödenmesinde 2 ı örnek
ödemelerde. ita amiri onay belgesi,

tanıtım

giderlerinin ödenmesinde ita

Örneklerden anlaşılacağı üzere. Devlet Harcama Belgeleri
Yönetmeliğ;i'nde

Devlet İlıale Kanunu'na göre yapılacak alımlarda 21

örnek nolu onay belgesinin
kullanılabilmektedir.

ita amiri onay belgesi de

Bu nedenle idarelerin ve kamu döner sermaye

işletmelerinin yapacakları

metin

yanında

şeklinde yazılmış

harcamalarda, harcama

çeşidine

göre ya

ita amiri onay belgesinin, yada 21 örnek nolu

85 RG .. T.14.10.1991, S. 21021.

86 D.H.B.Y., mad. 3.
87 Bkz.: D.H.B.Y., mad. 31. 32, 38.
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onay belgesini kullanmalan gerekir. Her ne kadar Devlet Harcama
Belgeleri Yönetmeligi'nde, ita amiri onay belgesinin bir

takım

hususlan

kapsayan yazılı belgeyi, Devlet ihale Kanunu'na göre yapılacak
alımlarda

21 örnek nolu onay belgesini ifade edecegi

belirtilmişse

de,

Devlet İlıale Kanunu'na göre yapılan bazı alımlarda yazılı belgeyi ifade
eden ita amiri onay belgesinin

kullanldıgı

kuruluşlar

Döner Sermayeli

gözden

kaçınlmamalıdır.

ihale Yönetmeligi ve Devlet Harcama
işin;

Belgeleri Yönetmeligi'ne göre onay belgesinde ihale konusu olan
-

Nev'i, niteligi,

- Varsa proje

miktarı,

numarası.

- Tahmin edilen bedeli veya
-

Kullanılabilir

ödenek

- Avans ve fiyat

farkı

keşif

tutarı

bedeli.

ve bütçe tertibi,

verilecekse

şartları.

- ihalede uygulanacak usul.
-

Yapılacaksa ilanın şekli

-

Alınacaksa

-

Şantname

ve adedi,

geçici teminat
ve

verilmeyecegi, bedel

tutarı.
karşılıgında

verilip

verilecekse bedelinin ne

olacagı

eklerinin
karşılığı

bir bedel

belertilmelidir.
Onay belgeleri ihale yetkilileri ve tahakkuk memurlan
imzalanır.

Sermayeli

Onay belgelerinin ihale. yetkilileri
Kuruluşlar

tarafından

Döner

ihale Yönetmeligi ve Devlet Harcama Belgeleri

belirtilmiş

Yönetmeligi'nde

tarafından

Yönetmeliklerde ve Devlet

İlıale

olmasına

ragmen.

söz

konusu

Kanunu'nda ·tahakkuk memurunun

imzasının gerektigi belertilmektedir. Ancak 2518 Sayılı KanunaSS göre
bazı

istisnaların

girişilmeden

dışında

önce tahahhuk

Devlet

adına

memurları yılı

herhangi bir taahhüde

bütçesinde .kendilerini yetkili

olduklan ödenegin mevcut ve yetecek miktarda olup
ita amirine

yazılı

kadar ödenek

oln1adıgını

tetkik ve

olarak bildirmeye mecburdurlar. Harcamaya yetecek

olmadıkça

evrak düzenlemek ve

sözleşme

yapmak

yasaktırS 9 .

Buna göre tahakkuk

memurları

mevcut ve yetecek miktarda

88 251S Sayılı 1050 Numaralı Muhesebei Uruuruiye Kanununa Müzeyyel Kanun,
Yürürlükteki Kanunlar .... C. I. s. 719.
89 Bkz.: M.U.K.M.K., mad. l.
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olmadıgını

ödenegin olup

araştırarak

ita amirine

yazılı

olarak

bildirmeye mecbur olduklan için onay belgelerine imza atarlar.
E. İhalelerin Uam:
yapılacak işleri,

Kamu idareleri ihalelerinde, ihalesi
doğ;an

yönetmelikten
iyi

zorunlu veya ihtiyari durumlarda,

şekilde karşılanması,

ihalelerde

açıklık

ve rekabetin

kanun veya

ihtiyaçların
saglanması

en

gibi

nedenlerle ilan edilir.
İlıale

Devlet

konusu olan işlerin hangi esas ve usullere göre ilan edilecegi
İlıale Kanunu ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İlıale

Yönetmeligi'nde

açıklanmıştır.

İhalenin yapılacagı

Diger

şehirlerde

ilanlan;

yerdeki ilanlar.

yapılacak

dışında yapılacak

Mutemet eliyle

yapılacak

yaplacak ilanlar,

Resmi Gazete'de
Yurt

Buna göre

alım

ilanlar,

ilanlar,

ve.

pazarlık

usulüyle

yapılacak alımlarda

ilanlar,
başlıklan altında

a)

inceleyebiliriz.

İhalenin yapılacağı

Günlük gazete
çıkan

çıkan

yerdeki ilanlar:

yerlerdeki ihaleler, ihalenin

gazetelerde en az bir gün

aralıkla yayınlanmak

yapılacagı

yerde

suretiyle iki defa

duyurol ur.
Gazete ile

yapılacak

ilan ile ihale günü
"Bir örnek

arası

ilk ilan ile ihale günü

arası ı O

günden, son

5 günden az olamaz90.

olması bakımından ayın ı2'sinde yapılacak

bir ihale

için;
İlk ilanın

en geç

İkinci ilanın
yapılmış olması

ayın ı 'inci

ise

ayın

gününde,

3. 4. 5 veya

6'ncı

günlerinin birinde

gerekmektedir.

Ancak, istiklilere yeterli

hazırlık

süresi verilebilmesi için, ikinci

ilanın ayın 3'ünde yapılması daha uygun olacaktır9 1 ."
90 D.S.K.İ.Y., mad. 13/l-a.
91 Devlet İhalelcrl Genelgesi. Sıra No: IJ. R.G .. T.30.1.1985. S. 18561. mad. II/B-1-a.
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Günlük gazete

belirttigirniz süreler içinde ilgili
asılacak yazılar

yerlerdeki ihalelerde ilan,

çıkmayan

ve belediye

kuruluşun binalarının

yayın araçları

ile

yapılır.

ilan

yukarıda

tahtalarına

işlemler

Bu

aralıklarla

tutanakta belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün

bir

gazete

çıkıyorsa aynca gazete ile de bir defa ilan yapılır 92 .

Bu ilanlara

ilişkin işlemlerl.n

İlan tahtalarına asılacak yazılarda

tutanaklada belgelenmesi gerekir.
da ilanlarda

bulunması

zorunlu olan

hususların yer alması gereklidir93.

b) Diger

şehirlerde yapılacak

Kamu döner sermaye
içinde

çıkan başka

ilanlar:

işletmeleri, işin

önem ve özelligine göre
yayın

gazeteler veya öteki

araçları

yı,ırt

ayrıca

ile

ihalelerini ilan edebilirler9 4 . Bu şekilde yapılacak ilanlar, kamu döner
sermaye

işletmelerinin

sermaye

işletmeleri,

bedeli belirli
ilanları

taktirine

ihalenin

miktarı aşan

Ancak kamu döner

bırakılmıştır.

yapılacagı

yerdeki ilanlar ile tahmini

ihalelerin Resmi Gazete'de

atlayarak, dogrdan

doğruya

yapılması

şehirlerde

diger

gereken

ihaleleri ilan

edemezler.
c) Resmi gazete'de
Devlet

İlıale

yapılacak

Kanunu'na göre

tahmini bedelleri dikkate
bütçe

kanunlarında

alınır

belirlenen

ilanlar:
yapılacak

ilanlarında,

ihale

ve bu tahmini bedelin her
miktarları

aşınalarına

ihalelerin
yıl

genel

göre diger

şehirlerde ve Resmi Gazete'de ayrıca ilanları yapılır95.
İşte

Devlet ihale Kanunu'na göre

için belerlenen

miktarın

iki

diğer şehirlerde yapılacak

katını aşan

tahmini bedelli

ilanlar

işler,

ihale
teribinde en az ı O gün önce bir defa da Resmi Gazete'de ilan edilir96 .
Örnegin; 1992 Mali Yılı Bütçe Kanunu'na göre kuruluşlar 1992 yılı

içinde tahmini bedeli 200 milyon

lirayı aşan

ihalelerini diger

şehirlerde

de ilan edeceklerdir9 7 .
Kamu döner sermaye
400 milyon

lirayı

aşan

işletmeleri

ise 1992

ihalelerin ihalesinin

9 2 D.S.K.İ.Y., mad. 13/ 1-b.
93

yılı

D.İ.G .. Sıra No: 4, mad. II/B- 1-b.

94 D.S.K.İY... ma d. 13.
.
Bkz.: D.I.K.. mad. 17.

95

96 D.S.K.İ.Y.. mad. 13.
97 Bkz.: 1992 Mali Yılı Bütçe Kanunu. (İ) Celveli.

içinde tahmini bedeli

yapılacagı

yerde ilan
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edecekler, aynca Resmi Gazete'de de ilan ederek duyuracaklardır.
d) Yurt dışında yapılacak ilanlar:
Kamu döner sermaye işletmeleri ihalesi yapılacak işin önem ve
yapılacagı

özelligine göre ihalenin
Gazetede

yapılacak

başka

ilanlardan

yerdeki ilanlardan veya Resmi
yurt

dışında çıkan, başka

gazeteler

veya öteki yayın araçları ile de yurt dışında yayınlatabilirler98.
Kamu döner sermaye
de girmesini

yararlı

işletmelerinin yabancı

ülkelerdeki istekiiierin
dışında

gördükleri ihaleler için yurt

ilanlarda yeterli rekabeti saglayacak

yapacaklan

şekilde davranmalıdırlar. Yabancı

ülkelerde ilanlar ihale gününden en az 45 gün önce yapılır9 9 .
e) Mutemet eliyle

alım

pazarlık

ve

usulüyle

yapılacak

ihalelerde

ilanlar:
Kamu döner sermaye
alımlarda

ilan

işletmelerinin

yapmalarına
yapıp

ihaleler de ise ilan

gerek yoktur.

mutemet eliyle
Pazarlık

yapacakları

usulüyle

yapmamaktakamu döner sermaye

yapılacak
işletmeleri

serbesttir.

O

İlanlarda bulunması

Döner Sermayeli

zorunlu olan hususlar:

Kuruluşlar

ihale Yönetmeligi'ne göre ilanlarda

aşagıdaki hususların belirtilmesi mecburidir 10°;
İlıale

konusu olan

Şartname

kuruluşta

işin

niteligi, yeri ve

miktarı,

ve eklerinin nereden ve hangi

şartlada alınacagı,

bedelsiz görülebilecegi.

İhalenin

nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle

yapılacagı,

Varsa tahmin edilen bedel ve geçeci teminat
İsteklilerden aranılan
Kapalı

belgelerin neler

teklif usulüyle

yapılacak

miktarı,

olduğ;u,

ihalelerde, teklifierin hangi

tarih ve saate kadar nereye verilecegi.
İlanların

Döner Sermayeli

belirtilen esas ve usullere göre

Kuruluşlar

yapılmaması

ihale Yönetmeligi'nde

veya

bulunması

olan hususlan kapsamaması halinde ilanlar geçersiz sayılır 101 .
98 D.S.K.İ.Y.. mad. 13.
99
. .. ma d . l 6 .
~
D.S.K.I.Y
100 D.S.K.I.Y
. .. ma d . 14.

zorunlu
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İlıale yapılmadan

önce

ilanın

uygun

olmadıgı anlaşılırsa ilanın

yenilenmesi gerekir. İlan yenilenmedikçe ihale yapılamaz. Bu nedenle
yapılacak

ilanlarda eski

İlanların

veya

ilanların

geçersiz oldugu

ayrıca

belirtilmelidir.

geçersiz oldugu ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa ihale

sözleşme

kuruluşun

feshedilir. Ancak, ihalesi yapılan iş de ivedilik ve ihalede
yararı varsa, ihale kamu döner sermaye işletmesinin baglı

oldugu idarenin birinci derece ita amirinin
"İşde

hemen

onayı

ile geçerli

sayılabilir,

ivedilikten bahsedebilmek için ihale konusunun zorunlu ve

sağlanması

feshedelip yeni

gerekli ihtiyaçlardan

baştan

ilan ve ihale

olması,

birinci ihalenin

yapılmasına işin

zaman itibariyle

tahammüllünün olmadıgını anlaşılması lazımdır. Örnegin; ihale
konusu bir hastahanenin hemen
malzeme veya yiyecek
ilgili diger

işlerinde

ihtiyacı

tıbbi

olabilecegi gibi. ihalenin gecikmesi o

işle

yaranndan bahsedilebilmesi için de, birinci ihale

feshedilep yeniden ilan ve ihale
yararına

zaruret duyulan

gecikmesine sebep olabilecek bir konu olabilir.

İlıaleden kuruluş

yapıldıgı

çıkmayacagının

daha fazla istekli

karşılanmasına

taktirde birinci ihaledekinden

ve böylece rekabet nedeniyle

daha ucuz ve kaliteli mal saglama

olasılıgı

kuruluş

olmadıgının

anlaşılması gerekmektedir. Örneğin; ikinci defa usulüne göre ilan ve

ihale için geçecek süre içinde

inşaat

mevsumu geçebilir. Böylece ikinci

ihaleye daha az isteklinin katılması ihtimali fazla olacaktır 102 ."

g)

İhalenin

İhalelerin

tatil gününe rastlaması:

hangi tarih ve saatte yapılacağı ilanlarda belirtilen

hususlardan biridir.
ilana gerek

Eğer

olmaksızın

yapılır. İlandan

sonra

ihale günü tatil gününe

tatili takip eden ilk
çalışma

saatlerinin

iş

rastlamışsa,

gününde

aynı

değiştirilmesi

tekrar

yer ve saatte

durumunda ise

ihale ilan edilen saatte yapılır 1 03.
F. Geçici teminat:

Kamu ihalelerinde isteklilerden

alınan

teminata geçici teminat

verilir. Geçici teminat, isteklilerden. bedel tahmini
101 D.S.K.İ.Y.. mad. 15.
102 GÖNEN-IŞIK. Döner Sem1ayeli .... s. 145.
103 D. s .K.I.Y
. .. ma d . 17.

yapılan

adı

ihalelerde
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işin

ihale konusu olan

tahmin edilen bedelinin % 3 ü •oranında, bedel

tahmini yapılmayan ihalelerde teklif edilen bedelin,% 3 ünden az
olmayan tutar da alınan teminattırl0 4 .
İsteklilerden

geçici teminat alınmasının bir takım nedenleri vardır.

Bunların başlıcaları 105;

ihalelere katılacak istekiiierin tekliflerinden daha ciddi
olmalarını

işe

ve

girişmelerini

ciddiyetle

saglamak,

ihalelere fesat karıştınlmasını önlemek,
Belirli maddi güce sahip istekiiierin ihaleye

iştirakini

temin

etmek,
Yasal nedenlerle ortaya
Bedel tahmini

yapılmayan

döner sermaye

işletmelerinin

yatırılmadıgını

tespit etme

geçici

imkanı

değerlendirilmesi aşamasında

ihaleye

Kamu döner sermaye
ve

pazarlık

geçici

teklif

için bu tür ihalelerde kamu

yoktur. Ancak teklif

mektupları

anlayabilirler. Eger teklifierin

teminatları

katılamayacaklarına
işletmeleri

usulüyle

tutarı

teminatı alırken, doğru yatırılıp

doğruluğunu

degerlendirilirken bunun
rastlanılırsa bunların

ihalelerde geçici temtnat

olmayacağı

edilen bedelin % 3'ünden az

alımlarda

çıkabilecek zararları karşılamaktır.

eksik olan isteklilere
karar verilir.

mutemet eliyle

yapacakları

yapacakları

ihalelerde geçici teminat

alıp

almamakta serbesttirler 106.
Ancak

kapalı

yapılamaması

Kapalı

ve

ve

nedeniyle

açık

teklif usulüyle

muhafazası

yapılan

ihalelerde, ihalelerin

işin pazarlıkla yaptınlmasında

teklif usullerinde ihalenin

pazarlığa bırakılması

aynen

açık

halinde
mecburi

şantnarnede
olduğu

durum

yapılamaması

farklıdır.

nedeniyle

belirtilen nitelik ve

için geçici teminat

işin

şartların
alınması

zorunludur 107 .
Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale Yönetmeliği'nda geçici veya kesin
teminat olarak alınacak değerler şu şekilde sayılmıştır 1 08.
Tedavüldeki Türk
104

105

Bkz: D.S.K.İ.Y., mad. 19.
..
.

parası.

GONEN-IŞIK, Açıklamalı Devlet.. .. s. 202.
106 Bkz: D.S.K.İ.Y., mad. 19.
107 D.I.G.,
.
Sıra No.. 4, ma d . I /C -1.
108 D.S.K.I.Y.,
.
ma d . 2 o.
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Dış

Hazine ve

ticaret

Müsteşarlıgı'nca

belirtilecek hankalann

verecekleri süresiz teminat mektupları,
Devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahviller.

G. Tekliflerln verilmesi:
katılmak

Teklif ihaleye
Teklifierin

şekli,

Kapalı

Kapalı

yapılan

ihalelerde teklifler

kapalı

zarflar ile ihale

verilir.

teklif usulü ile

mektubunun

içerigi gibi hususlar Döner Sermayeli

Yönetmeligi ve Devlet İlıale Kanunu'na belirtilmişpr.

teklif usulü ile

komisyonlarına

zamanı,

verilme

Kuruluşlar İlıale

isteyen isteklilerin iradelerini ortaya koyar.

bulunduğu

yapılan

ihalelerde teklif, içinde teklif

iç zarf ile, bu zarfla birlikte teminat belgelerini

ve istenilen diğer belgeleri içeren dış zarfın tümüdür 10 9 . Kapılı teklif
usulünde teklifler
İç zarfın

yazılı

olarak

yapılır.

içinde teklif mektubu bulunur. Teklif mektuplarında;

İsteklinin adı-soyadı
Şartname

ve

imzası.

ve eklerinin tamamen okunup kabul edildigi ibaresi,

Ramkani ve yazı ile açık olarak yazılmış teklif edilen fiyat
bulunur.
kazıntı,

Belirtilen bu hususlara uymayan veya üzerinde
düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç
Ayrıca

teklif mektuplannın

Teklif

mektupları

uygun

olmalıdır.

veya

silinti veya

yapılmamış sayılır.

hazırlanmasında;

formları

idarece

hazırlanan

Eksiitmelerde indirim tahmini bedel üzerinden

örneklere

yapılmış olmalı,

kullanılmalıdır,

belediye rayici, ticari fiyat ve bu gibi ifadeler

.

Teklif edilen fiyat veya indirim, tutarlan ve hiç bir tereddüte
imkan vermeyecek

şekilde yazılmış olmalıdır,

İdarelerce hazırlanacak

kapsayacak
Ayrıca

..

şekilde olması

ve

şartnameye

hususları

eklenmesi gerekir.

örneklerde, isteklinin tebligat adresinin, isminin,

ünvanının
109

örneklerin tekliflerle ilgili

ve ihale konusu

GONEN-IŞIK, Açıklamalı

işle

Devlet.. .. s. 238.

ilgili diger bilgilerin

bulunması
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da yararlı

olacaktır,

Bir istekli

tarafından,

kendi veya

başkaları adıı:ıa

asaleten veya

vekaleten sadece tek bir teklif mektubu verilebilecektir. Aksi
tamamı işleme

halde bu tür tekliflerio

konulmadan iade

edilecektir,
Teklif

mektuplarının

reddoluoarak hiç

hususları taşımaması

gerekli

yapılmamış

sayılacagından,

halinde

bunların

sonradan degiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerininin
giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmayacaktır ı ı o.
Bu

şekilde hazırlanan

Kanunu 'na ı ı ı göre pul

teklif mektubuna 488

Sayılı

Damga Vergisi

yapıştırılır.

istekli, teklif mektubunu bir zarfın içinen koyar. bu zarf
kapatılarak,

açık

gösterecegi
imzalanır

üzerine isteklinin
adresi

adı, soyadı

ve tebligata esas olarak

yazılır. Zarfın yapıştırılan

yeri istekli

tarafından

veya mühürlenir. Böylece iç zarf oluşturulmuş olur.

İç zarf ve geçici teminata ait alındı veya banka t,eminat mektubu

ikinci bir zarfa koyulur. Bu zarf dış zarftır. İkinci zarfa ayrıca;
Yeterlik belgesi veya davet mektubu,
Ticaret ve/veya Sanayi

Odası

veya esnaf sanatkarlar

sicilkayıt

belgeleri,
Noter tasdikli imza sirküleri,
Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa).
No ter tasdikli ortak

girişim

beyannamesi ve eki

ortaklık

sözleşmesi,

İdaresince

isteklilerce ihale

dosyadaki istekli

dosyası

verilmesi halinde bu

tarafından imzalanmış şartname

ve belgeler,

proje v.b.
istenilen diger belgeler koyulur.
Böylece
ve

soyadı

hazırlanan dış

ile

açık

zarf da kapatilarak. üzerinde isteklinin

adresi ve teklifin hangi

işe

ait oldugu

adı

yazılarak

tamamlanır.

Kapalı

teklif usulünde isteklilerce

ııo D.İ.G .. Sıra No: 4, mad. D-4.

lll Yürürlükteki Kanunlar .... C. III. s. 3885.

hazırlanan

teklifler ilanda

43

belirtilen saate kadar komisyon
ilanda

belirtilerı

başkanlığ;ına

saate kadar komisyon

elden verilebilir yada

başkanlıgına ulşması şartıyla

posta ile gönderilir.
Elden verilen veya posta ile gönderilen teklifler komisyon
başkanlıgınca sıra nurnaları alındılar karşılıgında

postadaki gecikme sebebiyle
bunlann

alınış zamanı

işleme

alınarak,

teslim

konulmayacak teklifler varsa

bir tutanaktatespit edelir.

Teklifler posta ile gönderilecekse, bunlann iadeli taahhütlü olarak
gönderilebilmesi gerekir. Bu şekilde gönderilecek tekliflerde dış zarfın
üzerine ayrıca komisyon başkanlığ;ının adresi ile hangi işe ait oldugu
yazılır.

İlıale

saatinin tespitinde Posta. Telgraf, Telefon (PIT) veya Türkiye

Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat

ayarı

Teklifierin verilme saati ile ihale saati
ihalelerde daha

~azla

teklifin degerlendirilmeye

esas

alınır.

farklı

olabilir. Ancak

alınması

ve

dolayısıyla

rekabet ilkesinin yerine getirebilmesi için, teklifierin verilecegi en son
saat ile ihale saati

arasındaki

sürenin mümkün oldugu ölçüde

kısa

tutulması faydalı olacaktır.

Maliye ve Gümrük
işletmeleri

Bakanlıgı

da bu konuda kamu döner sermaye

ile ihale yetkililerince azami özenin gösterilmesinin

gerektigini belirtmektedir. Bu nedenle, teklifierin ihale saatine kadar
verebilmesi için kamu döner sermaye
gerekli tedbirlerin

alınarak

işletmeleri

ile ihale yetkililerince

bu hususun ilanlarda

açık

bir

şekilde

belirtilmesi gerekir112.
İstekliler tarafından

komisyon

başkanlıgına

verilen teklifler

herhangi bir sebeple geri alınamaz 11 3.
2.

İlıale Yapılması Sırasmdald Aşamalan

A. Tekli.flerin

a)

açılması

Dıs zarfların açılması:

Teklifierin

açılma

112 Bkz: D.İ.G., Sıra No: 17.
113 D.S.K..İ.Y.. mad. 31.

saati gelince ihale komisyonunun

yapacagı
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işlemleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Kaç teklif verilmiş olduğ;u bir tutanakta tespit edilir,
Dış zarflar hazır bulunan istekUlerin veya bunların noter
tastikli vekaletnameyi haiz kanuni temsilcilerin huzurunda
alınış sırasına
teminatın

açılarak,

göre

istenilen belgelerin ve geçici

usulüne uygun ve tam olarak verilmiş olup

olmadığ;ı

aranır,

Dış zarfın

üzerindeki

alındı sıra numarası

iç

zarfın

üzerine de

yazılır,

Belgelert lle

teminatı

usulüne uygun ve·· tam olmayan

isteklilerin teklif mektubunu

taşıyan

başkaca işlem yapılmadan, diğ;er

veya

bunların

iç

zarfları açılmayarak

ve

belgelerle birlikte kendilerine

noter· tesdikle vekaletnameyi haiz kanuni

temsilcilerine iade olunur ve bunlar ihaleye katılamazları ı 4 .
İç zarfların açılması:

b)

İlıale

komisyonlarınca

katılamayacakianna

dış

karar verilen istekliler ihale

Bundan sonra iç zarflar numara
teklif

mektupları

açıldıktan

zarflar
sırası

Okunan veya okutulan bu teklifierin bir listesi
komisyon
Bu

başkanı

ve üyeleri

uymayan veya

yada isteklinin

eklerinin tamamen okunup kabul
edilen

fiyatın

kazıntı,

rakam ve

yazı

açılarak,

okunur veya okutulur.
yapılır. Yapılan

bu liste

tarafından imzalanır.

aşamada şartnameye

başka şartlar taşıyan

odasından çıkarılır.

ile istekliler önünde

başkanı tarafından

komisyon

sonra, ihaleye

ile

açık

şartname

hükümlerinden

adı, soyadı, imzası, şartname

edildiğ;i

olarak

ve

ibaresi bulunmayan. teklif

yazılmadığ;ı

silinti veya düzeltme bulunan teklif

veyahut üzerinde

mektupları

kabul

edilmez ı ı 5.
Ancak

şartnamelerde

açıklanması

ve ilanlarda ihale konusu

yapılmadan

mektuplarında,

çıkılan

ihale konusu

işi

ihalelerde,

bir kaç

şekilde

belirtmek zorunda kalabilmektedirler. Bu
komisyonlarının,

teklif

114 D.S.K.I.Y
. .• ma d . 3 2 .
115
.

D.S.K.I.Y.. mad. 33.

mektuplarını şartlı

işin

tam olarak

istekliler

teklif

yapabileceklerini

durunıda
.

ise ihale
'

teklif veyfl alternatif

t~klif
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gibi gerekçelerle degerlendirmeyip kabul etmemektedirler.
c) Teklifierin
İlıale
olanları

aynı olması:

komisyonlannca iç zarflar
ayıkladıktan

da

uygun bedeli

teklif

mektuplannın

yansıttıgına

komisyonca karar verilir. Ancak bu arada
tarafından aynı fiyatın

teklif edilmesi .ve

hepsinin de uygun fiyat oldugu durumu ile

Böyle bir durum üç

degişik şekilde

Bunlardan birincisi
birisinin bu oturumda

geçerli

sonra bu teklif mektupinndan hangisinin

komisyon birden fazla istekli
bunların

açılıp

ortaya

aynı fiyatı

karşılaşabilir.

çıkabilir.

teklif eden isteklilerden sadece

hazır bulunmasıdır.

Bu taktirde

iş,

ihalede

hazır

bulunan o istekliye ihale edilir.
İkincisi
fazlasının

ise aynı tekiifte bulunan istekiiierin hepsi veya birden

ihalede

hazır bulunmasıdır.

isteklilerden ikinci bir
teklif

mektuplarına

usulünde
hazır

uyulması

yazılı

ilişkin

iş

alınır. Alınan

şartları

hazır

bulunan bu

bu ikinci teklifierin de

kapsamasına

ve kapali teklif

gereken hususlara dikkat edilmesi gerekir. ihalede

bulunan isteklilerden

bedeli teklif eden e

teklif

Bu durumda

alınacak

bu ikinci tekliflerden en uygun

ihale edilir.

Üçüncü durum, aynı fiyatı teklif eden isteklilerden hiçbirinin
oturumda

hazır olmaması

ikinci teklifterin de

veya

hazır

aynı olmasıdır.

bulunan isteklilerden

alınacak

Bu durumda ise ihale ad çekme

suretiyle sonuçlandınlır 1 16.
B. Tek.liflerln değerlendirllınesi:

ihale

komisyonları

istekiiierin

tekliflerini degerlendirerek

hangisinin uygun bedel olduguna karar verir.
Artırmalarda

uygun bedel. tabmin edilen bedelden

üzere teklif edilen

bedelleı-in

ihalenin tahmini bedelini

en yüksegidir. ihale

aşan

aşagı olmaınak

komisyonlarınca,

fakat en yüksek olmayan tekliflerden

biri tercihe layık görülerek uygun bedel olarak kabul edilemez 11 7 .
Eksiitmelerde uygun bedel. tahmin edilen bedeli geçmemek
teklif edilen bedelierin tercihe
116

layık

.
D.S.K.I.Y.,
mad. 35.

ll 7 GÖNEN-IŞIK. Açıklamalı Devlet. ... s. 221.

şartıyla

görünenidir. Görüldügü gibi
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eksiltmelerde, ihale

komisyonlarına

bir tercih

imkanı tanınmıştır.

Bunun nedeni eksiltmelerle temin edilecek mal ve hizmetlerin,
olmalarını sağ;lamaktır.

kadar kalitesi ile de uygun
düşük fiyatın
düşük

fiyatı

Aksi takdirde (en

uygun bedel olarak kabul edilmesi durumunda) maliyeti

mal ve hizmet

alınmış

olsa bile, mal ve hizmetin kalitesiz ve

ihtiyaca cevap verecek nitelikte olmayabilir.
Ancak. uygun bedelin teklif edilen en
bedellerden

farklı olması

düşük

diğ;er

halinde tercih gerekçesinin,

uygun bedel tercihinin subjektif

kıstaslar

bedelden veya

yerine objektif

bir

deyişle

kıstaslara

dayanılarak yapıldıgında komisyon kararinda belirtilmesi gerekir 1 ıs.

Zaten objektif
dogurucu

kıstaslara

göre

yapılmayacak

tercihler suistimal

olacaktır.

Devlet ihale Kanunu'na göre uygun bedelin tercihinde

kullanılacak

kriterler ile eksiitmelerde kabul edilecek azami indirim miktar ve
oranları; işin

niteliği

nevi,

talep edilen avans
yeterliği

ile ilgili

ve

miktarı

diğer

miktarı,

ve

istekli

tarafından

hususlarda göz önünde bulundurularak ve
da

görüşleri alınmak

suretiyle her

İskan Bakanının koordinatörlüğünde

Maliye ve Gümrük,
Kaynaklar

fiyatları,

ve isteklinin buna benzer teknik ve mali

gerektiğinde diğer bakanlıkların

Bayındırlık

birim

Tarım,

Orman ve

bakanlıklarınca

tespit

Köyişleri,

olunarak

yıl

Milli Savunma,
Enerji ve Tabii

Resmi

Gazete'de

yayımlanır 119 . Bu şekilde tespit edilen ve yayımlanan, uygun bedelin

tercihinde kullanılacak kriterıe·r ile, eksiitmelerde kabul edilecek azami
indirim miktar ve oranlan kamu döner sermaye

işletmelerinin

ihalelerinde de uygulanırl20.
C. İhalenin karara bağlanması:
İlıale komisyonlarınca

geçerli kabul edilen teklifler incelendikten

sonra, komisyon ihaleyi o anda karara
yapılmadığına

karar verebilir.

118 GÖNEN-IŞIK. Açıklamalı Devlet.. .. s.
119 D.İ.K.. mad. 28.
120 D.S.K.İ.Y.. ma d. 22.

222.

bağlayabilir

yada ihalenin
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Komisyon ihalenin
artık

ihale yetkilisince

yapıldıgına

onaylanması

karar verirse bu ihale

kararının

gerekir.

Komisyonlar tekliflerini daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi
için süreye ihtiyaç duyabilirler. Bu gerekçe ile komisyon ihaleyi, 15
günü geşmemek üzere başka bir güne bırakabilir. Ömegin; ayın 12'sinde
yapılan bir ihalede, komisyon teklifleri incelemek için ancak ayın
27'sine kadar bir günde ihaleyi yapacagına karar verebilir. Ancak
şartnarnelere 15 günden fazla bir süre tespit edebilir.
Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapmaınakta
serbesttir. Bu nedenle komisyon ihalenin yapılmadıgına da karar
verebilir.
ihale komisyonlarının yukarıda belirttigirniz üç husustan birine
göre verecekleri kararlar gerekçeli olarak bir karar veya karar özeti
halinde yazılır. Bu karar veya karar özeti komisyon başkan ve üyeleri
tarafından imzalanarak durum hazır bulunanlara bildirilir 121 .
Son olarak ihaleler, yapılmayabilir veya yapılamayabilir.Bundan
önceki açıklamalarımızda ihalenin, komisyonlarca yapılarnamasına yer
vermiştik. İhalenin yapılamaması ise başka nedenlere dayanır ve
sonuçları farklıdır.

ihaleye isteklinin çıkmaması,
Yada ihaleye katılan istekiiierin teklif ettikleri bedellerin ihale
komisyonlarınca uygun görülmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması
durumunda başvurolabilecek iki yol vardır.
Bunlardan birincisi ihalenin yeniden aynı usulle açılmasıdır.
İkinci yol ise, ihale konusu işin pazarlıkla yaptırılabilmesidir.
Ancak ihalenin yapılmaması rı,edeniyle işin pazarlıkla yaptıniabilmesi
için

bazı şartların

bir arada

gerçekleşmesi

ihalesi yapılamayan

iş,

ancak

gerekir. Bu

kuruluş yararı

şartlar şunlardır:

görüldügü taktirde

pazarlıkla yaptınlabilir.

ihalesi yapılamayan iş, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15
gün içinde pazarlıkla yaptırılabilir. İhalenin bitiş tarihi olarak
ihalenin
esas

yapılamadıgına

dair komisyonun

şartlar olduğu

121 D.S.K.l.Y.,
.

karar tarihi

alınmalıdır.

İşin pazarlıga bırakılması

ve

verdiğ;i

ma d . 3 4.

halinde
gibi korunur.

şartnarnede

belirtilen nitelik
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Ancak ihale, şartnarnede belirtilen nitelikte mal bulunamaması
nedeniyle yapılamamışsa günlük ihtiyaçlar, şartnameye baglı
kalınmaksızın temin edilebilirl22.
3.

İlıale Sonrası Aşamalar:

A. İlıale karannın ihale yetkillSine sunulması:

İlıale kararları ihale yetkililerinin onayı veya iptal etmesi ile

kesinlik kazanır. İlıale kararlarının ihale yetkilisince onaylanması ile
ihale kesinleşmiş, yani ihalesi yapılan iş isteklilerden birinin üstüne
ihale edelmiş olur.
İlıale kararının ihale yetkilisince iptal edilmesi halinde ise ihale
komisyonunca yapılan ihale bir hüküm ifade etmez. İhalenin ya aynı
usulle veya mümkün olabilecek başka bir usulle yeniden yapılması
gerekir.
İlıale yetkilisi geçici ihale kararlarını onaylarken ihalenin yasaya
uygun biçimde yapılıp yapılmadıgını denetiernekten başka, tespit edilen
uygun bedelin menfaate uygun düşüp düşmedigi hususunuda da
araştırmak yetkisine sahiptir.
İlıale yetkilileri ihale kararlarını onaylamamak için bir gerekçe
belirtmek zorunda degildir. Ancak kararın onaylanmadıgına dair yazıda
gerekçe yer aldıgı takdirde bu gerekçenin hukuk dışı olup olmadıgı ve
kamu yaranna uygunlugu idari yargı denetimindedir 123.
B. İlıale sonucwıun ilgililere bildirilmesi:
İlıale

yetkilisince analyanan ihale

itibaren en geç 5

iş

kararları, onaylandıgı

günü içinde, üzerinde ihale

imzası alınmak

yapılana

günden

veya vekiline

suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla
tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden
yedinci gün, kararın istekliye teblig tarihi sayılır. Örnegin; ayın 7'sinde
Perşembe günü ihale komisyon kararı ihale yetkilisince onaylanmıŞtır.
Bu ihale kararının ayın l4'Cı Perşembe gününe kadar üzerine ihale
yapılana veya vekiline bizzat bildirilmeli veya bildirim postaya
verilmelidir. Burada bildirim gününün yedi güne taşmasının sebebi
122 D.S.K.İ.Y .. mad. 36.
123 GÖNEN-IŞIK. Açıklamalı Devlet. ... s.

230. ·
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araya Cumartesi ve Pazar günlerinin girmesidir. Bu nedenle bildirim
süresinin işgünü dikkate alınarak hesaplanması gerekir. Eger ihale
kararı posta ile gönderilmişse, (postaya verme tarihinin ayın l2'si Salı
Günü oldugunu varsayalım) ayın l9'u Salı günü kara,İ- istekliye teblig
edilmiş sayılır. Burada söz konusu gün hesabı, takvim günüdür. Posta
ile bildirimlerde 7 gün hesabında işgünü degil, takvim günü esas alınır.
İlıale yetkilisince iptal edilen ihale kararlan da istekUlere veya
vekilierine aynı sürelere uyularak aynı şekilde bildirilir 12 4.
C. Kesin teminat

alınması:

ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanması ile
müteahhit veya müşteride belirlenmiş olur. Müteahhit veya müşteriye,
ihale sonucu bildirildikten sonra bu kişilerden teminat alınır.
İşte taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak
yerine getirilmesini saglamak

amacıyla, sözleşme yapılmasından

önce

müteahhit veya müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplan~ak
suretiyle% 6 oranında alınan teminata kesin teminat denirl25.
Müteahhit veya müşterinin bu mecburiyete uymaması halinde
herhangi bir işleme gerek olmaksızın ihale bozularak geçici teminatı
gelir kaydedilir. Etüd, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetleriyle
yapım işlerinin tahmin edilen bedeli her yıl genel bütçe kanunlannın (İ)
cetvelleriyle belirlenen miktarları aşması halinde bu işler için alınmış
olan geçici teminatların kesin teminata dönüştürülerek geri kalanı
hakedişlerden %;,ı O kesinti

suretiyle

alınabilir.

Müteahhit veya müşteriden alınan kesin teminat, teminat olarak
kabul edilen diger degerlerle degiştirilebilir. Ancak hakedişlerden kesinti
suretiyle

alınan

ulaşılıncaya

Ayrıca,

kesin teminatlar, kesin teminatın miktanna
kadar diger teminatlarla degiştirilemez.
keşfin ve sözleşmenin dışında kalmış fakat yapılması

ihaleden sonra

kararlaştırılmış işlerle degişken

edilmiş işlerde

kesin teminat artan

bedel
124

oranında arttınlırl26.

D.S.K.l.Y., mad. 26.
125 D.S.K.İ.Y.. mad. 48.
126 D.S.K.İ.Y .. mad. 49.

iş

fiyat esasına göre ihale
veya fiyat farkı olarak ödenecek

50

D.

Sözleşme yapılması:

Kamu döner sermaye işletmelerinin, yaptıkları ihaleler sonucu
müşteri veya müteahhitle sözleşme yapması kuraldır. Ancak, bunun
bazı istisnaları vardırl27.

Ömegin; Yönetmelikte sayılan ihale usullerine tabi· olmayan işlerde
sözleşme yapılmayabilir. Yine, pazarlık usulüne göre, yaptınlabilecek
bazı işlerde sözleşme yapılması mecburi degildir.
Bilindigi gibi

sözleşme;

iki

taraflı

bir hukuksal

işlemdir.

Yani iki

tarafın

irade açıklaması ile kurulur. İki tarafın irade açıklamalarının da
karşılıklı olması gerekir 128. Yapılacak sözleşmenin yazılı olması ve
kamu döner sermaye işletmesi adına ihale yetkilisi tarafından
imzalanması gerekir. Ancak, unutmamak gerekir ki Borçlar Kanunu'na
göre yazılı olması gereken sözleşmelerde borçlananların imzalarının da
bulunması gerekirl29. Bu nedenle, kamu döner sermaye işletmelerinin
yaptıkları

iki tarafa borç yükleyen

alım, satım,

işlerine ilişkin sözleşmelerde
imzalannın bulunması

müteahhit veya
gerekir ..

kira, hizmet,

müşterinin

de

yapım

v.b.

sözleşmede

Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale Yönetmeligi'nde sözleşme
yapılması hususunda müteahhit veya müşteriye
ve kamu döner
sermaye işletmelerine bazı görev ve sorumluluklan yüklenmiştirl30.
Şunu

da belirtmek gerekir ki. sözleşme yapılana kadar olan
aşamalar yönetsel niteliklerdiL Bu nedenle sözleşme' yapılana kadar
çıkacak uyuşmazlıklara ilişkin davalar, yönetsel · yargıda açılır.
Sözleşmenin

uygulama aşamasında çıkacak uyuşmazlıklarda ise, kural
olarak, davalar adli yargıda açılır131. Anlaşılacagı üzere, sözleşmelerin

uygulamasında çıkan uyuşmazlıklarda

Döner Sermayeli

Kuruluşlar

ihale Yönetmeligi ve Devlet ihale Kanunu hükümlerinin yanında özel
hukuk hükümleri de uygulanacaktır.

127 Bkz.:

D.S.K.İ.Y .. mad. 46.

128 AydınAYBAY. Bordar Hukuku Dersleri. B.
129 Bkz., B. K, mad.

13.

130 Bkz.: D.S.K.İ.Y.. mad. 50. 52. 54.
131 GÖZÜBÜYÜK. s. 158.

9..

İstanbul.

1984. s. 21.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE'DE KAMU DÖNER SERMAYE

İŞLETMELERİ BÜTÇELERİ

Kamu döner sermaye

işletmeleri

Devlet bütçesinden

ayrı

olarak

kendi bütçeleri ile faaliyetlerini yürütürler. Muhasebei Umumiye
Kanunu'nun 49 ncu maddesine göre kurulan ve faaliyet gösteren kamu
işletmelerine

döner sermaye
yapmaları

yine bu kanun maddesi ile

imkanı verilmiştir.

kuruluşlann

özel

döner sermaye

kanunlar'ında

işletmeleri

ayrı

bütçe

Özel kanunlarla kurulan ya da

yer alan hükümlere göre kurulan kamu

de bu özel hükümlere göre

idarelerden ya da Devlet bütçesinden

ayrı

baglı

olduklan

olarak bütçelerini

yapmaktadırları.

Bütçe yapmayan kamu döner sermaye
çalışma

raporlan,

yıllık

işletmelerinde

genel bilanço ve faaliyet raporu

ise

yıllık

şeklinde

belgeler

Bütçeler

aslında

hazırlanmaktadır.

I. BÜTÇELERİN NİTELİGİ

"Bütçeler gelecegin
geçmiş

tecrübelere

ayarlanırlar.

dayanır,

Bu nedenle

hazırlanmasında

sayısal planlarını oluşturur.

fakat gelecekteki beklentilere göre

geçmişe ilişkin

muhasebe verileri, bütçelerin

çok önemli bir rol oynar"2. Kamu Döner Sermaye

ı

ALAGÖZ, s. 104, 105.

2

Rıfat ÜSTÜN. Yönetım Muhasebesi. Bilim Teknik Yayınevi. Eskişehir. ı985. s.87.
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İşletmeleri

de hazırladıklan bütçelerle geçmişin verilerinden ve

tecrübelerinden yararlanarak gelecege
sayısal

ilişkin

tahmini gelir ve giderlerini

olarak belgelendirmiş olurlar.

II. BÜTÇELERİN YAPILIŞIVE ONAYLANMASI

Kamu döner sermaye

işletmelerinde

işletmeden işletmeye farklılıklar

genel bütçe modelinin basit bir
hazırlanan

şekli

bütçelerin

ve

kapsamı

göstermekle beraber, genellikle klasik
şekli

esas

alınarak hazırlanır.

bu bütçeler, genellikle Maliye ve Gümrük

Nitekim,

Bakanlıgı'na

da

gönderildiginden, bütçelerin denetimi saglanmakta ve klasik bütçe
yapısına uygunluğu araştıralabilmektedir3.

Bütçeyi

hazırlayan

işletmelerinde
işletmelerinde

farklı

olabilmektedir. Kamu döner sermaye

hazırlama

işletme

görevi yönetim

müdürü. sayman ve

kurullarına,

diğer

işletme

bir üst yöneticiye

'

verilmiştir.

ı.

farklı

bütçe

müdürlüklerineveya

organlar da kamu kamu döner sermaye

Sütçelerin Yapılışı

Kamu döner sermaye

işletmeleri

bütçeleri bütçe gerekçesi, bütçe

metni, gider bütçesi, gelir bütçesi ve cetvellerden
hazırlanması

ile bütçe

yapılmış

oluşur.

Bu belgelerin

olur4.

A Bütçe gerekçesi

Bütçe gerekçesinde kamu döner sermaye

işletmesinin

genel mali

durumu, gider ve gelirlerdeki önceki dönemlerden bu güne gelişmeler,
gider ve gelirlerin

dayanakları

3

AlAGÖZ, s. 106.

4

Kamu döner sermaye
bkz.:

5

Altıncı

Bölüm,

ve bütçenin ana

işletmeleri

bütçeleri üzerine

hatları

yapılan

bulunur5.

uygulama ile ilgili olarak

ı.

Aziz TURAL. Türk Bütçe Sistemi. Maliye ve Gümrük

1987/289, Ankara. 1987, s.56.

Bakanlıgı.

A.P.K.K.. Ya. No:
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B. Bütçe metni

Bütçe metninde, bütçenin gelir ve gider dengesi. bütçe
cetvellerinadı

ve

esasları,

bilgilerle diger

çeşitli

yasasına

ekli

aktarma, bölüm düzeni, yeni tertip açma gibi

hükümler yer

alır.

C. Gider bütçesi

(A)

işaretli

hizmetlerinin
miktarlannı

cetvelde. kamu döner sermaye

karşılıgı

işletmelerinin yapacakları

olarak ihtiyaç duyduklan ödenekierin tahmini

gösterir. Bu cetvele gider bütçesi de denir6.'

Kamu Döner Sermaye İşletmelerinde bütçenin (A) cetvelinde
ödenekler "Bölüm" ve "Madde" olarak gösterilir.
"Bölüm" deyimi bütçe

sınıflandırmasında

faaliyetlerinin ana

hizmet programlannı ifade eder. Örnegin; genel bütçenin standart
hizmet

programiarına

göre "Bölüm

ı"

genel yönetim giderlerini

gösterebilir.
"Madde" deyimi ise ana hizmetin. yani bölümün maliyetini
oluşturan unsurları

gösterir. Örneğin: "Madde ı" aylıkları gösterebilir.

Bölüm ve madde ise birlikte bütçe tertibini ifade eder.
D .. Gelir bütçesi

(B)

işaretli

cetvel, kamu döner sermaye

kaynaklardan elde
şekilde

edeceği

gelirlerin tahmini

işletmelerinin çeşitli

miktarlarını aynntılı

bir

gösterir. Bu cetvele gelir bütçesi de denir 7 . Gider bütçesinde

oldugu gibi bu cetvelde gelir tahminleri "Bölüm" ve "Madde" olarak
sınıflandırılır.

Gelir bütçesinde "Madde" deyimi gelirin türünü ifade eder. Ömegin;
"Madde

ı"

mal ve hizmet

satış

gelirlerini gösterebilir.

"Bölüm" deyimi ise o gelir türünü

oluşturan

alt gelir türlerini ifade

eder. Örneğin: "Bölüm ı" faaliyeti bilimsel yayınlara dayanan ka,:mu
döner sermaye işletmesinin kitap satış gelirini gösterebilir.

6

AI.AGÖZ, s. 106.

7

TURAL, s.59.
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E. Cetveller

(A) ve (B)

işaretli

cetvellerin

dışında,

devlet bütçesinin eki

başka

cetvellerde kullanılır. Genel bütçe kanunlarında Muhq.sebei Umumiye
Kanunu'nun 29'ncu nıaddesine göre genel bütçe kanununa ekli
cetvellerin neleri gösterdigi

açıklanır. işaretlerine

bu cetveller kamu döner sermaye
olacak

şekilde degiştirilerek

Kamu döner sermaye
taktirde, genel bütçe

işletmelerince

veya aynen
işletmeleri

kanuniarına

göre

anlamları degişen

kendilerine uygun

kullanılabilir.

kendi bütçelerine uygun oldugu

ekli cetvellerin

uygulanacagına

dair

bütçe metinlerine hüküm koyabilirler.

2. Bütçelerin

Onaylanması

Kamu Döner Sermaye
hazırlanan
başına

bütçeler yine yetkili

kadar karar

bütçelerinin

baglanmış

görüşülmesinde

getirilmemiştir.

tarafından hazırlanan

8

kurullarına

Bkz.: 2547

organlarınca

organlarınca

yetkili

onaylanarak mali

olur. Kamu döner sermaye

yıl

işletmelerinin

ve onaylanmasında fazla bir aşama

Örnegin. üniversitelere baglı olarak faaliyet gösteren

kamu döner sermaye
yürütme
olur8.

İşletmelerinin

Sayılı

işletmelerinde

işletme

bütçeler en geç ekim

müdür ve sayman

ayı başında

sunulur. Bütçe. rektörün

onayı

yönetim veya

ile

kesinleşmiş

Yüksekögretim Kanunu'nun 58. maddesine göre Döner Sermaye

İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, R.G., T.

5.7.1983, S.l8098, mad.35.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE'DE KAMU DÖNER SERMAYE

İŞLETMELERİ MUHASEBESi

GENEL MUHASEBE VE KAMU DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ

I.

MUHASEBESi
ı.

Fonksiyonları

Muhasebenin Tarunu ve

"Muhasebe;

işletmelerin

kaynakları

üzerinde

kaydetmek,

sınıflandırmak.

ve bu

varlıkların

yaratan mali nitelikteki

işlemleri

sahip olduklan

değ;işme

varlıklan

özetlemek. analiz etmek, yorumlamak ve

raporlamaktır ı."

İşletmelerin varlıkları.
varlıklardır.

İşletmelerin kaynakları

sağ;layan kişileri -~fade

'

ilgili

kişiler

para. mal. bina, haklar gibi iktisadi

eder. Bu

kaynakları
kuruluşları

Yine.

finansmanını

sahipleri veya

işletme

ile

.

ya da her iki

kişi

grubudur.

için de geçerli
içinde yer alan

verdiğ;imiz tanım

olmasına

işletme

rağ;men.

kamu döner sermaye
bu tür

işletmelerin

sahiplerinin mutlaka kamu kurum ve

oldugunu belirtmekte yarar vardır.
yukarıda

muhasebenin
1

varlıkların

kişiler işletme

Muhasebe ile ilgili yukanda
işletmeleri

ise

verdiğ;inıiz

fonksiyonlarını

muhasebe

tanımının

bir

özelliğ;i

da göstermesidir. Buna göre muhasebenin

Sabri BEKTÖRE, Muhasebe İlkeleri ve Uv!ıulaması. E.S.B.A.V. Ya. No. 32, Ankara,
1986. s. ı.
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fonksiyonları tanımda

belirtilen

işlemleri;

a) Kaydetmek,
b)

Sınıflandırmak,

c) Özetlemek,
d) Analiz etmek,
e) Yorumlamak ve
f) Raporlamak
dır.

işlemlerin oluş

Kaydetmek,
bağ;Ianmasıdır2.
yapıldığı

Kamu döner sermaye

sıralanması,

işletmelerinde

bu

belgeye

kayıtların

defter "yevmiye esas defteri" dir.

işlemlerin

bilgilerin

kaydedilmesi sonucu toplanmış olan çok sayıdaki

anlaşılır

sınıflandırılması

ve

yararlanabilir

gerekir3. Bu

işletmelerinde yardımcı

Sınıflandırılan

hale

sınıflandırma

getirilmesi

kamu döner sermaye

ve özel defterlere kaydedilmeleri ile

bilgilerin

yararlanılacak

için

sağlanır.

hale getirilmesi için

çeşitli

aktarılması

bu bilgilerin özetlenmesidir4. Kamu döner

işletmelerinde

muhasebenin bu fonksiyonu temelde bilanço ve

tablolara
sermaye

tarihlerine göre

kar-zarar cetvellerinin düzenlenmesi ile yerine getirilir.
Özetlenen bilgilerin analiz edilmesi ve yorumlanması, analiz edilen
ve yorumlanan bilgilerin
muhasebenin
2.

kullanıcılara

fonksiyonları

içinde yer

sunulması

yine

alır.

Kamu Döner Sermaye İşletmeleri Muhasebesinde Kayıt Yöntemi

Döner Sermaye Muhasebesi Hesap
döner sermaye
yanlı

işletmelerinde

Yönetmeliği'ni

muhasebe

uygulayan kamu

kayıtlarının tutulmasında

iki

(muzaaf) kayıt yöntemi uygulanır5.

Bu yöntemde hesaplar.
mahiyeti incelendikten sonra
2
3
4
5

rapor halinde

BEKTÖRE, s. 2.
BEKTÖRE, s. 2.
BEKTÖRE, s. 2.
D.S.M.H.Y., mad. 2.

karşılıklı

aşağıda

olarak

belirtilen

çalışır.

Her

şekillerden

işlemin

birine göre
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hesaplara

kayıt yapılır6;

- Bir hesaba borçlu

kayıt, diğer

- Bir hesaba borçlu

kayıt.

hesaba

alacaklı kayıt yapılır.

birden fazla hesaba

alacaklı kayıt

yapılır.

kayıt,

- Birden fazla hesaba borçlu

bir hesaba

alacaklı kayıt

yapılır.

- Birden fazla hesap
3.

borçlanır,

birden fazla hesap

Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği

Türkiye'de faaliyet gösteren kamu döner sermaye
bölümünün kendi özel muhasebe yönetmelikleri
çoğunluğu

15.2.1968 tarih ve 12827

Döner Sermaye Muhasebesi Hesap
4.

alacaklanır.

Sayılı

işletmelerinin

vardır.

bir

Ancak, bugün

Resmi Gazete'de

yayınlanan

Yönetmeliği'ni uygulamaktadırlar.

Muhasebe Süreci

Kamu döner sermaye
muhasebe

işlemlerini

işletmelerinde

bir bütün olarak

bir dönemi kapsayan

şu şekilde

gösterebiliriz:

1. İŞLEM : Bir önceki dönemin, dönem sonu bilançosuna göre
açılış

kaydının

muhasebe

fişine

(mahsup

fişi)

yapılması.

2.

İŞLEM

: Muhasebe

fişine dayanılarak

yevmiye esas defterine

açılış kaydının yapılması.

3.

İŞLEM

: Yevmiye esas derterindeki açılış kaydının
defterlere ve özel defterlere geçirilmesi.

yardımcı

4. İŞLEM: Her gün meydana gelen mali nitelikteki işlemlerin

5.

6

İŞLEM

muhasebe fişleri düzenlenerek bu fişlerden yevmiye
esas defterine ve yardımcı defterler ile özel defterlere
geçirilmesi.
: Ocak ile Kasım ayları için heray aylık mizanların,
Aralık ayı sonu itibariyle geneJ. geçici mizanın
d üzenlemnesi.

Yüksel KOÇ YALKIN, Genel Muhasebe İlkeleri ve Uygulaması. B. 7. Turhan Kitabevi,
Ankara. 1989. s. 93.
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6. İŞLEM: Dönemsonu itibanyla envanter işlemlerinin (yıl sonu
işlemlerinin)

ve envanter

kayıtlarının yapılması.

7. İŞLEM : Kesin mizanın çıkarılması.

8. İŞLEM : Kar ve zarar tablosu ile dönemsonu bilançosunun
düzenlenmesi.

Bu

sayılan işlemler

birbirinden

olarak kamu döner sermaye

bagımsız

degildir. Hepsi bir bütün

işletmelerinde

muhasebe sürecini

oluşturur?.

Muhasebe Akım Tablosu
BİR ÖNCEKİ DÖNEMİN
BİLANÇOSU

-

ı

DÖNEMSONU
BİLANÇOSU

-

-8GÜNLÜK

KAR VE ZARAR

İŞLEMLER

TABLOSU

-4 -

-8-

'

'

MUHASEBE
FiŞLERİ

- ı -4

KES İN

YEVMiYE ESAS
ı----;'~
D EFfERİ

i-E"·

- 2 -

-

~

MİZAN

-7-

:·········· ················

L.....--~

DÖNEMSONU
ENVANTER
İŞLEMLERİ VE

YARDlMCI
DEFfERLER
- 3- 4-

KAYITLARI

-6-

t
AYLlK
MiZANLAR
-5 -

GENEL GEÇİCİ

- - Hesapların açılışı ve günlük
............ Envanter kayıtları
7

MİZAN

-5 işlemler

Fevzi SÜRMELİ-Yılmaz BENLİGİRAY, Genel Muhasebe. Ana. Üni. Ya. No: 172,
AÖ.F .. Ya. No. 174. F. ı. Eskişehir. 1988. s_.77-78.
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n.

KAMU DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE KALLANILAN
MUHASEBE DEFTERLERİ

ı.

Kamu Döner Semıaye İşletmelerinde Defter Sistemi

Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeligi'nde bu yönetmeligi
uygulayan kamu döner sermaye
Sistemi'nin

uygulanacagı

hüküm

işletmelerinde

Amerikan Defter

altına alınmıştır8.

Amerikan Defter Sistemi, ticari muhasebede büyük
iş

hacmi çok olan

işletmelerin kullandıgı

Birleşik

Devletleri'nde

ve

bir sistemdir. Büyük defterli

günlük defter veya defterikebirli yevmiye sistemi olarak
sistem, Amerika

işletmelerin

geniş

adlandınlan

bir uygulama

bu

alanına

sahip oldugu için Amerikan Defter Sistemi olarak bilinir. Bu sistemde
günlük defter ile büyük defter bir arada bulunur ve ticari
ilişkin

(günlük)

kayıtlar aynı

işlemlere

anda hem günlük deftere hem de büyük

deftere geçirilir9. Kamu döner sermaye

işletmelerinde

ise özel

işletmelerin tuttugu bu defterin yerine "yevmiye esas defteri" olarak
düzenlenmiş

2.

bulunan ve içerigi biraz

degişik

defter

kullanılır.

Kamu Döner Sermaye İşletmelerinde Kullanılan Muhasebe
Defterleri

Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeligi'nni uygulayan
kamu döner sermaye

işletmelerinin

tutmak zorunda olduklan defterler;

A. Yevmiye esas defteri,
B.

Yardımcı

defterler,

C. Özel defterler
olarak üç ana grupta
tutulması

toplanmıştır.

Yine söz konusu yönetmelikte,

gerekli ve zorunlu olan defterler olarak esas defteri ve

yardımcı defterler tek tek sayılmıştır lO.
8

D.S.M.H.Y., mad. 2.

9

KOÇ-YALKIN, s.ll8.

lO D.S.M.H.Y., mad. 135.
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A. Yevmiye esas defteri

Yevmiye esas defterinin içerigi Amerikan Defter sistemi'ne göre
tespit edilmiştir. Muhasebe işlemleri bu deftere belgelere dayanılarak
düzenlenecek muhasebe

fişlerinden sıra numaraları

ile kaydedilir.

İşiemierin

yevmiye esas defterine kayıtları şu şekilde yapılır.

- Dönem

başında

numaraları

sütundaki

birden

başlayarak ardışık

olarak devam eden

sıra

"madde no" alt sütununa kaydedilir. Bu alt

sıra numaraları ayrıca

fişlerindeki

"esas

işlemin kayıtlara alındıgı

tarih

renkli kalemle

numarası" satırına

- "Madde tarihi" alt sütununa

muhasebe

yazılır.

yazılır.

-

"Açıklamalar
açıklanır

ve

kaydı

sütunu" na

hesapların kaydına

- Bu defterde Yönetmelikte
Bakanlıgınca
sütunların

borç ve alacak
-

sayılan

alacaklarına

tutarları

işlemin

mahiyeti

geçilir.

belirlenen hesaplara

borç ve

yapılan

ve Maliye ve Gümrük

ilişkin

sütunlar bulunur. Bu

muhasebe

fişindeki hesapların

kaydedilir.

Kaydı yapılan hesapların

borç ve alacak

tutarları ayrı ayrı

toplanarak, "toplam sütunu" nun borç ve alacak alt sütunianna
kaydedilir. Bu sütunun borç ve alacak tutarlan ile muhasebe
fişindeki

borç ve alacak

Açıkladıgımız şekilde

yevmiye esas defterine
Toplam

satırında

işlendikten

borç

fişlerindeki kayıtlar,

sonra günlük toplamlar

toplamıanna

genikir. Günlük toplam

borç ve alacak
toplamlar

her gün muhasebe

dikkat edilir.
alınır.

görünen "toplam sütunu" nun borç ve alacak

tutarının hesapların

eşit olması

tutarlarına eşit olmasına,

toplamları

ve alacak

alındıktan

toplamıanna ayrı ayrı

sonra kasa

ile kasa defterinin giren ve

karşılaştırarak bunların

l 1 D.S.M.H.Y.. mad. 71, 72. 73. 74.

denkligi

hesabının

çıkan sayfalarının

saglanırl ı ..
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B.

Yardımıcı

defterler

Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeligi'nde
tutulması zorunlu yardımcı defterler şunlardır:
ı.

sayılan

ve

Sermaye defteri,
Kasa defteri,
Bankalar cari defteri,

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.

Demirbaş

ve baglı degerler esas defteri,
Demirbaş ve baglı de gerler tasnif ve amortisman defteri,
Ambar yevmiye defteri,
Ambar tasnif defteri.
Atelye esas defteri.
Atelyeler maliyet defteri.
Borçlular defteri,
Avans ve krediler defteri.
Alacaklılar defteri.

13.

Mübayaa defteri.

ı4.

Satış

defteri,
Gelirler defteri.

ı 5.
ı 6.

Giderler defteri,
Aracı ve geçici hesaplar defteri.

ı 7.

ı8.

Teminat karşılıgı mektup ve tahviller defteri,
19. Kadro. maaş ve ücret defteri.
20. Dava defteri.
Sayılan bu yardımcı defterlerden (19). (20) ve
sayılanlar, çalıştırdıkları

memur ve hizmetiiierin

(2ı)'nci sırada

maaş

ve ücretlerini

kendileri ödeyen, herhangi bir dava açan veya teminat mektubu ya da
tahvil alan kamu döner sermaye
Yardımcı

Hesap

defterlerin

işletmelerinde kullanılır12.

nasıl tutulacağ;ı

Yönetmeliğ;i'nde ayrıntılı

kayıtlar

muhasebe
belgelerden yapılır.

fişlerinden.

olarak

açıklanmıştırl3.

Bu defterlere

yevmiye esas defterinden ve diger

12 D.S.M.H.Y., mad. 135, 136.
13

Döner Sermaye Muhasebesi

Bkz.: D.S.M.H.Y., Üçüncl"ı Bölüm. Kesim II-.
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C. ÖZel defterler

Kamu döner sermaye
özelliginden

dolayı,Döner

sayılmayan

bir

takım

işletmelerinin

bazıları,

faaliyetlerinin

Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeligi'nde

defterlerde tutarlar. Bu defterlerle ilgili kamu

döner sermaye işletmelerinin yasal mevzuatlan ile belirlenir. Örnegin;
Tasfiye

İşleri

Döner Sermaye

İşletmeleri

İşletmeciligi

Sundurma
ı.~.

Talimatı'na

göre bu tür kamu döner sermaye

işletmeleri

sundurma

giriş

defteri tu tarlar 14.

lll.

KAMU DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE KULLANILAN
BELGELER

Türkiye'de kamu döner sermaye

işletmeleri

yönetmelik ve genelgeler ile tebliglere göre
tutanaklar, raporlar düzeniernekte veya
bunları

uygun bulduk.

bütün bunlar kamu

işletmelerinin

ihalelerinde,

yasal bir dayanak

teşkil

yazılı kaynaklarına

Nitekim, her

"belgeler"

harcamalarında

etmektedir.

göre

Aynı

fişler,

incelerneyi

döner sermaye
işlemlerinde

zamanda, biz bu belgeleri
incelerneyi uygun bulduk.

sınıflandırarak

ve hangi amaçla

adı altında

veya muhasebe

yazılı kaynağın açıklamasında

kullanılması gerektiği

belgeler,

Bu zorunluluk bir yasal

zorunluluktur. Biz, bütün
Çünkü,

kanun,

harcamalarında kanıtlayıcı

zorundadırlar.

belgeler olarak aranmak

çeşitli

çeşitli

bu belgelerin hangi amaçla

düzenlendiği

de

anlaşılmış

olacaktır.

Bütün bu

açıklamalarımızdan

işletmelerinde kullanılan

14

ı.

Yönetmeliklerle

2.

Çeşili

3.

Çeşitli

belgeleri

sonra kamu döner sermaye

şu şekilde sınıflandırabiliriz:

düzenlenmiş

belgeler.

tebliglerle ve genelgelerle

düzenlenmiş

belgeler,

kanun hükümlerinde yer alan belgeler.

S.İ.T .. mad. 5.
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ı.

YönetmeUklerle Düzenlenmiş Belgeler
Bilindigi gibi,

"Başbakanlık, bakanlıklar

alanlarını

kendi görev

ve kamu tüzel

kanunların

ilgilendiren

ve tüzüklerin

uygulanmasını

saglamak üzere ve bunlara

yönetmelikler

çıkarabilirlerl5." İşte

işlemlerinden

biri olan yönetmeliklerde kamu döner sermaye

işletmelerinde

kullanılan

bazı

aykırı

kişileri,

olmamak

şartıyla,

bu tür yönetimin düzenleyici

belgeler

düzenlenmiştir.

Bu

yönetmelikler:
A. Devlet Muhasebesi

Yönetmeligiı6,

B. Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeligi.
Kuruluşlar İlıale

C. Döner Sermayeli

Yönetmeligi,

D. Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeligi

A Devlet muhasebesi yönetmeliği'nde
Bu Yönetmelik

aslında,

mevzuatlanndaki hükümler
muhasebe

kayıt

ve

saklı

işlemlerini

mahsuplarında

Yönetmeligi'nde
kullanılması

kapsar" ı 7.
işlemlerinde

tahsilatlarında,

Devlet Muhasebesi

yazılı bazı kıymetli evrakların saymanlıkları tarafından

alındısı,

b. Menkul

kıymetler alındısı.

c. Mahsup

alındısı.

d. Teslimat müzekkeresi.
e. Sayman mutemedi

alındısı.

f. Günlük vaziyet cetveli.

g. Ödeme ·emri
15 T.C. Anayasa~;ı, mad. 124.
16 R.G .. T. 14.1. 1992. 8.2042/(m).
D.M.Y .. mad. ::.:.

işletmelerinin

ve benzeri

Bu belgeler şunlardır:

l?

özel

kalmak üzere katma bütçeli idarelerin

gerekir.

a. Vezne

belgeler

"genel bütçeli daireler ile

Ancak, kamu döner sermaye
ödemelerinde,

düzenlenmiş
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a) Vezne
Kamu

döner sermaye

karşılığında

üzere iki

alındısı:

vezne

alındısı

işletmeleri

düzenlerler. Bu

nüshadır. ıveznedar tarafından

yapacakları
alındı,

biri dipkoçan olmak

veya kasa

görevlendireceği

tahsilatlar

işlemleri

saymanlıklarda

saymanın

düzenlenen vezne

alındısının aslı, parayı saymanlık

memur

çok olan

tarafından

veznesine teslim

edene verilirl8."
kıymetler alındısı:

b) Menkul

"Kamu döner sermaye

işletmelerine

teslim edilen menkul

kıymetler

ile banka teminat· mektuplan karşılığında düzenlenen bu belge biri
dipkoçan olmak üzere iki
teslim eden

kişi

c) Mahsup

nüshalıdır." Alındının aslı

değerleri

sözkonusu

veya kuruma verilirl9.
alındısı:

Kamu döner sermaye

işletmelerince yapılan

ödemelerden kanunlara

göre kesilen vergi. harç gibi kesintiler için di.1zenlenen bu
mahsuben

yapılan diğer

alındı

tahsilatlar için de ilgilinin istemesi halinde

düzenlenir.
"Birisi dipkoçan olmak üzere üç nüsha olan
yazılı nüshası

ilgili daire veya

kişiye

alındının ı

verilir." Muhasebe

mükellef

ı

yazılı nüshası

ise ödeme belgesinin birinci nüshasına bağlanır20.
d) Testimat müzekkeresi
Kasa

fazlası

yalınlmasında

nüsha
birlikte
nüsha

bu belge

dipkoçandır.

kullanılır.

yatırılan

Bu belge dört

alıkonulduktan

kasa

olup, dördüncü

nüshası

para ile

bankaya gönderilir. Birinci

eden üçüncü nüsha veznedarla. ikinci nüsha ise o günün
fazlası paraların

muhasebeleştirme

saymanlığa

belgesinin birinci

dosyada saklanır21 ."
18 D.M.Y., mad. 8/B.
19 D.M.Y., mad. 8/C-a.
D.M.Y.. mad. 8/C-b.

gönderilir. Bankaya

belgesi olan ikinci nüsha, düzenlenecek
nüshasına bağlanır. Alındıyı teşkil

eden üçüncü nüsha ise veznedarca tarih ve

20

nüshalı

bankaya

sonra iki veya üçüncü nüshalar onaylanarak

günlük vaziyet cetveli ile birlikte

yatırılan

paraların

"Teslimat müzekkeresinin ·ilk üç

saymanlığın hesabının bulunduğu

alındıyı teşkil
akşamı

olarak bankaya

sıra numarasına

göre bir
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e) Sayman mutemedi

alındısı:

yaptıkları

Sayman mutemetlerinin

tahsilatlar ve ödemeler iÇin
nüshadır.

düzenledikleri bu belge birisi dipkoçan olmak üzere uç
belgenin "mükellef'

yazılı nüshası parayı

teslim edene, "kurum"

nüshası

ise alındıyı düzenleyen sayman mutemedinin
kamu döner sermaye işletmesine verilir22.

bağ;lı

Bu

yazılı

oldugu

f) Göndeime emri:
işletmelerince

Kamu döner sermaye
sözleşmeleri

geregince,

parası başka

tahakkuk ettirilen ve

yerlerde ödenecek olan istihkak

sahiplerinin alacaklan ile herhangi bir bankada

açtırılan

krediler veya

hesaba aktanlan paralar için gönderme emri düzenlenir.
"Gönderme emrinde.
ne

şekilde

ve :qe gibi belge

açtırılacak

kredinin veya ödettirilecek

paranın

karşılığında ödeneceği açıklanır.

Üç nüsha olan gönderme emrinin dip koçanı sabit, diğer ikisi
zımbalıdır. Zımbalı

olan iki nüsha.

bankaya gönderilir. Banka
paranın

saymanlığın hesabının bulunduğu

nüshası alıkonulup, "saymanlık" nüshası
aktarılmasından

gönderilmesi veya istenilen hesaba

onaylanarak günlük vaziyet cetveli ile birlikte
İade

edilen bu nüsha. ilgili
n üshasına eklenir23."

saymanlığa

mühasebeleştirme

sonra

iade edilir.

belgesinin birinci

g) Günlük vaziyet cetveli:
"Saymanlıkların hesabı
saymanlık adına

bulunan bankalarca, bir gün içerisinde

tahsil edilen

onaylanan veya düzenlenen
saymanlık adına

paraların

miktarlan ile

alındıların

ödenen veya gönderilen

tarih ve

karşılığında

numaralarını;

paraların miktarları

bunlara ait çek ve gönderme emirlerinin tarih ve

numaralarını

ile

gösteren

iki nüsha günlük vaziyet cetveli düzenlenerek saymanlığa gönderilir" 24 .

21

D.M.Y., ma d . ll.

22 DMY .. mad. 6/A-a.
23 D.M.Y. mad. 23.
24 D.M.Y., mad. 25.

66

B. Devlet harcama belgeleri yönetmeuginde düzenlenmiş belgeler
harcamalarında

Bu Yönetmelik Devlet
belgeleri belirlemek
hükümler

saklı

amacıyla düzenlenmiştir

aranılacak kanıtlayıcı

ve özel

mevzuatlarındaki

kalmak üzere kamu döner sermaye

işletmelerini

de

kapsar25 .
Kamu döner sermaye

işletmeleri

Döner Sermayeli

Kuruluşlar İlıale

Yönetmeligi'nde ve kendi yönetmeliklerinde belirtilen gider belgeleri ile
Devlet Harcam.a Belgeleri Yönetmeligi'nde düzenlenen

kanıtlayıcı

belgeleri de kullanmak zon.iriöadırlar.
Söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre ödeme belgesinin birinci
nüshasına,

kural olarak

Ancak Yönetmelikte
edilemiyorsa

kanıtlayıcı

sayılan

onaylı

belgelerin

aslının

eklenmesi gerekir.
asılları

belgelerin yasal bir sebeple

temin

suretli eklenebilir. Fatura ve ayniyat tesellüm

makbuzunun ise mutlaka asıllannın bağlanması gerekir2 6.
Bu yönetmelikte

sayılan

ve kamu döner sermaye

harcamalannda aramak ve düzenlemek zorunda
bazılan şunlardır:

- Vekaletname defteri,
- Mutemet görevlendirme
-

Şahsi

yazısı,

mutemet dilekçesi.

- Personel bildirimi,
- Personel nakil bildirimi.
- Aile
-

yardımı

Çeşitli

bildirimi,

ödemeler bordrosu.

- Ek ders çizelgesi.
- Harcama
-

İşçi

pusulası,

hareketleri

onayı.

- Yurtiçi geçici görev
-

Yurtdışı

yolluğu

bildirimi.

geçici görev yolluğu bildirimi,

- Toplu seyahatler yolluk bildirimi,
- Yurtiçi sürekli görev yoUuğu bildirimi,
25 D.H.B.Y., mad. 1.
26 D.H.B.Y.. mad. 4.

işletmelerinin

oldukları

belgelerin
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- Onay belgesi,
- Mahkeme giderleri listesi,
- Telif ve tercüme eser temliknamesi,
1

- Telif ve tercüme ücretleri hesap cetveli,
-

raporu,

Hakediş

- Ücretlilere vergi iadesi icmal bordrosu.
C. Döner sermayeli

kuruluşlar

ihale

yönetmeli~inde düzenlenmiş

belgeler
Bu yönetmelikte kamu döner sermaye
düzenlenecek veya aranacak belgeler
-

işletmeleri

ihalelerinde

şöyle sıralanabilir:

Şartnameler,

- Tahmini bedel hesap tutanağı (ihalelerde tahmin edilen bedeli ve
bunun

dayanaklarının

ekli

olduğu

hesap

tutanağıdır).

- Onay belgesi,
-

İlıale

komisyon

kararı.

- Teklif mektupları,
-

İlan tutanağı

(yayın

araçları

ile verilen

ilanları

gösterir

tutanaktır),

- Teklif

tutanağı

teklifleri gösteren
-

(ihale

komisyonlarına yazılı

olarak verilen

tutanaktır).

Sözleşme.

D. Döner s ermeye muhasebesi hesap

yönetmeliğinde düzenlenmiş

belgeler
Bu Yönetmelikte muhasebe
belgeler

fişler

ve

diğer

işlemlerine ilişkin

olarak

kullanılan

belgeler. belgeler ve mizanlar, tutanaklar ve

bilançolar şeklinde yapılan gruplandırma ile açıklanmıştır 27 . Bunun
dışında

Yönetmeliğin

bahsedilmiştir.

bazı

maddelerinde

Düzenlenen bu belgeleri

açıklayabiliriz:

27 Bkz.: D.S.M.H.Y., Beşinci bölüm.

başka

belgelerden de

şu şekilde gruplandırarak
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a. Muhasebe

fişleri.

b. Belgeler ve belge niteliginde olan

kagıtlar.

c. Mizanlar, tutanaklar ve bilanço.
a) Muhasebe fisleri:
Muhasebe fişleri ispat edici belgelere

dayanılarak

düzenlenir ve

defterlere kayıtlar muhasebe fişlerinden yapılır. Tahsilat, ödeme ve
mahsup işlemlerinde her işlemin özelligine göre ayrı nitelikte olan
muhasebe

fişleri;

a) Tahsil fişi,
b) Ödeme fişi ve
c) Mahsup fişi
olarak aynlır28 .
al) Tahsil fişi:
Veznece

yapılan

bütün tahsilatlarda ve kasaya konulmak üzere

bankadan alınan paralar için tahsil fişi düzenlenir 29 . Bu fişin
üzerinde;
-

Cilt ve yaprak numaralarının.
Yevmiye esas ve yardımcı defter numaralarının.
Bütçe yılının,
İşlem tarihinin,
Para alınan kişinin isminin.
Borç ve alacak kayıtları yapılacak hesapların isimlerinin ve
tutarlarının,

- Para

girişi

bir gelire

dayanıyorsa

gelirin

çeşidinin

ve

miktarının,

- Yapılan tahsilata ilişkin ilgili belgelerin cinslerinin,
- Veznedar ile sorumlu saymanının imzalannın kaydedildigi veya
yazıldığı

satır

ve sütunlar bulunur.
a2) Ödeme fişi:
Kasadan yapılan bütün ödemelerde ve kasa

fazlası

olarak bankaya

para ya tınlmasında ödeme fişi kullanılır30.
Bu
-

fişin

İşlem

üzerinde;
tarihinin, yevmiye esas. kasa. çek veya ödeme emri

28 D.S.M.H.Y. road. 166,168. Ayrıca bkz. Ek. I.
29

D.S.M.H.Y. road. 169.

30

D.S.M.H.Y.. road. 169.
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numarasının,

- Bütçe

yılının,

kayıtlan

- Borç ve alacak

yapılacak

hesapların

adları

ve

tutarlarının,

- Ödeme bir gelire ilişkin ise giderin ait olduğu bütçe ödeneğinin
bölüm-madde numaralan ile

çeşidi

ve

miktarının,

miktarından yapılan

- Toplam ödeme

kesinti ile net ödeme

tutarının,

-

Paranın rı:e

-

Yapılan

için kime ödeneceginin,

ödeme ile ilgili belgelerin cinslerinin,

- İta amiri, tahakkuk memuru ve sorumlu saymanın imzalannın
kaydedildiği

veya yapıldığı

satır

ve sütunlar bulunur.

a3) Mahsup fisi:
Mahsup
ile, kasadan

fişi,

yapılan

ödemeler haricinde, banka

tahsilatlar ve ödemelerde
maliyet pusulalanna ve
cetvellere

yapılan

kasa ile ilgili olmayan, yani kasaya

dayanılarak,

kullanılır. Ayrıca
işlemin

ambar

tahsilatlar

aracılığıyle yapılan

giriş

ve

çıkış fişlerine,

özelligine göre düzenlenecek belge ve

esas defterine kaydedilecek,

işletme

içi

işlemler

içinde mahsup fişi kullanılır3 1 .
Bu
-

fişin

İşlem

üzerinde;
tarihinin, yevmiye esas ve

- Bütçe

yardımcı

numaralarının,

defter

yılının,

- Borç ve alacak

kayıtları

yapılacak

hesapların

adları

ve

tutarlarının,

- ilgili belgelerin cinslerinin.
-

Yapılan

-

İta

mahsup

işlemine ilişkin açıklamaların

amiri ile sorumlu

kaydedildiği

veya

saymanın imzalannın

yazıldığı satır

b) Gider belgeleri ve belge
Bu Yönetmelikte,
senetler,

yazılı

verilmiş tir32.
31

ve sütunlar bulunur.
niteliğinde

işlemleri

eden araçlar belge olarak

ve

olan

ve üçüncü

tanımlanmış

emirler. banka

ve

kağıtlar;

kişilerle

olan

alındılar.

dekontları

ilişkileri

isbat

çekler, faturalar.

belge olarak örnek

Yönetmelikte bu belgeler gider belgeleri ve belge

D.S.M.H.Y., mad. 171,172.
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niteliginde olan

kagıtıar

şekilde dözenlenmiştir.

olarak iki

bl) Gider bel~eleri:
Gider belgeleri para olarak yada muhsup suretiyle
ödemelerde

kullanılır.

Bu yönetmelikte düzenlenen gider belgeleri
işçilere

ücret bordrosu, sigartah
çalışan işçi

yapılan

ait ücret bordrosu ve saat

aylık,

hesabı

ile

ücretleri bordrosudur.

Gider belgeleri birbirlerinden

ayrılması amacıyla ayrı

renkler,de

düzenlenmiştir33.
Ayrıca

bu yönetmelikte "gider belgeleri"

adı altında

düzenlenen

belgelerin dışında Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeligi'nde sayılan
belgeleri de yaptıklan giderlerde kullanmak
b2) Belge niteli!ıinde olan kagıtlar:
Bu Yönetmelikte.

kamu

işlemlerinde kullandıkları bazı

zorundadırlar.

işletmelerinin

döner sermaye

belgeler "belge niteliginde olan

iç

kagıtlar"

başlıgı altında toplanmıştır. Bu tür belgeler şunlardır3 4 .

i) İhtiyaç pusulası:
Satıri alınma~ına

hizmet oldugunda bu

veya

yaptınlmasına

ihtiyacın

ihtiyaç duyulan bir mal yada

belirlenmesi için

kullanılır.

ii) Muayene raporu:

Kamu döner sermaye

işletmelerinin

satın

aldıkları

malların

Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelik35 hükümlerine göre
istenen niteliklere uygun

olduklannı

belgelemek için

kullanılır.

iii) Devir cetveli:
Sorumlu

saymanın degişınesi

belgelendirilme~.inde kullanılan

iv) Ayniyat

34

işlemlerinin

ambara girdigine dair düzenlenen bir belgedir.
çıkarma kagıdı:

olan birim tarafından düzenlenerek ambara verilen ve

ambardan istenen ve

32
33

devir

bir cetveldir.

v) Ambardan malzeme isteme ve

vi)

yapılan

alındısı:

Satın alınan malın

ihtiyacı

sonucu,

çıkan malları

gösteren bir belgedir.

Sipariş pusulası:

Bkz.: D.S.M.H.Y., mad. ı 73.
Bkz.: D.S.M.H.Y.. mad. ı 74. ı 75. 176. 177.

D.S.M.H.Y., 178.
35 RG .. T. 10.6. ~985, S. 18780.
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Kamu döner sermaye
siparişleri

işletmelerinin

siparişlerin

ve bu

müşterilerinden

fiyatlarını

maliyetleri ile

aldıklan

gösteren bir

belgedir.
vii) Maliyet

:pusulası:

Sipariş fişlerine

istinaden üretilen maliann maliyetinin dökümünü

gösteren bir belgedir.
viii)

Satış fişi

ve ambardan

Satışı yapılan

çıkarma pusulası:

ve ambardan

çıkanlan

mallara

ilişkin

bilgileri

kapsayan bir belgedir.
ix) Ambar satış yerine gönderme pusulası:
ayrı satış

Bu belge ürünlerini

pazarlayan kamu döner sermaye

magazalannda veya kanlinlerde

işletmelerince kullanılar

ve ambardan

bu yerlere gönderilen mallar için düzenlenir.
c) Mizanlar. bilanca ve tutanaklar:
cl) Mizanlar:
işletmenin aylık

Yönetmelikte mizanlar:
tespit etmek
artıklarını

aylık

maksadıyla

gösterir

her

şekilde

hesabın

yada

yıllık

durumunu

borç ve alacak toplamlan ile

düzenlenen cetveller olarak

tanımlanmış

ve

mizan, geçici mizan ve kesin mizan olarak üç tür mizan

düzenlenmiştir. Ayrıca

Maliye ve Gümrük

Bakanlıgı yayınladıgı

genelge

ile de mizanlara ilişkin düzenlemelerde bulunmuştuı:-36.
Kamu döner sermaye
yevmiye esas defterine ve
dogru olarak

işletmelerinde
yardımcı

zamanda mizandaki

toplamlarının

Dolayısıyla

bu

eşitlik

her

kayıtlann

kontrol etmeye yarar. Mizaniann
birbirine

hesapların ayrı ayrı

esas defterindeki borç ve alacak

fişlerinden

ve özel defterlere geçirilen

aktanlıp aktanlmadıgını

borç ve alacak sütunlar

mizanlar muhasebe

eşit olması

gerekir.

her birinin alacak

taraflarının

toplamıarına eşit olması

hesabın

Aynı

gerekir.

defterindeki toplamlara da

eşit

olmalıdır.

Yönetmelikte

sayılan

mizan

çeşitlerinin

ise

şu

şekilde

tanımlayabiliriz:

i)

Aylık

mizan:

Aylık

olarak

çıkarılan mizanlardır.

ii) Geçici mizan: Dönem sonunda veya mali
36

D.S.M.H.Y.. rnad. 179.

yıl

sonunda

çıkarılan
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mizanlardır.

mizanın

iii) Kesin mizan: Geçici
işlemlerinden

sonra

ardından yapılan

yıl

sonu

çıkanlan mizanlardır.

c2) Bilanco: ·
Yönetmelikte bölançonun
artıklan

sütunundan

tanımı,

çıkarılan

ve

mizanın

kesin

işletmenin

borç ve alacak

belirli süre içindeki

çalışma sorununu özet halinde gösteren bir mizandır3 7 şeklinde
yapılmıştır.

Dönem sonunda veya mali
hesapların
artıkları

borç

artıkları

yıl

sonunda, kesin mizanda yer alan

bilançoda bu hesaplara borç olarak, alacak

da alacak olarak geçirilir. Bu nedenle bilanço, genel

muhasebede oldugu gibi

işletmenin

belirli bir andaki mali durumunu

gösterir.
Kamu döner sermaye
hesap

şekli

hesabı

"T"

sol tarafta borç

işletmelerinde kullanılan
taşıyan

özelligini

kalanı

bilanço,

alışılmış

bilançodur. Bu tür bilançoda,

veren hesaplar. sag tarafta da alacak

kalanı

veren hesaplar yer alır.
c3) Sayım tutanaklan:
Yönetmelige göre
çıkanlmadan

olarak

öne

oluşturulan

sayılması,

muhasebe

sayım

tutanakları

bir heyat

ölçülmesi ve

kayıtları

ile

dönem sonunda bilanço

tarafından işletmenin varlıklar

tartışılması

suretiyle tespit edelip

karşılaştırılması

sonucu

düzenlenen

tutanaklardır3S.
Sayım
dışı

tutanaklan kamu döner sermaye

envanter

işlemleri

işletmelerinde

muhasebe
almacıyla

sonucunun belgelendirilmesi

düzenlenir. Yani, genel muhasebede envanter defterinin yerini kamu
döner sermaye

işletmelerinde sayım tutanakları almıştır.

c4) Bilançoya bağlanacak tutanaklar ve cetveller:
Yönetmelige göre Kamu Döner Sermaye
Maliye ve Gümrük

Bakanlıgı

bilançolarına çeşitle

ile

İşletmeler yıl

Sayıştay Başkanlıgı 'na

tutanaklar ve cetvelleri eklemek

sonunda

gönderecekleri

zorundadır.

Bu

tutanaklar ve cetveller yönetmelikte tek tek sayılmıştır 39 . Aynca bu
37 D.S.M.H.Y.. mad. ıSO.
38 D.S.M.H.Y.. mad. ısı.
39 Bkz.: D.S.M.H.Y., ma d . 220.
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tutanak ve cetvellere Maliye ve Gümrük
teblikle yenileri
2.

Tebliğ

eklenmiş

ve Genelgelerle

ve

Bakanlıgı'nca yayınlanan

açıklama yapılmıştır.

Düzenlenmiş

13. 12.1983 tarih ve 178

Sayılı

Belgeler
Bakanlığ;ının

Maliye ve Gümrük

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde ~ararname40 ile

Maliye ve Gümrük
tutulması,

Bakanlığ;ı'nın

takip edilmesi,

ve denetlenmesi de
ilişkin

kanun

görevleri

değ;erlendirilmesi,

sayılmıştır. Ayrıca

tasarılarını

hazırlanmasına katkıda

arasında

ve

Devlet

incelenmesi

her türlü gider gelir

diğ;er

mevzuatı

Bakanlığ;ı

yılı

hesapları

işlemlerine

hazırlamak

veya

gelir

Aynı şekilde,

Bakanlığ;ı

kamu döner

her türlü mali

işletmelerinin

işletmelerinin

ile ilgili düzenlemeler yapmaktadır.

bütçe kanunlan ile Maliye ve Gümrük

sermaye

edilmesi

söz konusu Kararname ile Kendisine

verilen bu görevlere dayanarak kamu döner sermaye
mali

teftiş

bulunmak bu görevler arasında sayılmıştır 41 .

Maliye ve Gt.\mdük
ve giderleri ve

hesaplarının

işlemleri

ile ilgili bilgi, belge ve

hesap durumlarını almaya yetkili kılınmaktadır 42 .
Maliye ve Gümrük
kullandığ;ı

belgelere

Bakınlığ;ı'nın

ilişkin

kamu döner sermaye

düzenlemelerini

işletmelerinin

şu şekilde sınıflandırarak

inceleyebiliriz:
A.

Aylık

mizanlar,

B. Bilanço
C.

Peşin

~kleri

belge ve cetveller.

gelir ve kar bildirimleri.

A. Aylık ınizanlar:

Maliye ve Gümrük
uyguladıklan

Bakanlıgı,

kamu döner sermaye

muhasebe yönetmeliklerine göre

işletmelerini

sınıflandırmış

sınıflandırmaya göre aylık mizanların içeriklerini belirlemiştir4 3.

40 RG., T. 14. 12.1983. S. 18251/(m)
41 Bkz.: ı 78 Sayılı K.H.K.. mad. 2.
42 Bkz.: 1992 Mali Yılı Bütçe Kanunu. ınad. 6.
43

Bkz.: Ek. II.

ve bu
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B. Bilanço ekieri belge ve cetveller:
işletmelerinin Sayıştay Başkanlığ;ı

Kamu döner sermaye
ve Gümrük
belgeler ve

C.

ile

Peşin

bunların

Bakanlığ;ı

Gümrük
tebliğ;i

Bakanlığ;ı'na

ile Maliye

bilançolanna ekli olarak vermeleri gereken

düzenlenmesinde dikat edilecek hususlar Maliye ve

Muhasebat Genel

Müdürlüğ;ü'nün

465(Ç) sayılı genel

belirlenmiştir44.

gelir ve kir bildirimleri:

Kamu döner sermaye

işletmeleri,

Maliye ve Gümrük

karlarından

tespit edilen oranlar üzerinden gelirlerinden ve
aktarma

yapmaktadırlar.

Mehasebat Genel
yayınlamıştır.

Bakanlığ;ı'nca

Bu hususta Maliye ve Gümrük

Müdürlüğ;ü

Hazineye
Bakanlığ;ı

467 (Ç) sıra nolu genel tebliğ;ini

Kamu döner sermaye

belgeleri düzenlemek ve illerde

işletmeleri

bu

tebliğ;e

defterdarlıklara,

göre gerekli

ilçelerde mal

müdürlüklerine vermek zorundadırlar45.
3.

Çeşitli Kanuııitu"da Düzenlenmiş

Bir ticari
işletmelerinin

işletme

Belgeler

ve vergi mükellefi olarak da kamu döner sermaye

düzenlemek zorunda olduklan belgeler vardır.

Bu belgeler:
A- Türk Ticaret Kanununda 4 6 düzenlenmiş belgeler ve
B- Vergi kanunlannda
olarak

sınıflandırarak

A. Türk Ticaret

düzenlenmiş

inceleyebiliriz

Kanwıu'nda düzenlenmiş

Türkiye'de . "kamu döner sermaye
ilişkileri.

vergi

alınması

hukuku konulan:
gibi,

eşit

belgeler

kişi

belgeler:
işletmelerinin

gibi devletin egemenligine
ve kurumlarla olan

hak ve yetkiye

dayanıyorsa

44 RG., T.l7.1.1990, S. 2042/(m).Ayrıca bkz.: Ek. III.
45 Bkz.: Ek. IV.
46 Yürürlükteki Kanunlar .... C. III. s. 2751.
47

ALAGÖZ. s. 37.

dayanıyorsa

ilişkileri.

mal

özel hukuk

d üzenlenir4 7 ."

devletle olan
kamu

alım-satımı

kanunlarıyla
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Bu

açıdan~

Kanunu'nda
düzenlemek

işletmeleri

kamu döner sermaye

sayılan

belgeleri

zorundadırlar.

işlemleri gereğ;i

çek ve

istemek, almak veya

Söz konusu Kanunda poliçe, bono, çek,

makbuz senedi ve diger belgeler düzenlenmiş
içinde kamu döner sermaye

Türk Ticaret

işletmelerinin

bulunmaktadır.

en çok

bu belgeler

karşılaştıkları

belgeler

başkaca

bir akit

faturalardır.

a) Fatura:
"Fatura

alım satım

söz konusu ise, görülen

akdinde mebii ve semeni veya
iş

ve

karşılığ;ını

karşılığ;ını

kesin olarak tayin ve

kesin olarak tayin ve tespite yarayan bir

vesikadır.

Fatura ancak akdin

icrası yönünden gerekli hükümleri içerebilir" 4 8.
işletmeleri

Kamu döner sermaye
hizmet

satışlarında

zorundadırlar. Aynı
alımlarında
kişilerden

fatura

zamanda.

de

yaptıklan

düzenlemek ve
yaptıklan

her türlü mal ve
ilgililere

vermek

her türlü mal ve hizmet

fatura düzenlemek zorunda olan

işletmelerden

veya

fatura almak ve sarf evraklanna eklemek zorundadır.

b) Cek:

Çek emre

yazılı

bir senettir ve çek karneleri bankalar

tarafından

bastınlır.

Çekte üçlü bir

ilişki vardır.

hukukunda daima bir

"Çek çeken

bankadır)

(keşideci)

muhataba (Türk

yazılı

bedelin ismen

senette

gösterilmesi zorunlu bulunmayan bir kişiye ödenmesini eınreder49 ."
Kamu döner sermaye
yaptıkları

ödemelerde veya

işletmeleri

kasalarına

halinde bu belgeyi düzenlemek

bankalardaki mevduatlanndan
koymak üzere para çekmeleri

durumundadırlar.

B. Vergi. kanwılarında düzenlenmiş belgeler
Türkiye'de kamu döner sermaye
vergi mükellefi veya vergi sorumlusu

işletmeleri

Vergi Hukukuna göre

durumundadırlar.

Vergi mükellefi, vergi kanunianna göre kendisine vergi borcu
48 Oguz İMREGÜN, Ticaret Hukuku. Aııa. Üni. E.S.B.A.V. Ya. No. 21. Eskişehir, 1985,
s. 21.. Ayrıca Bkz~: T.T.K. ma d. 23.
49 İMREGÜN. s. 361.
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terettüben (düşen) gerçek veya küzel kişidirso.
Bir de vergi idaresinin vergi
toplamasını sağ;lamak amacıyla

alacagını kolaylıkla'

vergi sorumlusu kurumu mevcuttur5 ı.

Vergi sorumlusu verginin ödenmesi bakımından,
karşı m uhatap, sorumlu olan kişidir52.
Kamu döner sermaye

işletmelerinin

oldukları

alacaklı

vergi dairesine

vergi mükellefi veya vergi

başlıca

sorumlusu olarak addedildikleri
düzenlemek zorunda

ve az masrafla

vergi

belgeler, daha

kanuniarına

doğ;rusu

göre

beyannameler

şunlardır.

a) Muhtasar beyannamesi:
Kamu döner sermaye işletmeleri 193 Sayılı Gelir Vergisi
Kanunu'na 53 göre vergi mükellefi değ;ildirler. Çünkü bu Kanunun
konusu gerçek kişilerin gelirlerinin vergilendirilmesidir5 4 . GerÇek
kişiler

ise Medeni Kanun'umuza göre

Vergisi

Kanunu'nun

işletmelerinin

insanlardır.

kamu

uygulanmasında

vergi sorumlusu

oldukları

sayılan

sorumluluk ise söz konusu Kanunda

Bu nedenle Gelir
döner

durumlar

Örneğ;in;

vardır.

Bu

kazanç, ücret, menkul ve

gayrimenkul sermaye iraUanndan yapmak zorunda
tevkifatından kaynaklanır.

sermaye

oldukları

vergi

ödenen ücretlerden, kira

ödemelerinden Gelir Vergi Kanunu'na göre belirlenen oranlardan gelir
vergisi kesintisi yapılarak, bunun vergi idaresine yatırılması gerekir55 .
Kamu döner sermaye

işletmeleri,

ödemelerden gelir vergisine tabi olanlardan
ayın

akşamına

yirminci günü

bir ay içinde

yaptıkları

yaptıkları tevkifatları

ertesi

kadar, ilgili vergi idaresine muhtasar

beyannamesi ile bildirmek ve ödemek

zorundadırlar. Çalıştırdıkları işçi

sayısı

vergi

on

veya

beyannamelerini,
şartıyla

daha

az

olan

bağ;lı bulundukları

her ay yerine

sorumluları

muhtasar

vergi dairesine önceden bildirmek

Şubat, Mayıs. Ağ;ustos

ve

Kasım aylarının

günü akşamına kadar verebilirler56.
50

5l
52

Sayılı V.U.K., Yürürlükteki Kanunlar .... C. III. s. 3475. mad. 8.
Kenan BULUTOGLU, Türk Vergi Sistemi. C.!. B. 2. istanbul. 1978, s.

213

V.U.K., mad. 8.

53 Yürürı ükteki Kartunlar .... C. III. s.
54 Bkz.: G.V.K., mad. 1.
55 Bkz.: G.V.K., mad.
56 Bkz.: G.V.K., rnad.

94.
98.

3349.

17.

yirminci
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b) Kurumlar vergisi beyannamesi:
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun5 7 'konusu sermaye
şirketleri,

kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, demek ve

vakıfl.ara

ait iktisadi işletmelerin kazançlarını vergilemektir58.
Söz konusu Kanunda iktisadi kamu müesseseleri devlete, özel
idarelere, belediyelere ve
faaliyetleri
dışında

sınai

ve zirai

şirketleri

işletmeler

olarak

ile kooperatifler
tanımlanmış

ve

kazanç gayesi gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla tevdi

görevler

müstakil,

arasında bulunması.

bağ;ımsız

tüzel

kişiliklerinin olmaması,
edilmiş

muhasebeleri ve kendilerine tahsis
işyerlerinin bulunmamasının

sermayelerinin veya
tesir

kamu idarelerine ait ve tabi olup

bulunan ve sermaye

kalan ticari,

bunların
edilmiş

devamlı

diğ;er

mükellefiyetierine

etmeyeceğ;i belirtilmiştir59.

Bu nedenle, kamu döner sermaye
faaliyette

bulundukları.

fiyat

karşılığ;ı

işletmeleri,

mal arzeden

piyasa için iktisadi
kuruluşlar

olduklan

taktirde Kurumlar Vergisi Kanunu'na tabidir60. Ancak kamu döner
sermaye

işletmelerinin

faaliyetleri

muafiyet imkanlanndan yararlanma

ger~ğ;i

bu Kanunda düzenlenen

imkanı vardır. Şunu

gerekir ki uygulamada Üniversite kamu döner sermaye
kamu döner sermaye
mükellefiyet tescilleri
yararlanmaksızın

c) Katma

işletmelerinin

yapılmadığ;ı

da belirtmek

işletmeleri

kurumlar vergisine

gibi

ilişkin

gibi muafiyet hükümlerinden

faaliyette bulunduğ;u görülmektedir.

de~er

vergisi beyannamesi:

3065 Sayılı Katma Değ;er Vergisi Kanunu'nda6 1 katma değ;er

vergisinin konusunu
işletmelerinin

teşkil

ticari,

eden

sınai,

işlemler arasında

kamu döner sermaye

zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve

hizmetleri de sayılmıştır6 2 . Bu nitelikte kamu döner sermaye
işletmelerinin

mal teslimi ve hizmet

ifasında

bulunmalan halinde. bu
kanunun uygulanması açısından vergi m ükellefi addolunurlar 63 .
57 Yürürlükteki Kanunlar .... C. II.. s.
58 K.V.K.. mad. ı.

2043.

59 K.V.K.. mad. 4.
60

BULUfOGLU, s. 280-281.
Yürürlükteki Kanunlar .... C. V. s. 64 73.
62 Bkz.: K.D.V.K., ma d . l/9.

61
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Ancak katma deger vergisi

açısından

da kamu döner sermaye

işletmelerinin

İstisna

sermaye

teslim ve hizmetleri geniş istisna hükümlerine tabidir.
kapsamına girmeyen teslim ve hizmetleri için kamu döner
işletmeleri

tahsil ettikleri ve ödedikleri Katma Deger Vergilerini

vergilendirme dönemini takibeden

ayın yirmibeşinci

günü

akşamına

kadar katma deger vergisi beyannamesi ile ilgili vergi dairesine bildirmek
ve varsa katma deger vergisini ödemekle yükümlüdürler64.
d) Damga vergisi beyannamesi:
Damga Vergisi Kanunu'nun konusu yazılıp imzalanmak veya imza
yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen. ve herhangi bir
hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilecek olan ve söz konusu
Kanun'da tek tek sayılmış kagıtlardır 6 5. Bu kagıtlar mukavelenameler,
teklifnameler, kararlar, avans makbuzları gibi kagıtlardır.
Kamu döner sermaye işletmelerinden ayrı tüzel kişiligi
bulunmayanlar bu kanundan muaftır. Nitekim Kanunda, resmi
dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kagıtların damga vergisinin
kişiler tarafından ödenecegi belirtilmiş ve katma bütçeli daire ve
idarelerle. il özel idareleri belediyeler ve köyler ile bu da1relere baglı olup
ayrı tüzel kişiligi bulunmayan iktisadi işletmelerin resmi daire oldugu
belirtilmiştir66.

Bu

nedenle kamu döner sermaye işletmeleri Damga

Vergisi kanunu'nun mükellefi degildir. Ancak resmi daireler kendileıine
ibraz edilen kagıtların damga vergisini aramakla yükümlüdürler6 7 .
Ayrıca resmi daireler kagıtlara ait damga vergilerini ödemelerin
yapılması sırasında aramak yada avans suretiyle ödemelerde kesinti
şeklinde alıkoymak mecburiyetindedirler 68. Bu şekilde ödemelerden bir
ay içinde kesinti suretiyle alıkonulan damga vergileri genel bütçeli
daireler dışında kalan resmi daireler tarafından ilgili vergi idaresine
damga vergisi beyannamesi ile bildirilerek yatırılır69.
Yaptıgımız bu açıklamalardan sonra kamu döner sermaye
63 . Bkz.: K.D.V.K.. mad. 8.
64

K.D.V.K., mad. 41.
65 D.V.K.. mad. ı.
66 D.V.K.. mad. 2, 8.
67 D.V.K., mad. 26.
68 D.V.K., mad. 19.
69 D.V.K.. mad. 23.
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işletmelerinin

örnegin;

aldıkları

teklif

mektuplarında,

ihale komisyonu
kararlannda, irnzaladıklan sözleşmelerde, yaptıkları ödemelerde Damga
Vergisi Kanunu'na göre damga vergilerini aramak yada kesinti suretiyle
alıkoymak zorundadırlar.

IV. KAMU DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE MUHASEBE

HESAPLARI

Türkiye'de Kamu Döner Sermaye İşletmelerinin kullandıklan
hesaplar

başta

Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeligi olmak

üzere kendi özel yönetmelik ve diger yasal
Gümrük

Bakanlıgı'nca yayınlanan

mevzuatlarında

ve teblig ve genelgelerde

ve Maliye ve
sayılmıştır.

Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeligi'nde
yayınevleri

dışında

muhasebesi

kullanılan

hesapları

sayılan
şu

ve

şekilde

sıralayabiliriz 70 :
ı.

Sermaye

hesabı.

2.

Ödenm~miş

3.

Kasa

4.

Bankalar cari

5.

Demirbaş

sen11aye hesabı.

Hesabı,

6. Ambar

hesabı.

baglı

ve

degerler

hesabı,

hesabı,

7. Atelyeler

hesabı.

hesabı,

8.

Borçlular

9.

Avans ve krediler

10.

Alacaklılar hesabı.

hesabı.

hesabı.

ll. Amortisman

12. Sigorta ve amortisman fonu
13. Mübayaa
14.

16. Giderler
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hesabı.

Satış hesabı.

15. Gelirler
17.

hesabı,

Aracı

hesabı,

hesabı.

ve geçici hesaplar.

Hesapların D.S.M.H.Y.'nde yer alan açıklamalı için bkz.: D.S.M.H.Y., İkinci Bölüm.

Aynca bu

hesapların

örnek çözümleri için bkz.: Ek-V.
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18. Zayiat

hesabı,

19. Kar ve zarar
1

hesabı.
Bakanlıgı'nın

Bu hesaplarin haricinde Maliye ve Gümrük
ve

kullanılmasına
Aynı

belirledigi

izin verdiğ;i hesaplar da vardır.

zamanda kamu döner sermaye

işletmelerinin

kendi özel

yönetmeliklerinde Devlet Muhasebesi Hesap yönetmeligi'ne de
bulunulmaktadır.

Yönetmelige

Bu tür kanuni

atıfta bulunulması

mevzuatlarında

atıfta

söz konusu

durumunda hüküm bulunmayan

hallerde Devlet Muhasebei Yönetmeligi uygulanır. Örnegin; 254 7 sayılı
Yüksekögretim Kanunu'nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye
İşletmelerinin
Kurulmasında
Uyulacak
Yönetmelik'in 71 72 nci maddesine göre bu

İlişkin

Esaslara

Yönetmelikte hüküm

bulunmayan hallerde daha önce yürürlükte bulunan Devlet Muhasebesi
Muamelat

Yön~tmeliği 'nin

uygulanacagı

Muhasebesi Yönetmeligi'ne göre
diger

mevzuatta

Yönetmeliklerine

Devlet

yapılan

başka

Devlet

yönetmeliklerde veya düzenleyici

Muhasebesi

atıflar

belirtilmiştir.

Genel

ve

Muamelat

Devlet Muhasebesi Yönetmeligi'ne

yapılmış sayılmaktadır 72.

ı.

Sermaye Hesabı:

Kamu döner sermaye

işletmelerinde

işletmesinin varlıklarından

ne

kadarı

sermaye; kamu döner sermaye

üzerinde hak sahibi oldugunu

gösterir.
Sermayeleri kanunla yada kanunda yer alan hüküm geregince
tarafından

bulunduklan idare
sermaye

işletmelerinde

sınırlandınlmış

sermaye

Sermayelerinin
işletmelerinde

ise

olan kamu döner

bu hesaba sadece tahsis edilen nominal sermaye

kaydedilir. Tahsis edilen sermayede
degişiklik olmadıkça

baglı

sınırı

hesabına

artış

bir daha

çizilmemiş

sermaye

yada

azalış şeklinde

kayıt yapılmaz.

olan kamu döner sermaye

hesabına.

kanunlarında

yönetmeliklerinde belirtilen kaynaklardan saglanarak
olarak konulan paralar ve iktisadi
71 RG .. T.5.7.1983, S. 18098.
72 D.M.Y., mad. 254.

değerler

bir

kaydedilir.

işletmeye

veya

sermaye

sı

Sermaye

hesabı

Sermaye
sermaye
sınırlı

alacak

kalanı

veren bir

hesabının alacagında kayıtlı

işletmelerinin

sermayelerinin

olan kamu döner sermaye

alacagında kayıtlı

ödenmiş

hesaptır.

olan miktar kamu döner

miktarlarını

gösterir. Sermayeleri

işletmelerinde

ise bu

olan miktar, kamu döner sermaye

sermayesinin

ulaşabilecegi sının

hesabın

işletmesinin

da gösterir.

2. Ödenmemiş Sermaye Hesabı:
Ödenmemiş
edilmiş

tahsis

sermaye hesabı. sadece sermayeleri sınırlanmış ve
tamamı ödenmemiş

sermayenin

kamu döner sermaye

işletmelerinde kullanılır.

Ödenmemiş

sermaye hesabı borç kalanı veren bir hesaptır. Kalan
sınırlı

vermedigi takdirde
hesap

kapatılmış

Ödenmemiş

alacak

miktarını

eşittir

sermaye

ve kamu döner sermaye

miktarını

işletmesinin

gösterer.

.alacagında

kayıtlı

miktar

ödenmiş

sermayenin

gösterir.

Sermayesi

sınırlanmış

olunan sermaye
ödenmemiş

3. Kasa

demektir ve bu

sermaye hesabının borç miktarı, sermaye hesabının

hesabıp

Bu

ulaşılmış

olur.

miktarına

sınırlanmış

sermaye limitine

miktarına

kamu döner sermaye
uluşılıncaya

işletmeleri

kadar. dönem

tahsis

karlarını

sermayeye aktanrlar.

Hesabı:

Kamu döner sermaye
kaydedildigi bir

hesaptır.

işletmelerinin yaptıkları

Kamu döner sermaye

parasal

işlemlerin

işletmelerinin

para

hareketlerinden dolayı kasaya giren-çıkan paralar bu hesaba kaydedilir.
Borç kalanı,~;veren kasa hesabının bu kalanı, kamu döner sermaye

işletmesinin kas~sında mevcut Türk Lirasını gösterir.

Bu hesabın borcuna kamu döner sermaye işletmelerinin tahsil

ettikleri paralar kaydedilir.
Bu hesabın alacagına ise kamu döner sermaye işletmelerinin
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kasalarında yaptİkları

ödemeler kaydedilir.

Kamu döner sermaye
gün ödenmek üzere
paraların

işletmelerinin

kasalarında

limitlerine

ilişkin

kasadan

yapacakları

veya ertesi

bulundurmak durumunda olduklan

Döner Sermaye Muhasebesi Hesap

Yönetmeligi'nde bir hüküm yoktur. Ancak Maliye ve Gümrük
Muhasebat Genel Müdürlügü

yapılan

başvurulara

Bakanlıgı
yaptıgı

göre

saymanlıkları

degerlendirmelerle genel ve katma bütçeli idarelerin

için

bu tür limitleri belirlemektedir7 3. Bu nedenle kamu.: döner sermaye
işletmelerinin adı

geçen

Bakanlıgın

makro düzeyde belirledigi parasal

limitleri uygulamaları yerinde olur. Nitekim yukarıda belerttigimiz
gibi 74 kendi yönetmeliklerinde hüküm bulunmayan hallerde Devlet
atıfta

Muhasebesi Yönetmeligi'ne
...
işletmelerinde

bu tür parasal

bulunan kamu döner sermaye

sınırlar uygulanacaktır.

4. Bankalar Cari Hesabı:
Kamu döner sermaye
hesapları

işletmelerinin

ile ilgili mali nitelikteki

işlemleri

bankalardaki mevduat
bankalar cari

hesabında

izlenir.
Bankalar cari
sermaye
Bu

hesabı

işletmesinin
hesabın

borç

kalanı

verir ve bu kalan kamu dön:er

bankadaki mevduat

hesabındaki parasım

borcuna, kamu döner sermaye

kamu döner sermaye

işletmeleri

adına

üçüncü

gösterir.

işletmelerince

veya

kişiler tarafından

bankaya yaptırılan paralarla. bankaların kamu döner sermaye
işletmeleri

Bu

lehine tahakkuk ettirilen faizler kaydedilir.

hesabın

alacagı

kasalanna koymak üzere

ise. kamu döner sermaye
aldıkları

paralarla, üçüncü

işletmesinin

kişilere

çek ve

ödeme emri ile verdikleri ödeme emirleri ve ödemeler kaydedilir.
Türkiye'de genel ve katma bütçeli idarelerle özel idare ve
belediyelere ait

paraların

1211

Sayılı

T.C.

Merkez

Bankası

Kanunu 'na 7 5 göre Merkez Bankası'na bu Bankaların kurulu
73

1992 Mali Yılı parasal limitleri için bkz. Maliye ve Gümrük Bakanlıgı Muhasebat
Genel Müdürlügü, 19.4. 1992 Tarih ve 493(M) Sıra Nolu Genel Tebligi., R.G., T.
15.4. 1992, s. 21200.

74 Bkz.: Bu bölüm. N~ 1.
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bulunmadıgı yerlerde ise muhabirierine yalınlması gerekmektedir 7 6.

Merkez

Bankası'nın muhabirliğini

yapmaktadır.

başka

şu

an için T.C. Ziraat

Başbakanlık

Bu nedenle

Müsteşarlıgı'nca

ise

Hazine ve

Bankası

Dış

ticaret

da belirtildigi üzere özel kanun ve yönetmeliklerinde

bankalarda hesap

açılmasına

olmak üzere kamu döner sermaye

imkan verilen özel haller hariç

işletmelerine

ait

paraların

Merkez

Bankası veya Ziraat Bankası'na yatırılması gerekir 77 .

5.

Demirbaş

ve

Bağlı Değerler Hesabı:

incelendiğinde

Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeligi
"demirbaş

oldugu

ve bagl)

değerler"

yapı, döşeme

ambar veya giderler
cansız

ve

ile kamu döner sem1aye

demirbaş eşya.

hesabına

canlı. cansız, taşınır

dahil edilemeyen

kamu döner sermaye

sahip

araç ve gereç, araba, hayvan gibi

nitelikteki iktisadi degerierin kastedildigi

İşte

işletmelerinin

ve

anlaşılmaktadır.

işletmelerinin

başlangıçta

(ister

ve

sonradan sermaye olarak verilmesi nedeniyle, isterse kendilerinin imal
etmeleri sonucu ship olsunlar) sahip
degerlerle ilgili mali nitelikteki
hesabına yapılan

muhasebe

Bu hesap borç
işletmelerinin

sahip

kalanı

oldukları demirbaş

işlemleri demirbaş

kayıtları

ve

ve

baglı

baglı

degerler

ile izlenir.

verir ve

hesabın kalanı

oldukları demirbaş

ve

baglı

döner sermaye

degerierin

kıymetini

gösterir.
Bu

hesabın

borcuna, kamu döner sermaye

işletmelerine

olarak konulan veya kendilerinin imal ettikleri,

satın

sermaye

aldıkları,

kendilerine devredilen veya mevcut olanlardan degerlerinde meydana
gelen

artışlar

Bu

kaydedilir.

hesabın alacağına

oldukları demirbaş

kayba

uğrayan

ve

ve

ise kamu döner sermaye

bağlı değerlerden

değerleri düşen

devredilen.

işletmelerinin

satılan,

sahip

imha edilen,

miktarlar kaydedilir.

75 Yürürlükteki Kanunlar .... C. IV. s. 464 ı.
76 M.B.K.. rnad. 41.

77 T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Tican·t Müsteşarlıgı Genel Yazısı. 13.1.1990 Tarth
ve KAF-I-I/53107. C. 25/3121.
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6. Ambar Hesabı:

Kamu döner sermaye

işletmelerine

sermaye olarak verilen yada

kendilerinin tedmik ettiğ;i, yan mamul veya mamul hale dönüştürmeye
elverişle hammaddeler ve malzemeler ile kamu döner sermaye
işletmelerinin

yarı

mamul veya

mallann izlendigi hesap ambar
Bu hesaba
dışında

demirbaş

ve

mamul hale

dönüştürmüş

oldugu

hesabıdır.

baglı

hesabına

degerler

kaydedilen mallar

kalan maliann degerieri kaydedilir.

Arnbar

hesabı

borç

kalanı

verir ve bu kalan, kamu döner sermaye

işletmelerinin

ambarlannda mevcut hammadde, malzeme, yan mamul

ve mamullerin

miktarını

Bu

hesabın

gösterir.

borcuna, kamu döner sermaye

olarak verilen veya kamu döner sermaye

işletmesine

işletmesinin

sermaye

bir dönem içinde

tedarik ettigi hammadde. malzeme, yan mamul ve mamuller kaydedilir.
hesabın

Bu

dönüştürülmek

mamuller ile

alacagına

ise.

üzere ambardan

satılmak

yarı

mamul veya mamul hale

alınan

üzere ambardan

hammadde, malzeme ve

çıkışı yapılan malların

miktann

kaydedilir.
7. Atelyeler Hesabı:

Kamu döner sermaye
üzere

ambarlarından

işletmelerinin.

malların

Atelyeler

veya mamul hale
mamul

muhasebe

hesabı

miktarını

dönüştürülmek

atelyelerine verdikleri hammadde, malzeme ve yan

mamuller ile atelyelerden mamul veya
verdikleri

mamul hale

kayıtları

yarı

atelyeler

mamul olarak ambara
hesabında

izlenir.

kalanı

verir. Bu kalan. atelyelerde yan mamul

dönüştürülmek

üzere bulunan hammadde, malzeme ve

borç

gösterir.

Bu hasebın borcuna bir dönem içinde ambardan atelyelere verilen
hammadde, malzeme ve yan mamuller kaydedilir.
Bu

hesabın alacagına

ise. bir dönem içinde atelyelerden ambara

geri gönderilen yan mamul ve mamuller kaydedilir.

.,
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8. Borçlular Hesabı:
hesabı,

Borçlular

kamu döner sermaye
satılan

gösterir. Kredili (veresiye) olarak

işletmelerinin alacaklarını

mal ile

yapılan

hizmetlerden

işletmesinin varlıklarını kusurları

alacaklar, kamu döner sermaye

ile

kayba ugratan, görevini kötüye kullanan veya kanun, tüzük yada
yönetmeliklere göre usulsüz harcama yapan görevlilerden alacaklar bu
hesapta izlenir.
Borç

kalanı

işletmelerinin

Bu

veren bu

ne kadar

hesabın

işletmelerinin

hesabın

alacagı

kalanı,

kamu döner sermaye

oldugunu gösterir.

borcuna. bir dönem içinde kamu döner sermaye

mqşterilerinden
..:·

ve

yukarıda

belirtilen nedenlerle

görevlilerinden olan alacaklar kaydedilir.
Bu

hesabın alacağına

alacaklılanndan

tahsil

ettiği

ise, kamu döner sermaye

işletmesinin

miktarlar kaydedilir.

9. Avans ve Krediler Hesabı:

Avans ve krediler

hesabı,

Muhasebei Umumiye Kanunu ve özel

kanunlan hükümlerine göre görevlendirilen ita amiri mutemetlerine,
avans ve kredi

adı altında yapılan

bu ödemelerden geri
mahsustur.

Borç

Açılan

kalanı

avans veya kredi
Bu

hesabın

avansları

alınan

ödemelerin, personel

veya mahsubu

yolluklarının

yapılanların

ve

kaydına

akreditifler de bu hesapta izlenebilir.

veren bu
miktarı

hesabın kalanı,

ile

açık

mutemetler üzerinde bulunan

bulunan akreditif miktarını gösterir.

borcuna, bir dönem içinde personele verilen yolluk

ile mutemetlere avans ve kredi olarak verilen paralar,

açılan

akreditifler kaydedilir.
Bu

hesabın alacagına

akreditiflerden geri

alınanlar

ise, avans ve kredi ödemeleri ile

açılan

yada mahsup edilenler kaydedilir.

10. Alacaklılar Hesabı:
Alacaklılar hesabı,

kamu döner sermaye

işletmelerinin

gelir elde
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işlemleri dışında

etmelerini saglayan mali nitelikteki
diger

kişi

kuruluşlar adına

veya

kuruluşlar tarafından
kuruluşlara

kalan nedenlerle

tahsil ettikleri yada bu

kişi

kendilerine tevdi edilen ve sonradan bu

..

ödemekle yükümlü

oldukları

kişi

veya
veya

ve bunlardan ödediklerinin

kayıtlarının yapıldıgı hesaptır.

Alacak

kalanı

işletmelerinin

yani

diger

borçlarını

Bu

hesabın kalanı,

veren bu
veya

kişi

kuruluşlara

kamu döner sermaye

ödeyecekleri para

miktarlarını

gösterir.

hesabın alacagına

ödenecek olan damga vergisi,
hazineye verilen

yıllık

kuruluşlara

hazineye veya diger daire ve
peşin

gelir hissesi gibi kesintilerle,

karlar. pey akçeleri ve bu nitelikteki diger paralar

ve borçlar kaydedilir.
Bu
alınan

hesabın

veya

borcuna ise.

borf;lanılan

·yukarıda

belirtilen nedenlerle kesilen,

paralardan veya borç tahakkuklanndan red,

iade veya mahsup olunanlar ile ödenenler kaydedilir.
ll. Amortisman Hesabı:
dışında

"Amortisman: dogal kaynaklar
eskime,
eder78."

yıpranma

ve demade olma sonucundaki

Kamu döner sermaye
kendi

kaynaklarından

hesabına

kaydettikleri

amortismanlan11:

kaydı

döne~

Kamu

maddi duran

sagladıkları
demirbaş

amortisman

sermaye

oldukları idareler~e

işletmelerinin baglı

ve

baglı

hesabında

şekilde

Bakanlığı'nca

değer düşüşlerini

ifade

olduklan idare yerine

demirbaş

işletmelerinin

tespit edilir. Bu

Maliye ve Gümrük

ve

varlıkların,

baglı

ve

. degerler için

degerler
ayrılan

izlenir.

amortisman
bir tespit

payları, bağlı

olmadıgı

hallerde

tespit ve teblig olunan oranlar

üzerinde hesaplama yapılır.
Kamu döner sermaye
defterinin

çeşitli

partilerinde

artıklar toplamına

amortisman
Bu
78

kayıtlı demirbaş

ve

ve

baglı

baglı

degerler

degerierin borç

oranlarını

uygulayarak

hesaplarlar.

şekilde ayrılan

s. 200.

demirbaş

tespit edilen amortisman

paylarını

KOÇ-YALKIN.

işletmeleri.

amortisman

paylarının toplamı demirbaş

ve
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baglı

degerlerin,

kayıtlı

eşit

degerine

hale gelince

artık

amortisman

payı

ayrılmaz.

Bu hesap alacak

için

verir ve bu kalan
amortismanlan gösterir.

ayrılan

hesabın

Bu

demirbaş

kalanı

alacagına,

baglı

ve

demirbaş

ve

ayırdıkiarı

degerler

işletmelerinin,

kamu döner sermaye

degerler için

baglı

amortisman miktarlan

kaydedilir.
Bu

hesabın

demirbaş

borcuna ise.

baglı

ve

amortismanlar

satış.

imha gibi nedenlerle elden

ilişkin

degeriere

hesabından düşülen

birikmiş

çıkanlan

amortismanların,

miktarlan kaydedilir.

12. Sigorta ve Amortisman Fonu Hesabı:

Kanun yada yönetmeliklerinde yer alan hükümlere ve belirtilen
yangın.

aranlara göre,

meydana gelebilecek
işletmelerinin

zelzele. sel gibi

kayıplan karşılamak

gelirlerinden

şekilde ayrılan

dogaı

ayırdıkiarı

afetierin etkisiyle ileride

için kamu döner sermaye

fonlar bu hesapta izlenir. Bu

ve hesaplara geçirilen fonlar. bankada

ayrı

bir hesapta

toplanır.

Alacak
kalanı

kalanı

gelirlerden

Bu
gelecek

veren sigorta ve amortisman fonu

ayrılan miktarı

bu

gösterir.

hesabın alacagına. yukarıda
kayıpların karşılanması

hesabının,

belirtilen nedenlerle meydana

için gelirlerden her

yıl ayrılan

sigorta ve

amortisman fonlan kaydedilir.
Bu

hesabın

fonlarından,

borcuna ise. gelirlerden

ayrılan

sigorta ve amortisman

dogal afetler nedeniyle meydana gelen

için bu hesaptan

kullanılan

kayipiarı karşılamak

miktarlar kaydedilir.

13. Miibayaa Hesabı:

Mübayaa

hesabı,

her türlü mallara ve

kamu döner sermaye

ambara giren

demirbaşıara yaptıkları harcamalannın

oldugunu görmelerini saglayan bir
demirbaşlar,

işletmelerinin,

hesaptır.

ne kadar

Ambara giren mallar ve

ambara teslim edildikten sonra ambar ayniyat

alındısına
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dayanılarak alış

bedelleri üzerinden hesaba borç ve alacak kaydedilir.

Bu nedenle, mübayaa hesabı alacak veya berıç ktllanı vernıez.
14. Satış

Hesabı:

Satış hesabına,
satışlar

kamu döner sermaye

işletmelerinin yaptıklan

kaydedilir.
kalanı

Bu hesap borç veya alacak

kalanı

verebilir. Borç

vermesi

halinde zarar, alacak kalanı vermesi halinde kar söz konusudur.
Bu

hesabın

borcuna ambardan

satışı yapılan

bedelleri, demirbaşların satışında ise
sonra kalan miktarlar kaydedilir.
Bu

hesabın alacagı

ise

mailann ambara

birikmiş

giriş

amortismanlanndan

satışı yapılan demirbaşların

ve mallar

satış

işletmelerinin

elde

bedelleri ile kaydedilir.
15. Gelirler Hesabı:

Gelirler
ettikleri her

hesabına,

çeşit

kamu döner sermayesi

gelirler kaydedilir.

Yönetmelikte bu hesaba kaydedilmesi gereken

tutarlarını

başlıcalan şu şekilde belirtilmiştir:

a.

Çiftlik, bag, bahçe ve hayvanlardan elde edilen ürünler ile
hayvanlardan
taşocagı,

alınan

yavrular için biçilen degerler,

Su,

c.

Maliyet

d.

işletmeye

e.

Tahsil ücretleri. komisyonculuk ve faiz gibi tutarlarla ambalaj
ve

f.

kum bedelleriyle,

yapı

b.

pusulalarına

verilen

kırpıntı satış

yüzde

ve arazi kira gelirleri,

oranında

siparişlerden hasıl

eklenen karlar,

olan karlar.

bedelleri.

Gereksiz, iki defa yada kanunsuz ödemelerden meydana gelen
ve

karşılıgı

Sayıştay'dan

işletme

alacakları

hesabına

kaydedilen,

verilen tazmin hükümlerinin ihtiva eyledigi

tutarlar,
g.

İşletmenin gelirlerini teşkil

Gelirler

hesabı yıl

eden her

sonunda kar ve zarar

çeşit hasılat.
hesabına

devredildigi için
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kalan vermez.
hesabın alacağına

Bu

kamu döner sermaye

işl~tmelerinin

elde

ettikleri gelirleri kaydedilir.
Bu

hesabın

ve zarar

yalnızca

borcu ise,

hesabına

gelirler

hesabını

kapatmak, yani kar

hatalarını

devretmek için ve hesap

düzeltmek için

kullanılır.

16. Giderler Hesabı:

Giderler
işletme

hesabına

kamu döner sermaye

çıkartılarak

giderleriyle, ambarlardan

malların

ve malzemelerin bedelleri kaydedilir.

döner sermaye

işletmelerinin

işletmelerinin

kendilerinin

Bunların

yönetim ve
kullandıgı

haricinde kamu
bazı yatırım

Yönetmelikte belirtilen

ve

transfer harcamaları da yine bu hesaba gider kaydedilir.
Ödenen maaş, ücret. gündelik, yolluk. ikramiye. posta ve sigorta
giderleri, küçük

onarım. taşıtma.

tüketim bedelleri ile
onanın

tesis, büyük

diğer

harcamaları

transfer

Yönetmelikte

giderleri ve

giderleri,

yapım,

kamulaştırma şeklindeki

bu hesaba kaydedilecek giderler olarak

belirtilmiştir.

Yine kamu döner sermaye
koydukları

işletme

bütün yönetim ve

yatırım

gibi

elektrik, su ve benzeri hizmet ve

işletmelerinin satın alıp, arnbariarına

ve kendilerince tüketilen

kırtasiye,

maddeleri ve yem bedelleri, tarlalara ekilen

tahıl

yakacak, yiyecek

ve çiçek tohumlan ve

diğer

bütün mallar, Yönetmeliğe göre gider yazılacaktır.
Bu hesap dc:ı tıpkı gelirler hesabında olduğu gibi kar ve zarar

hesabına devredildiğinden

Bu

hesabın

Bu

hesabın alacağına

veya büyük

kalan vermez.

borcuna yapılan giderler kaydedilir.

onarım

ise.

Aracı

sonuna kadar bitirilemeyen yapı, tesis

giderlerini ertesi

olan miktarlann kar ve zarar
17.

yıl

yıla

hesabına

ve bu

devri

hesabın

borcunda

yazılı

kayıtlan yapılır.

ve Geçici Hesabı:

Aracı

ve geçici hesaplara geçici nitelikte olan yada mahiyeti kesin
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aniaşılamayan

olarak

karara göre hangi- hesapta yer
Bu hesap alacak
işlemler

nedeniyle

alınan

bedelierin

alınacak

belirlenecek işlemler kaydedilir..

miktarını

Bu

hesabın

gösterir.

belirtilen

işlemler

kaydedilir.

borcuna ise, bu hesaptan verilen bedeller kaydedilir.

Hesabı:

hesabı.

bulunamadıgı

malların

inceleme ve

verir ve bu kalan yukanda belirttigirniz

hesabın alacagına, yukarıda

Zayiat

ve

kalanı

alacağı

Bu

18. Zayiat

yapılacak

ve sonradan

ve

kanun ve yönetmeliklere göre kusurlu kimsenin

demirbaş

baglı

ve

degerler ile ambar konusuna giren

degerierinde meydana gelen

eşyaların çeşitle

muhasebe

kayıplar

ve fireler ile

hayvanların

nedenlerle degerierinde meydana gelen

kayıpların

kayıtlarında kullanılır.

Dönem sonunda bu

hesabın

borcu, kar ve zarar

hesabına

kaydedildiginden kalan vermez.
19. Kar ve Zarar Hesabı:

Kamu döner sermaye
masrafları

işletmelerinin

ve gelirleri kar ve zarar

sonunda kar veya zararı tespit edilmesi
Bu hesap alacak veya borç
döner sermaye
ise bu

işletmelerinin

işletmenin zararı

Bu
Bu
içinde

hesabın

yapmış

hasılat

hesabına

kaydedilerek, dönem

saglanır.

kalanı

verebilir. Alacak

kalanı

kar ettiklerini gösterir. Borç

kamu döner sermaye

kamu

kalanı

verir

işletmelerinin

dönem

işletmelerinin

dönem

gelirleri kaydedilir.

borcuna ise, kamu döner sermaye

olduklan

yaptıklan

var demektir.

hasabın alacagına

içinde elde ettigi

bir dönem içinde

masraflarını

ve giderler kaydedilir.

20. Akreditif Hesabı:

Akreditif,

satış sözleşmesinin

zarar görmesini önlemek veya bu

yerine getirilmesi nedeniyle
zararın

tarafların

en aza indirilmesini saglamak
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amacıyla

aracı

geçerli bir

bankanın

araya girmesi ile

bankaya sevk

evrakının

teslimi

yapılan

ve ödemenin bir

karşiligında ,.y~ılmasını

saglayan

yazılı bir taahhüt şeklinde tanımlanabilir 7 9.
İşte
kaydına

bu hesap kamu döner sermaye işletmelerinin akreditiflerinin
mahsustur.

Akreditif hesabı borç
işletmelerinin açık

kalanı

verir ve bu kalan kamu döner sermaye
yapılmamış

olan. yani mahsubu

veya geri

alınmamış

akretitif miktarını gösterir.
Bu

hesabın

Bu

hesabın alacagına

yapılanlar

borcuna

parası

veya

açılmış

olan akreditifler kaydedilir.

açılmış

ise

alınanlar

geri

olan akreditiflerden mahsubu

kaydedilir.

21. Teminat Mektuplan Hesabı:

Teminat
teslim

mektupları hesabı.

aldıkları

hesap teminat

banka teminat
mektupları

kamu döner sermaye

mektuplarının kaydına
hesabı

mudileri

işletmelerinin

mahsustur. Bu

ile birlikte,

karşılıklı kayıt

şeklinde kullanılır.

Teminat
teminat

mektupları hesabı

mektuplarının miktarını

borç

kalanı

verir ve bu kalan

alınan

gösterir.

Borçlar Hukukuna göre "Garanti akdinin bir türü olan banka
teminat

mektupları

girişınesi

genellikle bir

halinde, bu

oldugunu ve

işin

kişinin

bankanın,
işi

bu

hiç veya geregi gibi

belirli bir limit içinde

bir kimsenin belirli bir

işe

yapabilecek maddi güce sahip

yapalmamasından

karşılanacagının

dogan

zararların

taahhüt edilmesidir biçiminde

tanamlanmaktadır80."

Bu

hesabın

edilen teminat
Bu

borcuna kamu döner sermaye

mektupları

işletmelerine

teslim

kaydedilir.

hesabın alacağına

ise

alınan

usulüne göre ilgililere geri verilen.

banka teminat

kısmen

serbest

mektuplarından

bırakılan

taahhüdün

yerine getirilmemesi nedeniyle paraya çevrilen banka teminat
79 Şenay ERYÜREK. Yetkili Bankalarda Kambiyo Tatbikatı ve Muhasebesi, Ankara,
1973. s. 45.
80 Ali Naim İNAN, ItJ.pk.acılar icin Bordar Hukuku Bil~isi. Bankacılar Seri No. 25, Ya.
No. 244, B. l.Puıl~a. 199l,s. 218.
ı
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mektuplan kaydedilir.
22. Teminat Mektuplan MudUerl Hesabı:
mektupları hesabı

Bu hesap, teminat
olarak

kullanılır.

sermaye

Bu hesap alacak

işletmelerinin

mektuplannın miktarını

Alınan

teminat

mektuplarından
hesabın

kalanı

ile bir arq.da ve

karşılıklı

verir ve bu kalan kamu döner

kasalarında

bulunan

banka teminat

gösterir.

mektupları

teminat

bu

hesabın alacağ;ına,

bu teminat

mektupları hesabından çıkışı yapılanlar

pu

borcuna kaydedilir.

23. Verilen ve Alınan Katma Değer Vergisi Hesabı:

Katma

Değer

işletmelerinin

Vergisi Kanunu'na göre kamu döner sermaye
ticari. sınai. zirai ve mesleki nitelekteki teslim ve

hizmetleri katma değer vergisine tabidir8 1 .
Yine bu Kanuna göre kamu döner sermaye
kanunlardaki vergi

muaflık

işletmelerinin diğ;er

ve istisna hükümleri Katma

Değ;er

Vergisi

Kanunu'nun uygulanması açısından geçersizdir8 2 . Yani, kamu döner
sermaye

işletmelerinin

muafiyetleri

örneğin;

katı:,na değer

Damga Vergisi Kanunu'na

vergisinden de muaf

ilişkin

oldukları anlamına

gelmez. Öyleyse yalnızca bu kanunda sıyılan muafiyet ve istisna
hükümlerinin

gerçekleşmesil

muaf olabilecek veya ticari,
hizmetleri istisna
81

82

halinde, kamu döner sermaye
sınai.

işletmeleri

zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve

olacaktır.

K.D.V.K.. mad. 19: "l. Dip;er kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümleri bu
vergi bakımından geçersizdir. Kalma deger vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler
ancak bu kanuna hüküm eklenmek veya bu kanunda degişiklik yapılmak suretiyle
düzenlenir."
K.D.V.K.. mad. ı: "9. Genel ve Kalma bütçeli idarelere. il özel idarelerine.

belediyelere ve köyler ile
vakıflara.

bunların teşkil

ettikleri birliklere. üniversitelere, demek ve

her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar
kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya
bunlara ait veya :;tabi diger müesseselerin ticari. sinai, zirai. ve mesleki nitelikteki
teslim ve hizmet!en" katma de ger vergisine tabidir."
tarafından
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Yukarıda

bahsedilen bu kanun hükümlerine göre kamu döner
sermaye işletmelerinin mal ve hizmet teslimleri katma deger vergisine
tabidir.
Bu hesap kamu döner sermaye işletmelerinin mal ve hizmet
teslimleri nedeniyle tahsil ettikleri ve ödedikleri K.D.V. 'sinin kaydına
mahsustur.
Bu hesap borç ve alacak kalanı verebilir. Hesap borç kalanı
veryorsa işletmenin faturalı alımları karşılıgı ödedigi K.D.V. 'sinin
indirimlerden sonra kalan verdigini gösterir. Bu kalan tükenesiye kadar
gelecek vergilendirme dönemlerinde tahsil edilen K.D.V.'sinden
indirilebilecektir;
Bu hesabın alacak kalanı ise kamu döner sermaye işletmelerinin
vergi dairelerine ödemekle yükümlü oldugunu K.D.V. oldugunu gösterir.
Bu hesabın borcuna, kamu döner sermaye işletmelerinin K.D.V.'ne
tabi harcamalarına, giderlerine. alımlarına ilişkin üçüncü kişilere
ödedikleri K.D.V. ~leri kaydedilir.
Bu hesabın alacagına ise kamu döner sermaye işletmelerinin
K.D.V. 'ne tabi mal ve hizmet teslimlerine ilişkin vergi dairelerine
yatınlmak üzere tahsil ettikleri K.D.V'leri kaydedilir.
24. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerle İlgili İndirilecek Katma
Değer Vergisi Hesabı:
Katma Deger Vergisi'nde amortismana tabi iktisadi kiymetlere ait
katma deger vergisi ayrı olarak düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun'a
göre amortismana tabi iktisadi kıymetlerin katma deger vergisi,
bunların aktife girdigi veya kullanılmaya başlandıgı vergilendirme
döneminden itibaren, 5 yıl içinde ve beş eşit miktarda Kanunda
belirtilen esaslara göre indirim konusu yapılmaktadır.
Kanun'da geçen beş yıllık süreler bu Kanun ile Bakanlar
Kurulu'nca verilen yetkiye göre 3 yıla ve üç eşit taksite indirilmiştir83 .
Bu hesap kamu döner sermaye işletmelerinin amortismana tabi
iktisadi kıymetlerin K.D.V.'lerinin kaydına mahsustur.
Hesap, borç kalanı verir ve bu kalan amortismana tabi iktisadi
kıymetlerin K.D.V. 'lerinin indirim konusu yapılacak miktarlarını
gösterir.
83

Bkz.: K.D.V.K., mad. 31.
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Bu

hesabın

borcuna, kamu döner sermaye

işletmelerinin satın

aldıkları amortismana tabi iktisadi kıymetleri için üçüncü kişilere

ödedikleri K.D.V.'leri kaydedilir.
Bu
iktisadi

hesabın alacağına
kıymetlerden

ise üçüncü

indirim konusu

kişilere

ödenen amortismana tabi

yapılanlar

kaydedilir.

V. KAMU DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE YIL SONU
(ENVANTER) İŞLEMLERİ

"Envanter
miktarlarını

ve

işlemleri. işletmeye

değerlerini

dahil mevcut. alacak ve

kesin bir

şekilde

borçların

dökümlü olarak tespit ve

elde edilen sonuçlara göre gerekli ayarlama ve düzeltme

kayıtlarını

sapmak suretiyle gerçek değerleri vermesini sağlamaktır8 4 ."
Kamu döner sermaye

işletmelerinde

envanter

işlemleri

şu

aşamalardan oluşur:
ı. AŞAMA;

2.

AŞAMA;

3.

AŞAMA;

4.

AŞAMA;

5

AŞAMA;

listesinin çıkanlması ve amortisman
paylannın ayrılarak muhasebe işlemlerinin yapılması,
:ryıevcut. alacak ve borçların sayılarak sayım
tu tanaklarının hazırlanması.
Sayım tutanakları ile muhasebe kayıtlan arasındaki
farklılıkların muhasebe kayıtlan ile düzeltilmesi,
Demirbaşların

mizanın

Geçici

düzenlenmesi,

Kar ve zarar hesabına
bu hesaba aktarılması.

6.

AŞAMA;

Kesin

mizanın

7.
8.

AŞAMA;

Mali

AŞAMA;

Hesapların kapatılması.

tabloların

aktarılması

gereken

kayıtların

düzenlenmesi,
düzenlenmesi.

ı. Amortisman İşlemlerinin Yapılması

Dönem sonunda bütün
geçirildiği

ve

yapılacak

bir

yılın

işlemlerinin

noksansız

işin kalmadığı anlaşıldıktan

olarak

sonra mevcut

84 Sabri BEKTÖRE-Yılmaz BENLİGİRAY. Envanter ve Bilanco. Ana. Üni. E.S.B.A.V.
Ya. No. 26. B. 2, Eskişehir. 1986. s. 16.
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demirbaşıann

Bu

bir listesi

şekilde

çıkanlarak

amortisman paylan aynlır.

aynlan amortisman paylan;

/------

xx

GİDERLER HS.

xx

AMORTiSMAN HS.

/-----şeklinde kaydedilir-BS.

2.

Sayım Tutanaklannın

Amortisman

kayıtlarından.

kontrol edildikten sonra
muhasebe

Düzenlenmesi

kayıtlan

sayım

ve defterler

arasında farklılıklar

olup

mevcutlar, alacaklar ve borçlar

tutanaklan

hazırlanır.

karşılaştırılarak

bunlar tespit edilerek muhasebe
sonunda fazla yada noksan

kayıtları yapılır.

çıkan

Bu tutanaklar ile

fiili durum ile

olmadığı araştırılır. Eğer

bir

kayıtlar

farklılık

Bunun için,

para veya mal

hesaplara borç ve alacak kaydedilerek fiili durum

sayılıp

(sayım

tutarları

varsa
sayım

ilgili

tutanaklan) ile

muhasebe kayıtlan arasında uygunluk sağlanır86. Ömeğin eksik çıkan
ve sebebi zimmet veya piyasa ziya neden olan

değerlerin

/-----BORÇLULAR HS.

XX

KASAHS.

XX

DEMİRBAŞ VE BAGLI

DEGERLER HS.

/-----şeklinde kayıtlan yapılır.

85 D.S.M.H.Y., mad . 182.
86

D.S.M.H.Y., mad. 183.

XX
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3. Geçici Mizamn Düzenlenmesi
Sayım tutanakları
saglandıktan

sonra

sıra

kayıtları arasında

ile muhasebe
geçici

hesapiann borç ve alacak

mizanın

uygunluk

düzenlenmesi gelir. Bunun için

toplamları alınır.

4. Sonuç Hesaplan-mn Kayıtlan

Sonuç

hesapları

dönem sonu kar veya

zararını

yarayan ve kar ve zarar hesabına kaydedilmesi gereken
Kar ve zarar
gelirler
-

hesabı,

hesabına aktarılması

giderler

Satış hesabı;

hesabı

(Borç

ve zayiat

kalanı vermişse)

KAR VE ZARAR HS.
SATIŞ

xx
xx

HS.

-----,:-;-- 1 - - - - - (Alacak

kalanı vermişse)

1-----SATIŞ

HS.

xx
xx

KAR VE ZARAR HS.
1------ Gelirler

hesabı;

/-----GELİRLER

HS.

KAR VE ZARAR HS.
/------

hesaplardır.

gereken hesaplar

hesabıdır.

/------

tespit etmeye

xx
xx

satış hesabı,
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-Giderler

hesabı;

/------

xx

KAR VE ZARAR HS.
GİDERLER

xx

HS.

1------ Zayiat

hesabı,

1-----KAR VE ZARAR HS.

xx
xx

ZAYİATHS.

/------

5. Hesaptann

İlgili
yapılır.

Kapatılınası

döneme ilişkin bütün kayıtlar yapıldıktan sonra kapanış kaydı

Bunun için kesin mizanda görülen hesaplardan borç

verenlerin bu

kalanları

alacak

kalanı

kalanı,

verenlerin kalanlan da borç

kaydedilir.

6. Kesin

Mizanın

Sonuç

Düzenlenmesi

hesapları

dönemin mali

da kar ve zarar

tabloların

düzenlenmesi için esas

mizan düzenlenir. Bunun için geçici
ilişkin kayıtların

7. Mali

borç ve alacak

Tablolanır.ı.

işlenerek

mizanın

toplamları

teşkil

sonra o

edecek kesin

üzerine sonuç hesapianna

eklenir.

Düzenlenmesi

Kesin mizandaki
kalanları

hesabına aktanldıktan

hesapların

borç ve alacak kalanlan

bilançonun aktifine. alacak
dönem son bilançosu

kalanları

düzenlenmiş

Kar ve zarar cetveli ise sonuç

alınarak,

borç

bilançonun pasifine

olur.

hesaplannın kayıtlannın

dökümü
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şeklindedir.

Yani:,dönem sonu

karını

veya

zararını oluşturan unsurların

bir tablo halinde görünümü kar ve zarar tablGsudur. Bu tabloda, borç
kaydedilen hesaplar tablonun sol
tablonun sag

tarafına,

tarafına,

alacak kaydedilen hesaplar

borç ve alacak kaydedilen hesaplar

olumlu (olumsuz) fark tablonun sol

tarafınına

arasındaki

(sag tarafa) kaydedilerek

düzenlenir.
Bilanço ve kar zarar cetveli (gelir tablosu)
koymak

açısından şunuda

işletmenin

Daha

belertmekte yarar

arasındaki farkı
vardır.

ortaya

Bilançolar. bir

belirli bir andaki mali durumunu gösterirler.
açık

bir ifadeyle; bilançoya kaydedilen hesaplar, önceki

dönemden kalan..

alması

ve gelecek döneme kalan vermesi nedeniyle,

~

tanzim tarihi itibariyle

işletmenin varlıkları

(aktif

tarafı)

ve

bunların

kaynaklarını (pasif tarafı) birlikte gösterir 87 . Kar ve zarar cetveli (gelir

tablosu) ise belirli bir dönemin faaliyet
döner sermaye

işletmesinin

sonuçlarını yansıtır.

muhasebesinde

kullanılan

ve zayiat hesaplan her hesap döneminin (mali

yılın)

Yani, kamu

gelir, gider,

kendisi için

satış

açılıp

ertesi döneme kalan vermediklerinden. kar ve zarar cetvelinde (gelir
tablosunda). o dönemin
gösterilirken,

hasılat

çeşitli hasılat

ile gider

arasındaki

ve giderleri kümülatif olarak
farklar da

çeşitli

kar ve zarar

olarak ortaya konur88.

87
88

Sabri BEKTÖRE-Ferruh ÇÖMLEKÇi. Mali Tablolar Analizi. Ana. Üni. E.S.B.A.V. Ya.
No. 71, Eskişehir, 1989, s. 10.
BEKTÖRE-ÇÖM]'..-EKÇİ, s. 28.

BEŞİNCi BÖLÜM
TÜRı..-r.d:YE'DE KAMU DÖNER SERMAYE
İŞLETMELERİNİN DENETİMİ

Türkiye'de kamu döner sermaye
üst

organından

başlayan

sermaye

bir dizi denetim

Ayrıca,

denetime tabi tutulur.

tüzel

işletmeleri baglı oldukları

denetime tabidir.
kendi örgüt
denetim de

Aynı

yapıları

işletmeleri

kişiligi

kamu yönetiminin en

organı

tarafından

olmayan kamu döner

idarenin denetim

organlarınca

zamanda kamu döner sermaye

içinde ast-üst

ilişkisine

iç

işletmelerinin

dayanan bir

hiyerarşik

iç

vardır.

Türkiye'de

k~u

yönetirnde

dış

denetim büyük önem arzeder. Kamu

yönetiminde yer alan kamu idarelerinin mali sorumluluklan
idarelerin

dış

denetim

yönetimindeki

dış

tespit

edilmektedir.

Kamu

denetimin diger bir özelligi ise daha çok mali

verilmesidir. Kamu idarelerinin verimliliklerine

ilişkin

denetim Türkiye'de ihmal edilen bir durumdur. Bu nedenlerden

dolayı,

denetime

agırlık

organlarınca

başka

biz kamu döner sermaye
idarelerini ve denetim
denetim kademelerinin
sermaye

işletmelerinin

işletmeleri

üzerinde

dış denetiın

kuruluşlarını açıklamayı
açıklanması

hangi

ile,

yapılan

işlemlerine

ku,ruluşlan şöyle sıralanabilir:

..
- Devlet Denetleme Kurulu.
-

Sayıştay Başkanlıgı,

uygun bulduk. Bu

denetimin kamu döner

ait oldugu da

olacaktır.

Bu denetim

yapan kamu

anlaşılrnış
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-

Başbakanlık Teftiş

- Maliye ve Gümrük
- Hazine ve

Dış

Kurulu

Başkanlıgı,

Bakanlıgı,

ticaret

Müsteşarlıgı,

- Devlet Planlama Teşkilatı.

I. DEVLET DENETLEME KURULU:

Devlet Denetleme Kurulu Anayasal bir
bu kurulun görevleri
"İdarenin

kuruluştur. Anayasamızda

şu şekilde belirlenmiştir:

hukuka uygunluğunun. düzenli ve verimli şekilde

yürütülmesinin .: ve

geliştirilmesinin

Cumhurbaşkanlıgı'na baglı

saglanması

olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu,

Cumhurbaşkanının

istegi üzerine. tüm kamu kurum ve

ve sermayelerinin

yarısından fazlasına

katıldıgı

kuruluşta.

her türlü

kuruluşlarında,

kamuya

yararlı

her düzeydeki
derneklerle

amacıyla,

kuruluşlarında

bu kurum ve

kuruluşların

kamu kurumu niteliginde olan meslek
işçi

işveren

ve

vakıflarda,

meslek

kuruluşlarında,

her türlü inceleme,

araştırma

ve

denetlemeleri yaparı."
2443 Sayılı Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında

Kanun'un2 2 nci maddesinde de

Anayasa'nın

olarak bu Kurulun görevleri tek tek
Kurulun kamu döner sermaye

bu maddesine uygun

sayılmıştır. Anlaşılacagı

işletmelerinin yaptıkları

üzere bu

her türlü

işlemi

denetleme yetkisi vardır.
II. SAYlŞTAY BAŞKANUÖI:

"Türkiye'de
mahkemeleri

memurların

tarafından

idareye

özel hukuk

karşı

sorumlulukları

kurallarına

göre

saptanırken

sayman, tahukkuk memuru, ikinci derece ita amiri gibi kamu
tasarruf eden kamu görevlilerinin
1
2

T.C. Anayasası. mad. 108.
Yürürlükteki Kan unlar .... C.IV. s.5235.

adiiye

fonlarını

sorumluluklarının saptanmasında
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genel ilkeden
esası

ayrılıp,

bunainn sorumlulugunun

benimsenerek özel bir düzenlemeye

Sayıştay

Sayıştay'ca saptanması

gidilmiştir3."

kuruluştur. Anayasamıze

da bir Anayasal

"Sayıştay,

göre

genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile
adına

Türkiye Büyük Millet Meclisi
ve

işlemlerini

mallannı

denetlernek ve sorumlulann hesap

kesin hükme baglamak ve kanunlarla verilen inceleme,

denetleme ve hükme baglama

işlemlerini

yapmakla görevlidir4."

2 ı. 2. 196 7 tarih ve 832 Sayılı Sayıştay Kan un 'na 5 göre Sayıştay genel

ve katma bütçeli dairelerin
yansından fazlasına katılmak

fon

şeklinde

tarafından

teşebbüslerin

mallanyla nakit, tahvil. senet gibi
alınıp

yarısı

veya

suretiyle sabit veya döner sermayeli veya

kurulan kurum ve

olanlar dahil)

sermayesinin

bütün gelir, gider ve

kıymetlerinin

verilmesini. saklanma ve

(emanet niteligiride

kullanılmasını

denetleme

yetkisine sahiptir6
Sayıştay

getirmesi

Kqnunu'na tabi bütün daireler. görevlerini yerine

sırasında Sayıştayın

gerekli gördügü belge. defter ve

kayıtlan

göstermeye veya diledigi yere göndermeye yasal olarak zorunludur7 .
Sayıştayın

iki

açıdan

kamu döner sermaye

işletmeleri

üzerindeki denetimini

inceleyebiliriz:

Bunlardan birincisi harcama öncesi denetimi kapsar.
Kanunu'na göre
harcamaya

ilişkin

Sayıştay'ın

olarak

Sayıştay

denetimine tabi daire ve kurumlarca

yapılan sözleşmeler

her türlü

bagıtlar

tescile

tabidir. Ancak Muhasebei Umumiye Kanunu'na göre Bütçe Kanunlan
ile vizeden istisna edilen
eksiitmeden
yabancı

istisnasına

memleketlerde

sözleşmelerleB

ivedilik ve gizlilik sebebi ile

Bakanlar Kurulunca karar verilen hususlar ve

yapılan satın alınalara ilişkin sözleşmeler

tabi degildir. Kamu döner sermaye

işletmeleri

sözleşmeleri

ile

bagıtlannı. dayanakları

3

Hasan BAŞ. Bütce Harcamalarının Yargısal Denetimi, "BÜTÇE UYGULAMASI VE
DENETİMİ SEMİNERİ". Ana .. Üni.. Ya. No. 52. İ.İ.B.F. Ya. No. 16, Eskişehir, 1984, s.

ile birlikte.

124.
4

5
6
7

8

T.C. Anayasası,., mad. 160.
Yürürlükteki Kanunlar. ... C .IV.
S.K.. ma d. 28.
S.K., ma d. 29.
Bkz.: M.U.K., mad. 64.

s.4335.

bagıt

tescil e tabi

tescile

tarihinden itibaren üç gün
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içinde

Sayıştay'a

Sayıştay' ca

göndermek

Sayıştay'ın

kamu döner sermaye

denetim harcama

sonrası yaptıgı

sermaye

işletmelerinin

sayman

hesaplarını

Ayrıca

şel{,ilde

bagıtlar

tescile tabi

birer örnegi yedi gün içinde

bütçe

bütün

hesabının

hesaplarının

karşılaştırmak

kayıt

denetimine

Sayıştay,

denetimdir.

işlemlerini,

kamu döner
işlemlere

ait

yolu ile denetleme yetkisine sahiptir.

ve bu nitelikteki diger
sonuçlarını

tarafından

hazır

bu

diger bir

ve belgeleriyle birlikte incelemek ve
hesapların,

kesilmesi,

kesin mizan ve bilançolarla

suretiyle kamu döner sermaye

Bu hesaplar saymanlar
Sayıştay'ın

işletmelerinde yaptıgı

gelir, gider ve mal

hesapları yargılama

sayman

ve

gönderilir ı o.

Sayıştay'a

ve

sözleşme

Bu

tescil edilmedikçe uygulanmaz9. Bu

sözleşmelerle dayanaklarının

olmayan

işlem

zorundadır.

işletmelerini

denetlerll.

yasal süreler içinde tamamlanarak

halde bekletilir veya

Sayıştay'ın

bildirecegi

yere gönderilirl2. Sayıştay bu inceleme sırasında gelirlerin, alacakların
h<>r h~r türlü hakiann kanuni mevzuata ve bütçedeki tertipiere uygun
olarak tahakkuk, takip ve tahsil edilip edilmedigini, giderlerin kanuni
v~

mevzuata, bütçedeki tertibine, ödenegine ve kadroya uygun olarak
harcanıp

harcanmadıgını,

vekilierine

yapılıp yapılmadıgını,

hükümlere uygun bulunup
kullanış

ve

olmadıgını

ve bu

uygun olup

m.

çıkışları

ile

idare

sayılan işlemlerin

mailann

yasal

giriş, saklanış,

gerekli olan yerlerde mevcut olup
ve

hesapların

belgelere ve

kayıtlara

BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIGI:

işletmeleri Başbakanlıgın

Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında

Kararnamenin

Degiştirilecek

Kabulü

S.K., ma d. 30.

10 S.K., mad. 36.

ll

işlemlerin

giren

olmadıgını araştırırl3.

tabidir. 3056

12

hesabına

bulunmadıgını,

bulunması

Kamu döner sermaye

9

ödemenin istikhak sahiplerine veya

S.K., mad. 38.

S.K.. mad. 44.
13 S.K.. ma d. 46.
14 Yürürlükteki Kanunlar .... C.V. s.6459.

denetimine de

Kanun Hükmünde

Hakkında.

Kanun'al4 göre
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Başbakanlık Teftiş

Kurulu

üzerine

Müsteşarın

sermaye

işletmeleri

döner sermaye

Başkanlıgı, Başbakan'ın

emri veya

onayı

ile

Başbakan adına

üzerinde denetim yaparl5.

işletmelerinin

bütün

veya yetkili

işlemleri

kılması

kamu döner

Başbakanlıgın

da

kanıu

üzerinde denetim yetkilisi

vardır.

IV. MALİYE VE GÜMRÜK BA.Kı\NLIÖI:
ı 78 Sayılı
Hakkında

Bakanlıgı'nın Teşkilat

ve Görevleri

Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre bu

Bakanlıgın,
işlemleri

Maliye ve Gümrük

kamu döner sermaye

işletmelerinin

bütçe ve muhasebe

üzerinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlügü ve

Muhasebat Genel Müdürlügü, mallan ve ödedikleri yada tahsil ettikleri
vergiler

açısından

da bahsedilen yada

Bakanlıgın

diger Genel

Müdürlüklerince denetlenmektedir.
V. HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIÖI:

Türkiye'de ekonomi ve

dış

ticaret

politikalannın

tespitine

yardımcı

olmak ve bu poVtikalar çerçevesinde faaliyetlerin düzenlenmesi,
uygulanması, uygulanmasının
Sayılı

Hazine ve

Kanun 16 ile

Dış

ticaret

oluşturulan

izlenmesi ve

geliştirilmesi

Müsteşarlıgı Teşkilat

Hazine ve

Dış

ve Görevleri

Ticaret

için 327 4
Hakkında

Müsteşarlıgı'nın

da

kamu döner sermaye işletmeleri üzerinde denetim yetkisi vardırl 7.
Örnegin söz konusu kanuna göre Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıgı
Kamu

Finansmanı

Genel Müdürlügü'nün görevleri

nakit yönetiminde;
politikasıyla

kamu

döner sermaye

uyumunu ve nakit

imkanlannın

sayılmıştırl8.

15 Bkz.: B.T.H.K.. mad. 20.
16

Yürürlükteki Kanunlar.... C.Vl. s.684l.

17 Bkz.: RD.T.M.K., mad. l.
18

Bkz.: H.D.T.M.K., mad. 9.

ülkenin

işletmelerinin

ve kamu

programlarda belirlenen ilkelere uygun olarak
geri dönmelerini izlemek de

arasında

para

fonlarının yıllık

kullanımını

saglamak,
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VI. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI:
Anayasamıza

göre ekonomik, sosyal ve kültürel

kalkınmayı,

özellikle sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde
hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve degerlendirilmesini
yaparak verimli
teşkilatı

şekilde kullanılmasını

planlamak, bu amaçla gerekli

kurmak Devletin görevidir 19.

Bu amaçla 223
Görevleri

Hakkında

Devlet Planlama

Sayılı

Devlet Planlama

Teşkilatı Kuruluş

Kanun Hükmünde Kararname20 ile

Teşkilatı

da kamu döner sermaye

ve

oluşturulan
işletmelerini

denetleme yetkisine sahiptir. Bu denetleme kamu döner sermaye
işletmelerinin yatırımiarına ilişkin olmaktadır.

19 T.C. Anayasası. mad. 166.
20

RG .. T. 18.6.1984 .. S. 18435/(m).

ALTINCI BÖLÜM
TÜRKİYE'DE KAMU DÖNER SERMAYE İŞLETMELİRİNİN

BÜTÇE VE MUHASEBE İŞLEMLERİ ÜZERİNE
BİR UYGULAMA

Kamu döner sermaye işletmelerinin bütçe ve muhasebe işlemlerine
ilişkin olarak 3.8.1992 tarihinde faaliyetine başlayan Anadolu
Üniversitesi Metalurji Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi'nde uygulama
yapılmış ve uygulama sonuçları bu bölümde sunulmuştur. Sözkonusu
kamu döner sermaye işletmesi Yükseköğretim Kanunu'nun 58 inci
maddesine göre yayınlanan Yönetmeliğe dayanılarak kurulmuştur.
İşletmenin 20.5.1987 tarih ve 19465 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan
Yönetmeliğine göre faaliyet alanı, yükseköğretim kurumlan dışındaki
kuruluş ve kişilerce istenecek bilimsel görüş, proje. araştırma ve benzeri
hizmetleri yapmak ve faaliyet alanı ile sınırlı olarak mal ve hizmet
üretiminde bulunmakdır. İşletme 1.000.000 lira sınırlı sermaye ile
kurulmuştur. Bu ilk sermaye Anadolu Üniversitesi'nin Katma
Bütçesinden karşılanmıştır.

I.

KAMU DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN BÜTÇE
İŞLEMLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Yapılan

uygulamaya

ilişkin

olarak

çalışmamıza alınan

Anadolu

Üniversitesi Metalurji Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi'nin 1992 Mali
Yılı Bütçesi bütçe metni. gider bütçesi (A cetveli), gelir bütçesi (B
cetveli), gelir ve gider bölümleri toplamı ve harcamalara
formülünü (R cetveli) kapsamaktadır.

ilişkin
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T.C.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
METALÜRJİENSTITÜSÜ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ SAYMANLIGI

BÜTÇESI

Kurumun
Bütçe Yılı
Sermayesi

Adı

Anadolu Üniversitesi
Metalüıji Enstitüsü
1992
1.000.000.00 TL
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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜÖÜ
METALÜRJİ ENSTİTÜSÜ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ 1992 MALİ YILI BÜTÇESi

Gider Bütçesi

MADDE

(7.000.000.-)

1.
liralık

Döner Sermaye İşletmesinin harcamaları için
ödenek

verilmiştir.

Gelir Bütçesi
MADDE 2. Döner Sermaye İşletmesinin gelirleri (7.000.000.-) lira

olarak tahmin
Bağlı

edilmiştir.

Cetveller

MADDE 3.

Bağlı

Bütçe kanunu'nun

cetvellere

bağlı

ilişkin

cetvellere

olarak; 3790

ilişkin

Sayılı

hükümleri

1992 Mali

uygulanır.

Yılı

Ancak

harcama formüllerinde Döner Sermaye İşletmesinin 1992 Mali Yılı
Bütçesi'nin eki (R) cetveli

uygulanır.

Yürürlük
MADDE 4. Döner Sermaye İşletmesi'nin 1992 Mali Yılı Bütçesi

1.8.1992 tarihinde yüürlüğe girer.
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GiDER BÜTÇESI
Bölüm

Madde

ÖDENEGiN ÇEŞiDi

Teklif Olunan

Kabul Edllen

GENEL YONETIM GIDERLERI

ı

ı

254 7 Sayılı Kanunun 58. Maddesine
Göre Yapılacak ödemeler (Katkı Payı

4. 700.000.-

4. 700.000.-

4. 700.000.-

4. 700.000.-

Dagılımı)

BlRlNCl BÖLÜMÜN TOPLAMI

ıoo

GELİR
Bölüm

Madde

BÜTÇESi

ÖDENEGİN ÇEŞiDi

Teklif Olunan

Kabul Edilen

ÜRETILEN MAL VE

ı

HİZMETLERİN MALİYETİ
ı

Cihaz Kiralama Giderleri

tKlNCt BOLÜMÜN 'JDPI.AMI

2.300.000.-

2.300.000.-

2.300.000.-

2.300.000.-

ııo

GELİR
Bölüm

Madde

ÖDENEGİN ÇEŞiDi

MAL VE HIZMET

ı

BÜTÇESi
Talunin olunan

SATIŞ

GİDERLERİ
ı

Mikro ve Makro Yapıincelemesi Geliriert

TOPI..Alv1

7.000.000.-

7.000.000.-

lll

GELİR VE GİDER BöLÜMLERİNİN TOPLAMI

GELiR
Bölüm
Tahmin Edilen
Top.
ı

Genel
Top.

7.000.000.-

7.000.000.-

GİDER

TOPLAM
7.000.000.-

7.000.000.-

Bölüm
Tahmin Edilen
Top.

TOPLAM

ı

4. 700.000.-

4. 700.000.-

2

2.300.000.-

2.300.000.-

Genel
Top.

7.000.000.-

7.000.000.-
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R- CETVELİ
(HARCAMALARA İLİŞKİN FORMÖL)

Bölümlerden

yapılacak

giderler ve bunlann kaydedilecegi maddeler

aşagıda gösterilmiştir.

1. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ BÖLÜMÜ
ı.

"2547

Sayılı

kanun'un 58 inci Maddesine Göre

Yapılacak

Ödelemer (Katkı Payı Dagıtımı) Maddesi 254 7 Sayılı
Kanun'un 58 inci maddesine göre ögretim üyelerine ve 657
Sayılı

Kanun'a tabi personele ödenecek

katkı

paylan"

2. ÜRETİLEN MAL VE HİZMETiN MALİYETİ BÖLÜMÜ
ı.

"Cihaz Kiralama Giderleri" Maddesi Faaliyet konusuna giren
her türlp mikro ve makro

yapı

incelemelerine

ilişkin

Anadolu

Üniversitesi haricinde dışandan kiralanacak cihaz giderleri.
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ll. KAMU DÖNER SERMAYE İŞLETMELİRİ'NİN MUHASEBE
İŞLEMLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Maliye ve Gümrük

Bakanlığ;ı

24.4.1992 tarih ve 495(M)

sıra

Müdürlüğ;ü'nün

Muhasebat Genel
tebliğ;i

nolu genel

ile 1992 Mali Yılı Bütçe

Kanunu'nun 53 üncü maddesine göre Devlet hesaplannda 1.000 liranın
altındaki tutarları

dikkate almayacak daire ve idareler

katma bütçeli dairelere
sayılmıştır.

bağ;lı

alınmamıştır.

sermaye

işletmeleri,

sermaye
dikkate

sıra

ve Vergi Usul Kanunu

tutarların

eksiksiz

çıkarılmıştır.

Yani 1993 Mali

işletmeleri hesaplarında

1.000

bağ;lı

muhasebe

kamu döner

Muhasebat Genel

nolu genel

zorunluluğ;u
Yılı

de

tutarlar dikkate

tebliğ;i

uyarınca kayıtlarda

yazılması

genel ve

işletmeleri

yapılan

Bakanlığ;ı

Maliye ve Gümrük

ile vergi

yer

alması

nedeniyle bu

içinde bu tür kamu döner

liranın altındaki tutarları

da

alacaklardır.

1992 Yılı içinde kaydı
ı.

içinde

liranın altındaki

8.1.1993 tarih ve 497(M)

mükellefı olmaları

kapsamdan

1.000

Yılı

Ancak genel ve katma bütçeli dairelere

Müdürlüğ;ü'nün

gereken

kamu döner sermaye

Bu nedenle 1992 Mali

hesaplarının kayıtlarında

arasında

İşletmenin

yapılan işlemler şunlardır:

tahsis edilen 1.000.0000 lira tutanndaki sermayesi

3.8.1992 tarihinde düzenlenen mahsup

fişi

ile

kayıtlara

alınmıştır.

2.

İşletmenin

ilk sermayesi Anadolu Üniversitesi'nin Katma

Bütçesinden karşılanacağ;ı için Anadolu Üniversitesi Bütçe
Dairesi

Başkanlığ;ı'ndan işletmenin

Eskişehir Şubesindeki hesabına

6.8.1992 tarihinde talepte
3.

T.C. Merkez

T.C. Merkez

sermayenin

Bankası

aktarılması

için

bulunulmuştur.

Bankası Eskişehir Şubesi'nden alınan

7.8.1992

tarihli günlük vaziyet cetvelinden sermayemizin 714.000 lira
olarak
ile

aynı

aktanldıgı anlaşılmış

gün kayda

alınmıştır.

bu

işlem

düzenlenen mahsup

fişi
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4.

I. Hava İkınal Bakım Merkezi'nden alınan sipariş yazısında
işletmemizden

incelemesi
tarafa
5.

motorlarında

jet

yapılması istenmiş

yabancı

siparişin

bu

hasarı

madde

kabul

edildiğ;i karşı

bildirilmiştir.

I. Hava İkınal Bakım Merkezi'ne yapılan hizmet tamamlanmış

ve

ı 8. ı

1. ı 992 tarihind e 00 ı n ol u fatura

bedeli henüz tahsil
hariç

edilmemiştir.

liradır.

5.735.000

kesilmiş tir.

Hizmetin

Hizmetin maliyeti K.D.V.

İşlem

fişi

mahsup

ile

muhasebeleştirilmiştir.

6.

Kasım ı992 ayı

içinde elde edilen 5.735.000 lira gelirden %2

oranında (ı ı4.000

son

iş

lira) Hazine hissesi

günü olan 30. ı

ı. ı992

ayrılmıştır. İşlem ayın

tarihinde mahsup

fişi

ile

muhasebeleştirilmiştir.

7.

T.C. Merkez

Bankası Eskişehir Şubesi'nden alınan

günlük

vaziyet cetvelinden I. Hava İkınal Merkezi'ne yapılan hizmet
bedeli ve K.D.V.'si 6.423.000
Komutanlığı

8.

Kasım ı992 ayı
7.ı2.ı992

Saymanlığı

Askeri

anlaşılmıştır. İşlem

liranın

mahsup

fişi

tarafından

ilişkin

tahsil edilen K.D.V.,

tarihinde Yunusemre Vergi Dairesi

düzenlenen 688.000
karşılığında

yatırıldıgı

muhasebeleştirilmiştir.

ile

içinde gelirimize

I. Taktik Hava Kuvvetleri

Müdürlüğü adına

liralık ı586926 numaralı

çekle

ödenmiş,

vezne alındısı alınmıştır. İşlem ödeme fişi ile

muhasebeleştirilmiştir.

9.

Kasım

ayı

1992

ıı4.000

lira,

Müdürlüğü

gelirimizden Hazine hissesi olarak

7.ı2.ı992

adına

düzenlenen

ödenmiş, karşılığında
fişi

ı o.

ile

vezne

Defterdarlık

ı586927

Muhasebe

numaralı

alındısı alınmıştır. İşlem

çekle
ödeme

muhasebeleştirilmiştir.

ı5. ı2. 1992

tarihinde ita amiri mutemedi Osman Nuri ÇELİK'e

14.12.1992 tarih ve 1

elektron mikroskobu
İşlem

tarihinde

ayrıhın

numaralı

kirası

onay belgesine istinaden

için 1.241.000 lira avans

açılmıştır.

ödeme fişi ile muhasebeleştirilmiştir. Kişiye avans
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15.12.1992 tarih ve 1586928

numaralı

ödenmiştir.

çekle

1 ı. Osman Nuri ÇELİK, aynı gün aldıgı avansın mahsubunu
getirdiğ;i

fatura ile

1.241.630

yapmıştır.

liradır. İşlem

mahsup

Fatura bedeli K.D.V. dahil
fişi

ile

muhasebeleştirilmiştlr.

12. 15. 12.1992 tarihinde Osman Nuri ÇELİK adına 325.000 liralık
açılmıştır. Açılan

ikinci bir avans

avans 15.12.1992 tarih ve

1586929 numaralı çekle ödenmiştir. İşlem ödeme fişi ile
muhasebeleştirilmiştir.

13. 15. 12.1992 tarihinde Osman Nuri ÇELİK adına açılan avansın
kişinin

getirdiği

liralık

K.D.V. dahil 325.216

fatura ile

17.12.1992 tarihinde mahsubu yapılmıştır. İşlem mahsup fişi
ile

muhasebeleştirilmiştir.

14. Yönetim Kurulu

kararına dayanılarak

liralık katkı payı

bordraya istinaden %30

lira) gelir: vergisi kesintisi
numaralı

1586930

hesap edilen 2.470.000

çekle

yapılarak

Yrd.Doç.

oranında

(750.000

30. 12.1992 tarih ve
Remzi

GÜRLÜR'e

ödenmiştir. İşlem ödeme fişi ile muhasebeleştirilmiştir.

15. Yönetim kurulu
252.000 lira

kararına

tutmuş

fakat

göre hesaplanan

ödenemediğinden

katkı

paylan

geçici olarak

aracı

ve geçici hesaplara kaydedilmiştir. İşlem muhasebe fişi ile
muhasebeleştirilmiştir.

Yıl Sonu İşlemleri:
ı.

Sayım tutanakları hazırlandıktan

sonra gelirler hesabının
5.621.000 lira kalan verdiği görülmüş ve bu kalan kar-zarar
hesabın.a.
aktarılmıştır.
İşlem
mahsup
fişi
ile
muhasebeleştirilmiştir.

2.

Giderler

hesabının

hesabına

4.120.000 lira olan kalanı kar-zarar
aktarılmıştır.
İşlem
mahsup
fişi
ile

muhasebeleştirilmiştir.

NOT:
defterine,
yer

Yapılan

aylık

verilmiştir.

uygulama ile ilgili olarak

çalışmamızda

mizanlara ve yönetim dönemi

(zaman-ı

yevmiye esas

idare)

hesabına
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ı.

Yevmiye Esas Defteri

Kayıtları

DEFTERi

ESAS
. Madde
Tarih
No

Açıklamalar

ı

3.8.1992

Mahsup

2·

7.8.1992
18.11.1992

Mahsup Fişi
AGUSTOS AYI TOP.
Mahsup Fişi

30.11.1992

Mahsup

11'
V

4

Fişi

Fişi

Borç

ı .ooo.~·.:~

714.000.ı. 714.000.-

714.000.ı. 714.000.-

1.000..~;'2
~i

6.423.000.-

6.423.000.-

F''·ı
;~;,~~

114.000.-

6

7.12.1992
7.12.1992

Mahsup Fişi
Ödeme Fişi

7

7.12.1992

Ödeme

6.423.000.688.000.114.000.-

8
9

15.12.1992
15.12.1992

Ödeme Fişi
Mahsup Fişi

lO

15.12.1992

Ödeme Fişi

ll

ı 7.12.1992

Mahsup

12

30.12.1992
31.12.1992

13

'

Alacak
1.000.000.-

8.251.000.-

Fişi

ı

{~::~1

~i ıS

..

ı.ooo.oq ~-;·:
,

8.251.000.6.423.000.-

~

·~~

688.000.114.000.1.241.000.1.241.000.-

325.000.-

325.000.-

Fişi

325.000.-

325.000.-

Ödeme Fişi
Mahsup Fişi

2.4 70.000.252.000.-

2.470.000.252.000.-

21.330.000.-

21.330.000.-

1

f*J

14.000.-

1.241.000.1.2 1 ı .000.-

ARALIKAYI TOP.

...

,;~~
Sermaye
·;~~
Borç
Alacak ~TT.

1.000.000.-

KASIM AYI TOP.
5

·· ..:~
~,-

Toplam

t_-;~::~

t/'~i

~
~~·:r:

~t:
ı.ooo.~::;

~~H

14

31.12.1992

Mahsup

Fişi

5.621.000.-

5.621.000.-

15

3 ı. 12.1992

Mahsup

Fişi

4.120.000.-

4.120.000.-

:-. ~ . :

31.071.000.-

31.071.000.-

1.000.~:·

3.503.000.34.574.000.-

3.503.000.34.574.000.-

1992 YILI TOPLAMI
16

31.12.1992

Mahsup

Fişi

,~>··

1.000.000.1.000.000.-

~~~

/:;.,.
l.OOO.oOQ.·

~~;i

[__

F

----

~r::t.

.-_:.l,
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2.

Aylık

Mizanlar

Enstitüsü
Döner Sermaye İşletmesi
Metaluıji

Hes.
No
ı

2
4

Hesap İsimleri
Sermaye
Ödenmemiş Sermaye
Bankalar Cari

AYLIKMİZAN

Bor<;·
ı

.000.000.714.000.-

1.714.000.-

TOPLAM

Enstitüsü
Döner Sermaye İşletmesi

Alacak
ı .000.000.714.000.-

1.714.000.-

AGUS1DS 1992

Borç

Alacak

Artıgı

Artıgı

1.000.000.286.000.714.000.-

1.000.000.-

1.000.000.-

Metaluıji

AYLlK

MİZAN

EYLÜL 1992

-····

Hes.
No
ı

2
4

Hesap
Sermaye

İsimleri

Ödenmemiş Sermaye

Borç

Bankalar Cari

1.000.000.714.000.-

TOPLAM

ı. 714.000.-

Alacak
1.000.000.714.000.-

ı. 714.000.-

Borç

Alacak

Artıgı

Artıgı

1.000.000.286.000.714.000.-

1.000.000.-

1.000.000.-

Metaluiji Enstitüsü
Döner Sermaye İşletmesi
Hes.
No
ı

2
4

Hesap İsimleri
Sermaye
Ödenmemiş Sermaye
Bankalar Cari

TOPLAM

AYLIK
Borç

MİZAN

EKİM 1992

Alacak

Borç

Alacak

Artı~ı

Artı~ı

ı.ooo.ooo.ı

.000.000.714.000.-

714.000.-

1.714.000.-

1.714.000.-

Metaluiji Enstitüsü
Döner Sermaye İşletmesi

ı.ooo.ooo.-

286.000.7ı4.000.-

AYLIK

ı

.000.000.-

MİZAN

ı.ooo.ooo.-

KASIM 1992

-

Hes.
No
ı

2
4
8
ıo
15
23

Hesap
Sermaye

İsimleri

Ödenmemiş Sermaye

Bankalar Cari
Borçlular

Borç

- .

1.000.000.714.000.6.423.000.14.000.-

14.000.5. 735.000.688.000.-

TOPLAM

8.251.000.-

8.251.000.-

ı
Alınan

Alacak

Artı~ı

Artı~ı

ı .000.000.-

286.000.714.000.6.423.000.-

ı

Alacaklılar

Gelirler
Verilen ve

Alacak
1.000.000.714.000.-

Borç

K.D.V.

ıı4.000.-

5.621.000.688.000.-

7.423.000.-

7.423.000.-

Metaluıji

Enstitüsü
Döner Sermaye İşletmesi
Hes.
No
2
4
8
9

Hesap İsimleri
Sermaye
Ödenmemiş Sermaye
BankalarCari
Borçlular
Avans ve Krediler

o

Alacaklılar

ı ı4.000.-

Gelirler
Giderler
Aracı ve Geçici
Verilen ve Alınan K.D.V.

ı ı4.000.-

ı

ı

AYLIKMİZAN

ı5
ı6
ı7

23

TOPLAM

Borç

Alacak
ı .000.000.-

ı .000.000.-

7ı4.000.-

7. ı37.000.6.423.000.1.566.000.-

4.088.000.6.423.000.1.566.000.864.000.5. 735.000.-

ARAUKI992

Borç

Alacak

Arb~ı

Artı~ı
ı .000.000.-

286.000.3.049.000.-

750.000.5.621.000.4. ı20.000.-

4. ı20.000.-

252.000.-

856.000.-

252.000.688.000.-

ı68.000.-

21.330.000.-

21.330.000.-

7.623.000.-

7.623.000.-
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3. Yönetim Dönemi (Zaman-ı İdare) Hesabı:

Anadolu Üniversitesi Metalurji Enstitüsü Döner Sermaye
İşletmesi'nin HJ92 Mali Yılı muhasebe işlemlerine ilişkin olarak
Sayıştay Başkanlığ;ı ve Maliye ve Gümrük Bakanlığ;ı'na verilmek üzere
hazırlanan yönetim dönemi (zaman-ı idare) hesabı zaman-ı idare cetveli
bilanço izahnamesi, geçici mizan, kesin mizan (ikinci mizan), ı 992 yılı
bilançosu , kar ve zarar tablosu hesaplara
banka uygunluk mektubunu

kapsamaktadır.

ilişkin

döküm cetvelleri ve
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T.C.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ
METALURJİENSTİTÜSÜ

DÖNERSERMAYEİŞLETIMESİMÜDÜRLÜGÜ

Bütçe

Yılı

1992

ili

ESKİŞEHİR

İlçesi

Merkez

KurumunAdı

A. Ü. Metalurji Enstitüsü
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Göreve
Adı

ve

Soyadı

Göre

Yrd.Doç. Nedret

Tah~u k

AYDINBEYLİ

Memuru

E diz

Sorumlu

YENİPAZARLI

Sayııl.an

Ba~lama

Görevden

Tarihi

Ayı:ılma

Tarihi

3.8.1992

Devam Ediyor.

3.8.1992

Devam Ediyor.

Prof.Dr. Macit YAMAN
Enstitü Müdürü
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ESKİŞEHİR

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ

METALURJİ ENSTİTÜSÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

SORUMLU SAYMANLIGI'NIN
1992 YILI SONU BlLANÇO

İZAHNAMESİ

Hesap
No
ı

Hesabın Adı

izahı

Sermaye

ı 992 yılı

içinde faaliyete geçen Döner

Sermaye İşietmemizin tahsis edilen
sermayesi

ı

Üniversitesi

kalanı

2

Ödenmemiş

Sennaye

Döner
ı.

ı. 000.000

ertesi

liralık

Bu

alacak

yıla devredilmiştir.

Sermaye

000.000

liralık

İşietmemizin

tahsis

sermayesinden 7 ı4.000
Anadolu

edilen

liralık kısmı

Üniversitesi

Katma

karşılanmış,

bu tutar

Bütçesinden
hesabın

Katma

karşılanmıştır.

Bütçesi'nden
hesabın

olup,

7ı4.000 liralık kısmı

sermayemizin
Anadolu

lira

.000.000

borcuna

7ı4.000 liralık

borç

kaydedilmiş
kalanı

ertesi

ve
yıla

d evredilmiş tir.
4

Bankalar Cari

Döner Sermaye İşietmemizin ı 992 yılı
içinde sermaye olarak ve faaliyetleri
dolayısıyla
aktarılan

bankadaki

hesabına

paralar için bu

hesabın

borcuna 7. ı 3 7. 000 lira, faaliyetleri ile
ilgili

yaptıgı

alacagına

ödemeler bu

4.088.000 lira

hesabın

kaydedilmiş,

3.049.000 lira tutanndaki borç
ertesi

yıla devredilmiştir.

kalanı
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Alacaklılar

10

yılı

1992

içinde Döner Sermaye

İşietmemizin

gelirlerinden ayrılan
alıkonulan

paylar ve kesinti suretiyle
tevkifatları

gelir vergisi
alacağ;ına

864.000

hesabın

bu

lira

olarak,
yapılan

kaydedilen bu paralardan
hesabın

ödemeler bu

borcuna ı 14.000

lira olarak

kaydedilmiş,

alacak

kalanı

750.000 lira
yıla

ertesi

devredilmiş tir.
ı7

Aracı

ve Geçici

1992

içinde Döner Sermaye

yılı

İşietmemizin

faaliyetleri dolayısıyla

elde edilen gelirlerden
ayrılıp

olarak

hesaba

19

Kar-Zarar

23

Verilen ve

Alınan

K.D.V.

ertesi

lira

yıla devredilmiştir.
ilişkin

cetvel olarak

gösterilmiştir.

yılı

ayrı

bir

dolayısıyla

gelirleri

ettiğ;i

alacagına

izahat

içinde Döner Sermaye

İşietmemizin

tahsil

alacak

252.000 lira alacak

Bu hesaba
1992

payı

da ödenemeyenler bu

252.000

kaydedilmiş,

kalanı

katkı

K.D.V.

bu

hesabın

688.000 lira, tahsil edilen

K.D.V. '!erinden ilgili vergi dairesine
ödenenler ile giderlerimiz
üçüncü
hesabın

kişilere

dolayısıyla

ödenen K.D.V.'leri bu

borcuna 856.000 lira olarak

kaydedilerek. 168.000 lira borç
ertesi
İş

kalanı

yıla devredilmiştir.

bu bilanço izahnamesinin doğ;ruluğ;u tasdik olunur.
Ed iz YENİPAZARLI

Sorumlu Sayman

Enstitüsü
Döner Sermaye İşletmesi

Metaluıji

Hes.
No

2
4
8
9

Hesap İsimleri
Sermaye
Ödenmemiş Sermaye
Bankalar Cari
Borçlular
Avans ve Krediler

o

Alacaklılar

ı ı4.000.-

Gelirler
Giderler
Aracı ve Geçici
Verilen ve Alınan K.D.V.

ı

ı

ı

GEÇİCİ MİZAN

15
16
17
23

Borç

1.000.000.7.137.000.6.423.000.1.566.000.14.000.4.120.000.856.000.-

Alacak
ı .000.000.714.000.4.088.000.6.423.000.1.566.000.864.000.5. 735.000.-

Borç

Alacak

Artığ;ı

Artığ;ı

ı .000.000.-

286.000.3.049'.000.-

750.000.5.621.000.4.120.000.-

252.000.688.000.-

252.000.168.000.-

21.330.000.- 21.330.000.- 7.623.000.- 7.623.000.Kayıtlann uygunlugu tasdik olunur. 31 112/1992
Sorumlu Sayman V.
İşletme Müdürü
Ediz YENİPAZARLI
Yrd.Doç. Nedret AYDINBEYLİ
TOPLAM

Enstitüsü
Döner Sermaye İşletmesi
Metaluıji

Hes.
No

ı

Hes.
No

Hesap İsimleri

ı

ı

Sermaye

2

Ödenmemiş

4
8
9

Bankalar Cari
Borçlular
Avans ve Krediler

o

Alacaklılar

15
16
17
19
23

BİLANÇOSU

Sermaye

Gelirler
Giderler
Aracı ve Geçici
Kar- Zarar
Verilen ve Alınan K.D.V.

Hesap İsimleri
Sermaye

PASiF
Sermaye ve
Borçlar
1.000.000.750.000.-

lO

Alacaklılar

17
19

Aracı

ve Geçici
Kar- Zarar

252.000.1.501.000.-

TOPLAM

3.503.000.-

ı
1

i

1

ARAR TABLOSU
Hes.
Hesap İsimleri
No
16
Giderler
19
Kar- Zarar

AlACAK
4.120.000.1.501.000.-

1

ı

1

3
Kayıtlann uygunlugu tasdik 1
İşletme Müdürü
Yrd.Doç. Nedret AYDINBEYLİ
TOPLAM

TOPLAM

5.621.000.-
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ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ

METALURJİ ENSTİTÜSÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

SORUMLU SAYMANLIGI'NIN
1992 YILI SONU SERMAYE DÖKÜM CE1VELİ

Borç

Alacak Artıj!ı

Alacak

31.12.1992
tarihi itibanyla

1.000.000.-

1.000.000.-

1992 yılı içinde faaliyete başlayan Döner Sermaye İşietmemizin
kayıtlı

sermayesinin 1.000.000 lira oldugu ve bu hesaba kaydedilerek

1.000.000 lira alacak

tetkikinden

artığ;ının

anlaşılarak iş

bu

ertesi

zabıt

yıla

tanzim

devredeceğ;i
edilmiş

kayıtların

ve imza

altına

alınmış tır.

Ek: 1 Adet Sermaye Hareketi Döküm Cetveli

Yrd.Doç. Nedret AYDINBEYLİ
İşletme

Müdürü

Başkan

Ediz YENİPAZARLI

Baki DÜNDAR

Sorumlu Sayman V.

Memur

Üye

Üye

Metalurji Enstitüsü
Döner Sermaye İşletmesi
SERMAYE HAREKETİ DÖKÜM CE1VELİ
işletmeye

Tahsis Edilen Nominal Sermaye

Bütçeden
Para
Olarak
714.000.-

1.000.000.-

SERMAYE OLARAK VERİLEN
Döner Sermayeli birbaşka
Hazineden kuruluştan devir
Çeşitli
Mal
Para
Kaynaklardan
Mal
Olarak
Olarak
Olarak
Sa.Q;lanan

Hazine'ye
Mal
Para
Olarak
Olarak

Karlardan
Eklenen

Eklenen
Tutarlar
Toplamı

714.000.-

SERMAYEDEN GERİ ALINAN
Döner Sermayeli t)irbaşka Çeşitli nedenlerle
düşülen
kuruluşa devir
Para
Mal
Para
Mal
Olarak
Olarak
Olarak
Olarak

Düşülen

Tutarlar
Toplamı

AÇIKLAMALAR:

Geçen yıldan devreden sermaye
içinde eklenen sermaye
TOPLAM
Yılı içinde düşülen sermaye
Mevcut sermaye
Yılı

Kayıtlara

İşletme

-

Müdürü
Yrd.Doç. Nedrel

: 1.000.000.-

AYDINBEYLİ

: 1.000.000.-

1.000.000.-

uygunlugu tasdik olunur. 31/12/1992

Sorumlu Sayman V.
Ediz YENİPA7....ARLI
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ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ
METALURJİ ENSTİTÜSÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

SORUMLU SAYMANLIGI'NIN
1992 YILI SONU ÖDENMEMIŞ SERMAYE DÖKÜM CE'IVELİ

Borc

Alacak

Borç

Artı~ı

31.12.1992
tarihi itibanyla

714.000.-

1.000.000.-

1.000.000 lira

tutarındaki kayıtlı

286.000.-

sermayeden 714.000

liranın

Anadolu Üniversitesi Katma Bütçesinden karşılandıgı ve 286.000 liralık
ödenmemiş
kayıtların

sermayenin ertesi

tetkikinden

yıla

anlaşılarak iş

borç

artıgı

olarak devredecegi

bu tutanak tanzim

edilmiş

ve imza

altına alınmıştır.

Yrd.Doç. Nedret AYDINBEYLİ
İşletme

Müdürü

Başkan

Ediz YENİPAZARLI

Baki DÜNDAR

Soru lu Sayman V.

Memur

Üye

Üye

129
ESKİŞEHİR

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ

METALURJİ ENSTİTÜSÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

SORUMLU SAYMANLIGI'NIN
1992 YILI SONU BANKA VAZİYET CE'IVELİ

Borç

Borç Artıf!ı

Alacak

31.12.1992
tarihi

itibarıyla

7.137.000.-

4.088.000.-

3.049.000.-

1992 yılı içinde Döner Sermaye İşietmemizin tahsilatlarından
dolayı

bu

hesabın

borcuna 7. 137.000 lira,

yapılan

olarak da 4.088.000 lira kaydedildigi, 3.049.000
Bankası Eskişehir Şubesi'nce

oldugu ve bu
tetkikinden

tutarın

borç

artıgı

anlaşılarak iş

bu

350104-081 nolu
olarak ertesi
zabıt

yıla

tanzim

ilişkin

ödemelere

liranın

T.C. Merkez

hesabımızda

devredecegi

edilmiş

mevcut

kayıtların

ve imza

altına

alınmıştır.

Ek:

ı

Adet Banka Uygunluk Mektubu.

Yrd.Doç. Nedret AYDINBEYLİ
İşletme

Müdürü

Başkan

Ed iz YENiPAZARLI

Baki DÜNDAR

Sorumlu Sayman V.

Memur

Üye

Üye

Hesap Özetleri Gönderme Mektubu
TÜRKiYE CUMHURiYET MERKEZ BAI'JI<ASI

Ser~:~:s~e~~~2~~~~~j~~-- Ş U8 E S İ
MÜftülük Cad.No:z
Muha,ebe

ı!fı2/1992

ı

ir .

E SK İ SjEH IR
e;AS;t a Ko du: 2 6 5

Ekte gönderilen hesap özetlerinin

ı

35,0104081-4

3

sayılı

ıncelenmesınden

CL J

ı
de

hesabınız

anlaşılacağı gibı

c-··

ı

3.049.000 00

YJ~Ç Ml CYDNKI RKDOKOlB iN TL. o'.OO

·

ı

ALACAK

Bakiyesı göstermektedır

Hesap özetierin ı ınceleyerek mutabakatınızı. ekli mektubun imzalı olarak Bankamıza gönderilmesi suretı ıle teyıt etmenızı rıca
ederiz. Bu mektubu bir ay içinde Bankamıza göndermediğ i niz veya bir mektupla hesabınız hakkında hıç bır ılırazda bulunmadığın ız
taktirde. gönderilen hesap özetlerınin tarafınızdan onaylanmış sayılacağını şimdiden bıldırırız.

TÜRKiYE CUMHURiYET MERKEZ BANKASI
Ek : [ - - - · - ] :

No.:

1

1

Or 49tY
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METALURJİ ENSTİTÜSÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

SORUMLU SAYMANLIGI'NIN
1992 YILI SONU ALACAKLilAR DÖKÜM CE1VELİ

Borc

Alacak Artı~ı

Alacak

31.12.1992
tarihi itibanyla

114.000.-

864.000.-

750.000.-

1992 yılı içinde Döner Sermaye İşietmemizin gelirlerinden Hazine
hissesi olarak
olarak bu
114.000

ayırdıgı

hesabın alacagına

liranın

bu

devredecegi

Ek:

kayıtların

yaptıgı

gelir vergisi

tevkifatları

864.000 lira. Hazine hissesi olarak ödenen

hesabın

ilgili vergi dairesine
ve imza

ve ödemelerinden

borcuna kaydedildigi. 750.000

yatırılmak

üzere ertesi

tetkikinden

yıla

anlaşılarak iş

bu

ise

artıgı

olarak

tanzim

edilmiş

alacak
zabıt

liranın

altına alınmıştır.

ı

Adet Alacaklılar

Hesabı

Yrd.Doç. Nedret AYDINBEYLİ
İşletme

Müdürü

Başkan

Döküm Cetveli.

Ediz YENİPAZARLI

Baki DÜNDAR

Sorumlu Sayman V.

Memur

Üye

Üye

Metaluıji

Enstitüsü
Döner Sermaye İşletmesi
ALACAKLlLAR HESABI DÖKÜM CE1VELİ
Esas Tahakkuk
Tarihi
Defter
No
12
30. 12.1992

Alacaklıların Adı

-

Soyadı

Alacagın

veya Ünvanı
Eskişehir Defterdarlıgı

Alacak
Miktan

Mahiyeti
Gelir Vergisi Kesintisi-

750.000.-

Muhasebe Müdürlügü

Açıklamalar

Ödenen katkı payına
ilişkin gelir vergisi kesintisi

ı

ı

ı
1

1

TOPLAM
Kayıtlara uygunlugu tasdik olunur. 31/12/1992
İşletme Müdürü
Yrd.Doç. Nedret AYDINBEYLİ

- -

-

750.000.-

Sorumlu Sayman V.
Ediz YENİPAZARLI

--
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ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ
METALURJİ ENSTİTÜSÜ DÖNER SERMAYE İŞJ;.,ETMESİ

SORUMLU SAYMANLIGI'NIN
1992 YILI SONU GELİRLER DÖKÜM CETVELİ

Borc
31.12.1992 tarihi

itibarıyla

Alacak

5.735.000.-

5. 735.000.-

1992 yılı içinde Döner Sermaye İşietmemizin faaliyetlerinden dolayı
5.735.000 lira gelir elde edildigi ve bu

hesabın alacagına

elde edilen gelirden 114.000 lira Hazine hissesi
alacagına.

kaydedildigi. 5.621.000 lira gelir

hesabına

borç kaydedilerek

hesabın

anlaşılarak iş

zabıt

tetkikinden

bu

kaydedildigi,

ayrılarak

artıgının

bu

ise Kar-Zarar

kalan vermeyecegi
tanzim

edilmiş

hesabın

kayıtların

ve imza

altına

alınmıştır.

Ek: 1 Adet Gelirler Döküm Cetveli.

Yrd.Doç. Nedret AYDINBEYLİ
İşletme

Müdürü

Başkan

Ediz YENİPAZARLI

Baki DÜNDAR

Sorumlu Sayman V.

Memur

Üye

Üye

Metalurji Enstitüsü
Döner Sermaye İşletmesi
GELİRLER DÖKÜM CE1VELİ

Madde
No
ı

Gelirin

Çeşidi

Tutar

Mal ve Hizmet Satış Hasılatı
a) Mikro ve Makro Yapı İ!1_c~lem~~i -------Gelirleri

b)

--

c).. ------·--------d)
e)

Toplam

5. 735.000.-

----·-----

·------ ..

···----- .. -- ·---------

---- -- ------

5.735.000.2

Banka Faiz Geliri

3

Diğ;er

-----

Gelirler

a)----------------------Alınan İskontolar
--------- ·-.
b) Teminat
ve
Ceza
Gelirleri
-·--·-------------------- .... ----c)
-------d) --- -------------------·· ··-- -----· -·
e)
--------------------------- ---

··-------- --

....

...

...

.

----·-·

------

--

....

_g]___________________
h)
---------·- -Brüt

4

----------

----

Hasılat Toplamı

----

5. 735.000.-

Brüt Gelirden İndirilecek Tu tarlar
a) Hazine Hissesi (%2)___ -·
--- --------- ----------·-- --..

·.

--

.

f)

----

,.

_})) Çocuk Esirgem~-IS~E~!11U Payı
_<::Llicı~;!attan Yapil<3? )ad eler

5.735.000.-

114.000.---·····

---

----

·--

----

---

-----

Brüt Gelirdenİndirilecek Tutarl~EJoplamı
KALAN TOPLAM TUTAR
Kayıtlara uygunlugu tasdik olunur. 311 12/ 1992
İşletme Müdürü
Yrd.Doç. Nedret AYDINBEYLİ

114.000.5.621.000.Sorumlu Sayman V.
E diz YENiPAZARLI

ı

14.000.-

5.621.000.-
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ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNivERSiTESi REKTÖRLÜGÜ

METALURJİ ENSTİTÜSÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

SORUMLU SAYMANLIGI'NIN
ı 992 YILI SONU GİDERLER DÖKÜM CE1VELİ

Alacak

Borc
31.12.1992 tarihi itibanyla

ı 992 yılı

ile ödenen ve
lira

4.ı20.000.-

içinde Döner Sermaye İşietmemizin gerçekleşen giderleri
ayrılan katkı

kaydedildiği.

hesabına

4.120.000.-

paylan için bu

dönem sonunda bu

hesabın

hesabın

borç

borcuna 4. ı20.000
tutarının

devredilmek üzere alacak kaydedilerek

Kar-Zarar

hesabın

kalan

vermeyeceği kayıtların tetkikinden anlaşılarak iş bu zabıt tanzim
edilmiş

ve imza

altına alınmıştır.

Ek: 1 Adet Giderler Döküm Cetveli.

Yrd.Doç. Nedret AYDINBEYLİ
İşletme

Müdürü

Başkan

Ediz YENİPAZARLI

Baki DÜNDAR

Sorumlu Sayman V.

Memur

Üye

Üye

Metalurji Enstitüsü
Döner Sermaye İşletmesi
GİDERLER DÖKÜM CE1VELİ

Madde
No
ı

Giderin

Çeşidi

Tutar

Toplam

Üretilen Mal ve Hizmetin Maliyeti
Giderleri
a) Hammadde ve Malzeme Alım
--- --------~

b) Uzman ve İşçilik Ücre~l-~Ti_
~)_ En~ji Giderleri
d) Amortisman Giderleri-------·····.e) Diger Üretim Giderleri ·-···
f) Cihaz Kiralama Giderleri
---------·

1

....

"--------

----- ----· ----------···

------

1.398.000.- ····--·--

!

1.398.000.2

Genel Yönetim Giderleri
-~l Memur Aylıklan _____
_!2~~Q?lışma T)c!_"_e!i
c) Tazminatlar
--d) İşveren Sigorta PrimiPe1yı
e) Harcırablar
----------····

-- --------·
·-·

-----

·---------· --...

D. ~cı-~~!- ~~:yia~--- _____

·--------

2. 722.000.-------2. 722.000.-

3

Di~er

Giderler
--~-----

GENELTOPLAM
Kayıtlara uygunlugu tasdik olunur. 31112/1992
İşletme Müdürü
Yrd.Doç. Nedret AYDINBEY Lİ

4.120.000.Sorumlu Sayman V.
Ediz YENİPAZARLI

4. 120.000.-
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ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ
METALURJİ ENSTİTÜSÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

SORUMLU SAYMANLIGI'NIN
1992 YILI SONU ARACI VE GEÇİCİ HESAPLAR DÖKÜM CE'IVELİ

::...;:Al=a=c=ak~---.

Borc

Alacak Artı~ı

31. 12.1992

tarihi itibanyla

ı 992 yılı

252.000.-

252.000.-

içinde Döner Sermaye İşietmemizin faaliyetleri dolayısıyla

elde edilen gelirden

katkı· payı

olarak

ayrılanlardan

ödenemeyenlerin

geçici olarak bu hesaba 252.000 lira alacak kaydedildigi ve 252.000 lira
alacak
iş

bu

artıgının

zabıt

Ek:

ı

ertesi

tanzim

yıla

edilmiş

devredecegi
ve imza

kayıtların

tetkikinden

anlaşılarak

altına alınmıştır.

Adet Aracı ve Geçici Hesaplar Döküm Cetveli.

Yrd.Doç. Nedret AYDINBEYLİ
İşletme

Müdürü

Başkan

Ediz

YENİPAZARLI

Baki DÜNDAR

Sorumlu Sayman V.

Memur

Üye

Üye

Metalurji Enstitüsü
Döner Sermaye İşletmesi
ARACI ve GEÇİCİ HESAPLAR DÖKÜM CETVELİ
KiminAdına
Esas Tahakkuk
Hesaba
Kaydedildigi
Tarihi
Defter
No
31.12.1992 Nedret AYDINBEYLİ
13

Açıklamalar

Miktar

İşletme Müdürüne 1992 yılı gelirlerinden

84.000.-

ayrılan pay.

13

31.12.1992 Osman Nuri ÇELİK

Enstitü faaliyetine katkısı olan ögretim
elemanları için 1992 yılı gelirlerinden
ayrılan pay.

126.000.-

ı

13

31.12.1992 Baki DÜNDAR

TOPLAM
Kayıtlara uygunlugu tasdik olunur. 31/12/1992
İşletme Müdürü
Yrd. Doç. Nedret AYDINBEYLİ

42.000.-

657 Sayılı D.M.K.'na tabi personele
1992 yılı gelirlerinden ayrılan pay.

252.000.Sorumlu Sayman V.
Ediz YENİPAZARLI
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ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ
METALURJİ ENSTİTÜSÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

SORUMLU SAYMANLIGI'NIN
1992 YILI

ı 992 Yılı

Gelirleri

ı 992 Yılı

Gelirleri

KAR-ZARAR CE1VELİ

5.621.000.4. ı20.000.-

4. ı20.000.ı 992 Yılı

Safi Kan

5.621.000.-

1.501.000.TOPLAM

5.621.000.-

5.621.000.-

Döner Sermaye İşietmemizin ı 992 yılı içinde elde ettigi net gelirin
(ödenen %2 Hazine hisseleri
ı992 yılı

kadar

içinde

yapbgı

ı. 50 ı. 000

anlaşılarak iş

bu

kannın gerçekleştigi kayıtların

tanzim

Yrd.Doç. Nedret AYDINBEYLİ
İşletme

Müdürü

Başkan

sonra) 5.621.000 lira oldugu,

giderlerin ise 4. ı20.000 lira oldugu, aradaki fark

lira dönem
zabıt

düşüldükten

edilmiş

Ediz

ve imza

te tkikinden

altına alınnııştır.

YENİPAZARI.J

Baki DÜNDAR

Sorumlu Sayman V.

Memur

Üye

Üye
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ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ
METALURJİ ENSTİTÜSÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

SORUMLU SAYMANLI(H'NIN
1992 YILI SONU VERİLEN VE ALINAN K.D.V. DÖKÜM CE1VELİ

Borç

Borç

Alacak

Artı~ı

31.12.1992
tarihi itibanyla

856.000.-

688.000.-

168.000.-

1992 yılı içinde Döner Sermaye İşietmemizin K.D.V.'ne tabi
işlemleri dolayısıyla
hesabın alacagına

tetkikinden

işlemler dolayısıyla

hesabın

168.000 lira borç

tahsil ettigi K.D.V.'leri bu

688.000 lira, tahsil edilip ilgili vergi dairesine

ödenenlerle K.D.V.'ne tabi
K.D.V.'lerinin bu

kişilerden

üçüncü

kişilere

ödenen

borcuna 856.000 lira olarak kaydedildigi,

artıgının

anlaşılarak iş

üçüncü

ise ertesi

bu

zabıt

yıla

devredilecegi

tanzim

edilmiş

kayıtların

ve imza

altına

alınmış tır.

Ek:

ı

Adet Verilen ve

Alınan

Yrd.Doç. Nedret AYDINBEYLİ
İşletme

Müdürü

Başkan

K.D.V.

Hesabı

Döküm Cetveli.

Ediz YENİPAZARLI

Baki DÜNDAR

Sorumlu Sayman V.

Memur

Üye

Üye

Metaluıji

Enstitüsü
Döner Sermaye İşletmesi
VERİLEN ve ALINAN K.D.V. HESABI DÖKÜM CETVELİ

Esas Tahakkuk
Tarihi
Defter
No
15.12.1992
9

Vergi Dairesinin Adı
Eskişehir

Eskişehir

17.12.1992

Açıklamalar

Yunusemre

Vergi Dairesi
ll

Ödenecek
K.D.V. Miktan.

Müdürlüğü

133.000.-

1992 Aralık Ayı Ödenecek K.D.V.

35.000.-

1992 Aralık Ayı Ödenecek K. D. V.

Yunusemre

Vergi Dairesi

Müdürlüğü

ı

TOPLAM

168.000.~-

Kayıtlara uygunluğu

------~·--

-

-

tasdik olunur. 31112/1992
İşletme Müdürü

Sorumlu Sayman V.

Yrd.Doç. Nedret AYDINBEYLİ

Ediz YENİPAZARLI

SONUÇ
işletmeleri

Türkiye'de faaliyette bulunan kamu döner sermaye
genelde

kamu

kurulmuşlardır
işletmelerin

bağlı

yönetimlerine
şekilde

ve bu

dayanakları

organizasyonlar

olarak

faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu tür

Muhasebei Umumiye Kanunu. kamu

yönetimlerinin özel kanunlan yada bu özel kanunlara göre

çıkarılan

yönetmeliklerdir.
Türkiye'de mevcut kamu döner sermaye

işletmelerinin alım. satım

ve ihale yöntemleri de belirli kanun ve yönetmelik hükümlerine tabidir.
Kuruluşlar

Döner Sermayeli

bu konuda kamu döner sermaye
ve Kanundur.

Ayrıca.

bulunan hükümler de

alım. satım

sermaye

tabi

Yönetmeliği şu

Kanunu

Yönetmelik

kendi Kanun ve Yönetmeliklerinde
uygulanır.

muhasebesinde ise Döner Sermaye

an faaliyette bulunan kamu döner

işletmelerinin çoğunda uygulanmaktadır.

kalan kamu döner sermaye

olduğu

ve ihale yöntemlerinde

işletmeleri

İhale

ile Devlet

işletmelerinin

işletmelerin

bu

Kamu döner sermaye
Muhasebesi Hesap

Yönetmeliği

ihale

işletmelerinde

dışında,

Bunun

geri

özel muhasebe yönetmelikleri

uygulanmaktadır.

Devlet bütçesinden
sermaye

işletmeleri,

hazırlarlar.
hakkında

ayrı

olarak bütçe

hazırlayan
şekilde

devlet bütçesine benzer

Ancak. halen kamu döner sermaye

kanu!1 ve yönetmeliklerde

bu bütçelerini

işletmelerinin

geniş açıklamalar

işletmelerinin

denetimi, kamu yönetiminde yer alan yönetimler

yapılmaktadır.

Bakanlığı

Başta

Sayıştay

Başkanlığı

bütçeleri

yoktur.

Kamu yönetimi içinde yer alan kamu döner sermaye
dış

kamu döner

tarafından

ve Maliye ve Gümrük

olmak üzere bir dizi kamu J:'Önetimleri kamu döner sermaye
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işletmeleri

üzerinde genelde mali

işlemlerine ilişkin

denetim yetkesine

işletmelennin

bir çok ekonomik,

sahiptir.
Kuşkusuz,

kamu döner sermaye

faydaları vardır.

sosyal, bilimsel ve mali
atıl

kapasitenin

değerlendirilmesi,

Kamu ekonomisinde mevcut
bilimsel

sunulması

faaliyetlerin özel ekonomiye

araştırmaların

ve

gibi faydalar hemen akla

gelenlerdir.
sayıları

Ancak, günden güne
işletmelerinin sorunları

kamu

da beraberinde
atıl

ekonomisindeki

kazandırılmasında
olduklarını

kapasitenin

kapasitenin

çoğalması

gün geçtikçe

çoğaldığı şeklinde

olduklan idarelerin etkisi
çıkabilmektedir. Bağlı

bir gerçektir. Yukanda
ülke

ekonomisine

işletmelerinin

yararlı

Buna mukabil. kamu döner sermaye
kamu ekonomisinde

de yorumlanabilir.

kişiliği olmaksızın oluşturulan

sermaye

getirdiği

kamu döner sermaye

belirtmiştik.

işletmelerinin

artan kamu döner sermaye

Aynı

kamu döner sermaye

altında kaldığından

olunan idarenin etkisi

zamanda, tüzel

işletmeleri. bağlı

uygulamada sorunlar

altında

işletmelerinin işletmecilik alanında

atıl

kalan kamu döner
almaları

rasyonel karar

bazı durumlarda mümkün olman1aktadır. Örneğin: kamu döner sermaye
işletmelerin
bunların,

amiri

bağlı

sorumlu saymanlan

atamaya yetkili amirlerinin

olması,

sicil amirlerinin ise

Bakanlığı'nın Defterdarları olmaları

Defterdarlar sorumlu

idarelerin

bağlı oldukları
bazılannda

ilk

memurlarıdır.

idarelerin en üst

Maliye ve Gümrük

başta çelişkili

bir durumdur.

saymanların çalışmalarını yakından izleyemediği

gibi, sorumlu saymanlar yasal mevzuatla kendilerine verilen görevleri
yerine getirmelerinde
düşebilmektedirler.

bağlı

olunan idarenin etkisiyle zor duruma

Nitekim bu durum Maliye ve Gümrük

Bütçe ve Mali Kontrol Genel

Müdürlüğü

belirtilmektedir.
Kamu döner sermaye

işletmelerinin

yöntemlerinin
konusu olan
uygulayıcı

uygulanmasında

aksaklıklar

Kontrolörleri
alım.

Bakanlığı

tarafından

satım

da

ve ihale

ise ülkemiz kamu yönetiminde söz

görülmektedir.

Bu:ı;1Un

nedenlerinin

başında

durumunda olan ihale görevlilerinin bu konudaki yeterli bilgi

ve tecrübeye sahip

olmamaları

gelme.ktedir. Devlet ihale sisteminde
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işletmelerinin

düzenleme yetkisine sahip idarelerle kamu döner sermaye
arasındaki iletişim noksanlığı

bu bilgi ve tecrübe

getirmektedir. Kamu döner sermaye
bulundukları işletmenin

olmalarına rağmen,

işletmeleri

yöneticilerinin mensubu

mali konulardaki eksiklikleri
muhasebe ve bütçe

olmaktadır.

gerek hizmetiçi

Başkanlığı

meydana

faaliyetleri konusunda teknik bilgiye sahip

uygulamalannın yanında

Bu

eksikliğini

:q~denle

ve Maliye ve Gümrük

alım .. satım

işlemleri

eğitimleri e

Bakanlığı'nın

ve ihale

üzerinde de etkili
gerekse

denetim

Sayıştay

elemanlarından

denetim dönemlerinde yararlanarak bu eksiklikler giderilebilir.
Diğer

yapılması

bir düzenleme

işletmelerinin

işlemleri olduğu kanısındayız.

muhasebe

kamu döner sermaye
Muhasebesi Hesap

gereken konu, kamu döner sermaye

işletmelerince

Yönetmeliği.

Halen,

çoğu

uygulanan Döner Sermaye

günümüz

koşullarında

uygun hale

getirilmelidir. Bunun için, bütün ülkedeki kamu döner sermaye
işletmeleri
olacaktır.

için tek bir muhasebe

Böylece, bütün kamu döner sermaye

muhasebe sistemi
bir araya

yönetmeliğinin yayınlanması

oluşturulabileceği

getirilmiş olacaktır.

planı

tek bir hesap
üretiminin

yanında

kolaylıkla

uygulanabilir

sağlayacak

dağınık

için tek düzen

olan yasal mevzuat

şekilde oluşturulacak

bir yönetmelikte

verilmesi ve kamu döner sermaye

kendi faaliyetleri ile ilgili

işletmelerinin

Bu

gibi,

işletmeleri

işletmelerinin

hesapları kullanmalannı, yönetmeliğin

hizmet üreten kamu döner sermaye
şekilde

olmasını,

bulunması

mal

işletmelerince

kamu döner sermaye

gerek sektörel gerekse ülkesel mali analizierin

hükümlerin

yerinde

yapılmasını

daha iyi bir muhasebe sistemini

getirebilir.
Kamu döner sermaye

işletmelerinde

standardizasyona gidilmesi yerinde
işletmelerinin

olacaktır.

Kamu döner sermaye

yasal mevzuatlannda genelde sadece bLitçenin, gelir ve

giderin

tanımı

ortaya

çıkarmaktadır.

sermaye

bütçe uygulamalannda da bir

ile

yetinilmiş olması

işletmeleri

En

azından

bütçe

yapılmasında

tereddütleri

bölümler itibariyle kamu döner

bütçelerine bir standart getirilmesi bile

faydalı

olacaktır.

Kamu döner sermaye
etkinlik denetimlerinin

işletmelerinin

yapılmasında

mali denetimlerinin

ülkemizde yeterli

yanında

çalışmalann
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olmadıgı

da bir gerçektir.

eklerinin incelenmesi ile

Yapılan

mali denetim ise sarf

yönetiın

evrakları

dönemi (zaman -ı idare)

ve

hesabının

incelenmesinden öteye gitmemektedir.
Son olarak, bir idareye
işletmesinin

bulunması

birleştirilmesi

bu tür

baglı

sayıda

çok

bunların

durumunda

işletmelerin

kamu döner sermaye

yönetiminde

çatı

bir

altında

kolaylık saglayacaktır.

Bu durum, Üniversitelerimizde daha çok görünen bir durumdur. Bir
Üniversitenin bünyesinde hangi sayıda enstitü, fakülte, yüksekokul ve
merkez varsa hemen hemen o
işletmesi bulunmaktadır.
ayrı

ayrı

· sorumlu

sayıya yakın

kamu döner sermaye

Yine. her kamu döner sermaye

saymanları.

veznedarları

işletmesinin

ve diger görevlileri

bulunmaktadır. Aynı

yerde faaliyet gösteren kamu döner sermaye

işletmelerinin

yogunluklarına

faaliyet

genel bir sayman

tarafından

göre optimal bir

muhasebe

kontrol edilmesi personel, zaman ve mali
Kamu döner ermaye
hesaplarının

işletmesi

çok

işlemlerinin

açıdan

sayıda

işletmeleri

ve yönetiminin

olan idarelerde

yönetimi

sunulması

yıllık

da bu

hakkında saglıklı

fikir edinilmesi yada idarenin bu konuda analizinin
verecektir.

ile

avantajlar saglayabilir.

tek bir rapor olarak ilgili yönetimlere

idarenin kamu döner sermaye

birleştirme

yapılmasına

bir

imkan
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME YÖNETMELİK ŞARTNAME, GENEL
TEBLİG VE GENEL YAZILAR

Amme
Kanun,

Alacaklarının
Sayı:

6183.

Bakanlıkların
Hakkında

Hakkında

Tahsil Usulü

Kuruluş
Sayı:

Kanun,

Başbakanlık

Esasları

ve Görev

3046.

Teşkilatı

Hakkında

Kanun

Hükmünde Kararnamenin Degiştirilerek
Kabulü Hakkında kanun, Sayı: 3056.
Bayındırlık İşleri

Genel

Belediye Kanunu,

Sayı:

Borçlar Kanunu,

Sayı:

Şartnamesi.

1158.
818.

Büyük Şehir Belediye Yönetimi
Kanun Hükmünde Kararnamenin
rek Kabulü

Hakkında

kanun,

Sayı:

Sayı:

488.

Damga Vergisi Kanunu,
Devlet

Denetleme

Hakkında

Kanun,

Kurulu

Sayı:

Hakkında
Degiştirile

3030.

Kurulması

2443.

Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeligi.
Devlet

İlıale

Kanunu,

Sayı:

Devlet Memurlan Kanunu,

2886.
Sayı:

657.
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Devlet Planlama Teşkilatı
Hakkında
Sayı:

Kuruluş

ve Görevleri

Kanun Hükmünde Kararname,

233.

Döner Sermaye
YönetmeligL

Muhasebesi

Hesap

Döner Sermayeli Kuruluşlar İlıale Yönetmeligi.
Finansal Kiralama kanunu,

Sayı:

Gayrimenkul Kiralama Kanun,

3226.

Sayı:

6570.
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Sayı: ı93.

Hazine ve
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Dış

Ticaret

Görevleri

Hakkında

İcra İflas

Kanunu,

Sayı:

2004.

İlİdaresi
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Sayı:

5442.

İş

Kanunu,

Kanun,

327 4.

Sayı: ı475.

Kamu Görevlerinden
cakları işler

Sayı:

ve

Ayrılanların

YapamayaHakkında Kanun, Sayı: 253 ı.

Katma Bütçeli İdareler
Kanunu, Sayı: 3692.

ı 99 ı

Mali

Yılı

Katma Deger Vergisi kanunu,

Sayı:

3065.

Kurumlar Vergisi Kanunu,

Sayı:

5422.

Bütçe

151

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlüğü Devlet İlıaleleri
Genelgesi,

Sıra

No: 4.

Maliye ve Gümrük
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16.1.1989 Tarihli Genel

Yazısı, Sayı: DÖSEFONİNCE: 123584-50/914.

Maliye ve Gümrük
Görevleri

Bakanlığı'nın Teşkilat

Hakkında

Kararname,

ve

Kanun Hükmünde

Sayı: ı 78.

Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelik.
Muhasebei Umumiye Kanunu,
Sayıştay

T.C.

Kanunu,

Sayı:

Anayasası, Sayı:

T.C. Merkez

Bankası

Sayı:

1050.

Sayı:

1211.

832.

2709.
Kanunu,

Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri
Sundurma işletmeciliği Talimatı.
Türk Ticaret ~unu, Sayı: 323.
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Vergi Usul Kanunu,

Sayı:

Yüksekögretim Kanunu,

213.

Sayı:

2547.

1050 Numaralı Muhasebei Umumi ye
Kanununa Müzeyyel Kanun, Sayı: 2518.
2547 Sayılı Yüksekögretim Kanunu'nun 58.
Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin
Kurulmasında

Uygulanacak Esaslara

İlişkin

Yönetmelik.
2886

Sayılı

Devlet

İlıale

Kapsamındaki Kuruluşların

Kanunu
Yapım, Hizmet ve

Taşıma İşleri İlıalelerinde Uygulayacakları

Genel ve Ortak

Esasları

Belirleyen Tip

Şartnam e.

2886
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T.C.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIÖI

MUHASEBAT GENEL 1\i"ÖDÜRLÜÖÜ

DÖSEFONİNC: 123584-50/914

SAYI

ANKARA
16 OCAK 1989

KONU

Döner Sermaye Saymanlıklarının
Aylık Hesap Bilgileri Hakkında.

BAKANLIG INA
REKTÖRLÜGÜNE
VALiLiGiNE

KAYMAKAMLIGINA
SAYMANLIK MÜDÜRLÜGÜNE

Bilindigi üzere, 13. ı2. ı 983 tarih ve
Bakanlıgının

Teşkilat

ve Görevleri

Kararnamede, Maliye ve Gümrük
hesaplarını

Devlet

tutmak.

degerlendirmek ve dönem
sayılı

da;

1989

yılı

baglı

bunların

Maliye ve Gümrük

Kanun Hükmünde

diger görevleri

uygulanmasını

sonuçlarını çıkarmak

6'ıncı

görevleri

yanında;

takip etmek,
verilmiş,

maddesinin 2'inci

3512

fıkrasında

genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere

döner sermayelerin mali

durumlarını

Hakkında

Bakanlıgına.

Bütçe Kanununun

Bakanlıgımız.

ı 78 sayılı

almaya yetkili

işlemleri

ile ilgili belge ve hesap

kılınmıştır.

Bu itibarla; genel bütçeye dahil idarelerle katma bütçeli idarelere
baglı

döner sermayelerden. bu güne kadar

yıllık biltınço

ilaveten

Bakanlıgımıza

ve kar-zarar cetvelleri ile bunlara

aşagıda

belirtilen esaslar dairesinde

aylık

gönderilen

ilişkin bazı

bilgi

bilgilere

alınması

gerekli

görülmüştür.

1.1.1989 tarihinden itibaren tüm döner sermaye
(Milli Egitim Gençlik ve Spor
bölge

okulları,

Bakanlıgına baglı kız

ögretmen liseleri.

yetişkin yurtları.

saymanlıkları

meslek liseleri,

halk

eğitim

yatılı

merkezleri

160

ve ticaret .liseleri döner sermayeleri hariç) her ay muhasebe
sistemlerinin özelliklerine göre;
ı-

15.2.1968 gün ve 12827

sayılı

Resmi Gazete'de

yayımlanan

"Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeligi" hükümlerini
uygula:yanlar, "Ek- 1'deki
2-

aylık mizanı",

Kendi özel hesap yönetmeliklerini uygulayanlar,
sayılı

a) 3225

Kanunla kurulan ve halen "Mütedavil
Yapılan

Sermayeden

işlere

Ait Muhasebe

Planı

ve

Talimatnamesi" ni uygulayan Kara, Deniz ve Hava
Komutanlıkianna baglı

Kuvvetleri

Harita Genel

ve Seyir Hidrografi ve

Başkanlıgına baglı

Dairesi

"Ek-2'deki

döner sermaye

Oşinografı

saymanlıkları,

aylık mizanı",

sayılı

b) 4358

Komutanlıgı

Askeri Fabrikalar ile

Kanunla kurulan ve halen "Mütedavil Sermaye

ile Çalışan İş Esası Üzerine Kurulu Ceza ve Islah Evleri ile
İşyurtları

Hesap. Ayniyat ve

Alım-Satım

Usullerine ait

Talimatname" hükümlerini uygulayan döner sermaye
"Ek-3'teki

saymanlıkları.

c) 3423

sayılı

Kanunla kurulan ve halen "Milli Egitim

Bakanlıgına baglı

Sermayesinin
sayılı

Mesleki ve Teknik ögretim Okullan Döner

İdaresine

döner sermaye
d) 234

aylık mizanı".

Mahsus Talimatname" yi uygulayan

saymanlıkları,

"Ek-4'deki

aylık mizanı",

I<anun Hükmünde Kararname ile kurulan ve

halen "Darphane Döner Sermaye Muhasebe Yönetmeligi"
hükümlerini uygulayan Darphane ve Damga
döner sermaye

saymanlıgı.

"Ek-5'teki

Matbaası

aylık mizanı",

e) Orman Genel Müdürlügüne baglı "Devlet Orman İşletmeleri
Hesap

Planı" nı

"Ek-6'daki

uygulayan döner sermaye

saymanlıkları.

aylık mizanı".

d üzenleyeceklerdir.
Mizanlar düzenienirken ekteki örneklerin arka
açıklamalar

dikkate

hazırlanabilmesi
yardımcı

defter

ve

alınacak.

zamanında

kayıtları

günlük

aylık

kısımlannda yazılı

mizanların

sıhhatli

gönderilebilmesi için esas defter ve

yapıla~aktır.
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Bir aya ait
saymanlıklannca

aylık

mizanlar. ilçelerde bulunan döner sermaye

en geç izleyen

ayın altısına

kadar malmüdürlüklerine,

illerde bulunan döner sermaye saymanlıklarınca en geç izleyen ayın
yedisine kadar d efterdarlıklara bir zarf içinde elden teslim edilecektir.
Malmüdürlükleri, kuryelerini
ilçede,

defterdarlıklar

defterdarlıklara

göndermeden önce

da ilin kuryesini merkeze göndermeden önce

bulunan tüm döner sermaye

saymanlıklannın aylık mizanlannın

gelip

gelmedigini kontrol edecekler ve döner sermayelere ait mizanlan ayn bir
zarf içinde merkeze göndereceklerdir.

Defterdarlıklarca,

bu bilgilerin ilçe

ve il kuryeleri ile .noksansız gelmesini

saglayıcı

alınacak,

döner sermaye
bütçe

saymanlıklarına

saymanlıklannın aylık

tedbirler

ancak

ait bilgiler hiç bir surette genel ve katma

hesap bilgilerinin geciktirilmesine neden

olmayacak, eksik olanlar en

kısa

zamanda temin edilerek

ayrıca

saymanlıkları,

aylık

gönderilecektir.
Merkezdeki (ANKARA) döner sermaye
mizanlarını

dogrudan ve elden en geç izleyen

Bakanlıgımıza

dokuzunda

(Muhasebat Genel Müdürlügü Döner Sermaye ve Fonlar

İnceleme Şubesi)

teslim edeceklerdir.

Döner Sermaye

saymanlıklarının aylık

gelir-gider bilgileri

Muhasebat Genel Müdürlügünce gönderilen
mizan

ayın

alınacagından,

yürürlükten

yazılar.

hakkında

bundan böyle

aylık

kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesi ve istenilen bilgilerin gönderilmesi için gerekli
tedbirlerin

alınmasının

arz ve rica ederim.

MALiYE VE GÜMRÜK BAKANI

EK: 6

(Aylık

Mizan)

EK
AYLIK
Saymanllğı.n

1

M! Z AN

Ad:i

.A+ t

Olduğu

Ay

Bütçe Yılı

Saymanbğı.n Kodu . 1A 1..
Kurumun

Bağlı Bulu~

·1

ı

1
Kodu

Adı

ı

Tlİ·TARLAR

·-------------.--1

~ıra

No:

A D I

1

Serma,Ye H.

~

Ödenmemiş

, !Kodu :

Kasa H;.
4 .Banl<'..alar Ca·r.i.H.
5· Demirb~ş ve Beğ.peğ.H.
6 Ambar H.
7 Atelyeler n.
s· Borçlular H.
!f Avans ve Krediler H.·
lO Alacaklılar H.
l l Amortisman H.
12 Sigor.ve AmDrt.Fonu H.
13 llübayaa H.
·3

Sat:ı.ş

15

.Gelirler H.
Giderler H.
Aracı ve Geçici H.
Zayiat H.

16
17
18

19
20

21
22

23
24
25·

26
27
28

29
30
31

02

H.

Kar-Zarar ll.
Akreditif' H.
Teminat Mektupları H.
Teminat !Jek.Mudileri H.
Verilen ve Alınan K.n.v.ıı.
·Amrt.Tab.Kıy.İl.İnd .• K.D.V.H~
Peşin Verci H.
İndirilemeyen K.D.V.Hs.
1:erkez Hesabı
% 5 !\;erkez Hissesi Hs.
Kabul Edilı:ıeyen Gide:•ler H.

04

...•..........•...
. .
.

06

·············~···

•

•

~

·

·········~·~·······

······~···:··~·~·

,.

······•·•····••·•

..... ... .......-·. . ...... ........... .
....... ......... ..
~

?5

........•..•••.••.••

07

•••...•.••..••.••.........•••.....•.

08

•••••••••••• y •••••••••••••••••••••••

.. •.••.......... ················•···••

09

~

lO

.

12

~

13
15

16
17

.

.

.. ... ..... ...
~~

·

19

~

~

~

ıs.

.............. ..
.... ........ ·........ .

....................

:~

20

21

• • • • • • • • • ,r, • • • • • • • • • • •

....·..... .......••
..................
................ . .................. .
...,........... ·.. . .. ................. .
................... .
...... ............ . .................. .
.....................

ll

\

·

22

23
24
25

26

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • '! • • • • ··• • • • ,· • • • ••

•••••••••••••••••

27
28

!şçi Kıd.Tazm.Pon.Hs.

29.
30

Projeler Hs.

31

..1..1

···········~·······

03'.

14

14

A L A C A K

......... •.• ••••.• , .• • ••..• •••••••••~.•••••••

Ol

Sermaye.H.

RÇ

B O

................. .... ................
•

198. Ayına ait mizan özeti kayıtla~a uygundur •

!JiJDÜR

SAYUAN

Adı Soyadı

A'dı Soyadı

!mza

İmza

163

Aylık

ı.

Mizan

Dikkat EdUecek Hususlar:

Mizanlar daktilo ile doldurulacak
silinti

2.

Çıkanlırken

olmamasına

satır kaymamasına, kazıntı

dikkat edilecektir.

Saymanlıgın

kodu hanesine,

bildirilen kod

numarası yazılacak,

Bakanlıgımızca

ancak

mizanda bildirilen harf (A) mutlaka
noksansız

ve

ve

hatasız yazılmasına

daha önce

numaranın

konulacaktır.

önüne
Kodun

dikkat edilecektir.

3. Baglı oldukları kuruluş kodu hanesine (Örnegin, Maliye ve
Gümrük

Bakanlıgı

kuruluşun

1300 gibi) döner sermayenin

genel ya da katma bütçe kodu

baglı

oldugu

yazılacaktır.

4. Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeligi geregince
Bakanlıgımızca açılmasına

bu

hesapları

hanesini

izin verilen hesap varsa

kuruluşlar

mizana dahil edecekler. ancak hesap kodu

doldurmayacaklardır.

5. Mizandaki tutarlar

aylık

olarak degil ait oldugu ay da dahil

olmak üzere o aya kadar ki. toplam
yazılacaktır.

tutarları

kapsayacak

şekilde

EK
.A ~ L I K

2

M ~· Z A N

Askeri
Fabrikalar

Ait Olduğu Ay .

'BUtçe Yıll..

~~Kodu
Bağlı Bulu~

_Kurum'U.!l

1•.1 1

1
1

Adı

Kodu

ı

HESABIN

T.tJTARLAJ1

·~----------~-4

ADI

~odu.

,

B ORÇ

A 3:. A C A K.

.

,·

1~.

\

(

TOPLA U
•• / ••/ 198.

Ayına

ait mizan özeti

kayıtla~a

uygundur.

ı.rt!DUR

SATh!AN

Adı Soyadı

Adı Soyadı

İmza

İmza

'

.
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Aylık

Çıkanlırken

Mizan

Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Mizanlar daktilo ile doldurulacak

silinti
2.

olmamasına

kodu hanesine,

bildirilen kod

numarasından

saymanlık

ve

dikkat edilecektir.

Saymanlığın

sonra

satır kaymamasına. kazıntı

kod

Bakanlığımızca

önce (B) harfi

daha önce

yazılacak

daha

numarası yazılacaktır.

3. Bağlı olduklan kuruluş lmdu hanesine (Örnegin, Milli Savunma
Bakanlıgı ı500

bütçe kodu

gibi) döner sermayenin

baglı

oldugu

kuruluşun

yazılacaktır.

4. Mizandaki tutarlar

aylık

tutarlar olarak degil ait oldugu ayda

dahil olmak üzere. o aya kadarki toplam

tutarları

kapsayacak

şekilde yazılacaktır.

Not:

Mizanın

tarafı işletmelerin ihtiyaçlarına

ön

hesaplara ait

rakamları

Ancak mizana

yazabiln1eleri için

yazılacak

hesapların

göre

açtıklan

boş bırakılmıştır.

ayrıntısı

ikili bazda

olacaktır. Örnegin, (5) hesap grubu (Masraf Nev'ileri) hesabının
ayrıntısı;

5 ı-

İşçi Masrafları:

5 ı 0-

Esas İşçilik

511-

Munzamişçilik

5ı2-

..................

VS,

52- İdari Personel Masrafları:

şeklinde

520-

Aylıklar

52 ı-

Ek ve Fazla Görev Ücretleri

522-

.................. vs.

degil, sadece:

5 ı- İşçi Masrafları
52- İdari Personel Masrafları
53- .................. vs.
şeklinde olacaktır.

EK

u

AYL I K
İşyurtlari

.3

zAN
Ait Oldu~u Ay
:autoe· Y:ıl:ı
,., Kodu

Ad :ı

Se,yıııanhJtın

Cezaevleri ve

İ

ı

Ba~l:ı Bulurdiihl Kurumun

ıc ı

l
Kodu

Adı

'·
H E
r~ıra

s ABI

T·u

N

iıclıau •.

AD I

No ı

Kasa H.
2 Bankalar Cari H.
.3 DEuııirbaş ve Sabit K:ıy.H.
4 .Ambar H•.
5 Mamul Eşya Ambar Hes.
6 Kantin Hs.
7 Atlflyeler Ha.
8 umumi Masraflar Hs.
9 Avans ve Krediler Ha.
10 Müessese AlaCakları· Ha.

Ol
02
0:3
04'

1

.

05
06
1

07
08
09

lO

ll

Şubeler liesa'b:ı.

ll

12
1:3
14
15
16
17
18

Demirbaş ve sbt.Kıy.K.ri.v.H.

12
1:3
14
15
16
17
18

Ödenen ve Al:ı.oKoDoVolfso
Sermaye He sa bl.
.Amortisman. Hs.
MUesaese :SÖrçlıirı He.
Gelirler Hs.
xar-zarar Hs.

Bo

R

AR L AR

T

ç

A LA

c AK

.............. •.• .... ........... • • .... ..
. ................. ..
....... ..... ..·. ................... ..
..•.........•••••
..
..•............•... ......................
................
.
.
..
........·.......... .. .................
..
............. •.... ................... ..
.................... ..
................. ................... ..
.. .... ............ ..
..

·······~····-·····
~

~

• • • • • . • • • • • • • • ·• • • 1

·······~·········

~_

.. ..........•. ..... ..
..
..
............. .... .. ................. ..
................. .. ................. ..
................. .. •··········•····•
.
..
................. .. .................
~............•.. ... .. ................. ..
................. .. .................. ..
······~·····~·····

• • • • • • • tl • • • • • • • • •

-

····~····~·······

·,

~

..

.

..

"

1

T

.. ..
/

o

p

/ 198.

LAL!
Ayına

ait

mza n özeti

kayıtlara

uygundur.

MUDUR

SAYUAN

Adı Soyadı

Adı Soyad:ı

:

İmza

:

İmza

ı
ı

ı

...

.~
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Aylık

ı.

Mizan

Dikkat EdUecek Hususlar:

Mizanlar daktilo ile doldurulacak
silinti

2.

Çıkanlırken

olmamasına

Saymanlığın

bildirilen kod
sonra

ve

dikkat edilecektir.

kodu hanesine.
numarasından

saymanlık

satır kaymamasına, kazıntı

kod

Bakanlığımızca

önce (C) harfi

daha önce

yazılacak

daha

numarası yazılacaktır.

3. Bağlı oldukları kuruluş kodu hanesine (Örneğin, Adalet
Bakanlığı

1900 gibi) döner sermayenin

bütçe kodu

bağlı olduğu kuruluşun

yazılacaktır.

4. Mizandaki tutarlar

aylık

olarak

değil

olmak üzere o aya kadar ki. toplam
yazılacaktır.

ait

olduğu

tutarları

ay da dahil

kapsayacak

şekilde

.i
EK

AYLI X
Mesleki ve Tekn:IJ

Sayıııanllbn

!4! ZA N

Adi

Olduğu A~

Ait

Öğretim Okulları

BUtoe

Yılı

~aııl:ığ:ın
Ba/tlı Bul~

4_

In 1

Kodu

ı
Kodu

Kurumun .Adı

'

.

..
HE SAB I N
ı~ra
No ı

···.:)

TUTAR LAR

'!Ko'du. . ·,n OR Q

ADI

.•

ALAC AK

...•..............• ..
.. .......... ...........
....... .. ...... .. ···················
.. ·•················•
..
..
.. ...................
.. .....••.•...•.•...•
.. ···············•·· ..
.. .............. .. ..
.. ................• ..
.. ........••.••..•• ..
.. ................. ..
...... .... ... .. ................. ..
....... ..... .. .. ....... .... ...... ..
.. ................. ..
..
..
.. ••..••••....•...• ..
.... ..
. ................. ..
. ................. ..
. ..•....•......... ..
. .......·..... .... ..

1 Kasa H.
Ol ....•.••..•........
2 İpt~ad.ve Mal.Hs.
02 ·······~·····.····
03
3 Atelye H.
~
~
4 fdamul·Eşya "Ho
04 ~-~·~····~·······
05 •.········~·······
5 İşletme ve İdari J.!as .H ..
,
6 İşletme ve İd.Uas.Karcı.H.
• 06 ..•.......•......
7 Alacaklılar H.
07 •.•.•........•....
8 Borolular ~ı.
08 •...•...•........
09
9 Bankalar Cari Ho
········!··~·····
10 Talebe Hakkı H.
lO ••.....•••......•.
. _,
l l Demirbaş. Eşya H.
ll
•···•···••·······
12 •..•......•.•....
12 Sabit Iüy. Xarcı.H.
13
~.~
~
13 UUtedavil Sermaye H~
"
'·
14
~~~
~
14 KU-Zarar H•.
"
15 •......•...•••.•...
15 Akreditifle:r Ho
16 Teminat Mektupları H.
16 •....•••...•.....•
17 Teminat Uelc.Uudileri H.
17 ••·••·············
18
~
•....•....
18 Atelye. İşçilik H.
19 Verilen ve Aiınan x.n.v.H.
19 '-·················
20 Amor tisına na Tab:i. Kıy.±.x.n.v jH.2o ~·················
21 ················~
21 .Amortisman· ır.

-

·····~·············

~

'•

~

~

····~············

"

-

~

1

"
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Adı

kayıtlara

:
ı

Adı Soyadı

:

!mza

:
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Aylık

Mizan

Çıkanlırken

Dikkat EdUecek Hususlar:

1. Mizanlar daktil o ile doldurulacak
silinti
2.

olmamasına

Saymanlıgın

bildirilen kod
sonra

ve

dikkat edilecektir.

kodu hanesine.
numarasından

saymanlık

satır kaymamasına, kazıntı

kod

Bakanlıgımızca

önce (D) harfi

daha önce

yazılacak

daha

numarası yazılacaktır.

3. Bağlı oldukları kuruluş kodu hanesine (Örneğin, Milli Eğitim
Gençlik ve Spor

Bakanlıgı

olduğu kuruluşun

3400 gibi) döner sermayenin

bütçe kodu

4. Mizandaki tutarlar

aylık

y~ılacaktır.

olarak degil ait oldugu ay da dahil

olmak üzere o aya kadar ki. toplam tutarlan kapsayacak
yazılacaktır.

bağlı

şekilde

5

EK

Ay L I X
Darphane ve Damga
Jı4a tbaası Genel

Saymazıl:ığı.n

M

! ·z A N

Ad :İ.

.Ait

Olduğu

Bütçe
'· e

Müdürlüğü

Yılı

SaYmaı:ıhğı.n

:ıia~ıı Bulun:\iğu Kurumun

:

Ay

!E

Kodu

ı

ı
Kodu

Adı

..

•
1

HE
!~ra
No ı

s

.

AB I N

!Kodu.

AD I

'
l Kasa H.

ll

2 Basılmış Ted.Par.Kasa Ho
3 Basılm:ı.ş · Hatıra Par_.Kasa Ho
4 Pul Kasası H.
5

6
7
8
9
10

KJ.y.Ka~t.Kasa

H.

KJ.y J.laden Kasası H.
Bankalar Ho
iuUeaseee Alacakları Ho
Avans ve Krediler H.
!Hallllll8dde ve Malz.Amb.H.

ll

~muller·.Ambar H.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24'
25
26
27
28
29
30
31
32
33

!Hurdalar Ambar H.
~te iyeler H •.

rııak. ve Dem~.Bağl.Değ.H.
h>eminatlar H.
~e~maye H;,'
~azine Cari H.
!Para Bas:ı.m Avans:ı. H.
~ netler H.
Müessese Borçla·rı H.
Birikmiş .Aınort.H.

Kar-Zarar H.
Para Karşılıkları Ho
:Pu"l ve Değerli Kağıt

Karş.H.

Satiş Hesabı

Kıy.liaden,Değ.Park.Hs.

..

Teminatlar Ala caklarıHs.

.. ..

o

u

'l'

AR L AR
A LA

•....•...........

AK

.. .................. .

.................. ................. .
................. .. ................. .
.. ................. .
.
................. .
•.......... ..... ... ................. .
................. .
...... .......... ..
................. ..
................. . ................. ..
. ................. ..
. ................. ..
................. . ................. ..
................... ..
................. ................... ..
................. ................... ..
..
................. .. ................ ..
................. .. .•...••..•...••.. ..
................. .. .................. ..
3l ................. .. ................ ...
32· ................. .. ................. ..
33 •....•............ ..
..
..................
.
.
.
34
..
.................. ... ................. ..
36· •........•.....•• ... ................. ..
3? ...... .......... ... ..............•.. .
38 ................. ... ................. .
39 •..•••..... ..... ... ................. ..
40 ................ .... ................. .
41 ........ •..•..... . .................. ..
..........
.
•

·

·•

•

•

•

lt • • • • • • • • • • • • • •

···········~·····
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~

~

•

~
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MUDUR
Adı Soya dJ.
!mza

c

.. ...................

12 •.........•.......
13
14
.15. .•..•.•...••.••..
·16 ~···················
17
·
~
18 ········~···········
19 t- •••••••••••••••••• ~
20 ......•..•...•.....
21
22 ••···•·••········
23 ......•...•.•....
24
42 •...•.•..•.......
25
26
27 ············~····
28
29
30

··········~······

Gelirler Hesabı
Hammadde ve J.!alz,Gider n.İşçilik Giderleri II.
İd. ari. ·İşletme Giderleri H.
Genel Giderler. H.
l"ireleı• Ho

!J!

'l'

.B O.R c

kayı_tlara

SAYLlAN

uygundur.
..

:

Ad:ı. Soyadı

:

:

!mza

:
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Aylık

ı.

Mizan

Dikkat Edilecek Hususlar:

Mizanlardaktilo ile doldurulacak
silinti

2.

Çıkanlırken

olmamasına

Saymanlığın

bildirilen kod
sonra

ve

dikkat edilecektir.

kodu hanesine,
numarasından

saymanlık

satır kaymamasına, kazıntı

kod

Bakanlığımızca

önce (E) harfi

daha önce

yazılacak

daha

numarası yazılacaktır.

3. Bağlı oldukları kuruluş kodu hanesine (Örneğin, Başbakanlık
0700 gibi) döner sermayenin

baglı

oldugu

kuruluşun

bütçe kodu

yazılacaktır.

4. Mizandaki tutarlar

aylık

olarak degil ait oldugu ay da dahil

olmak üzere o aya kadar ki. toplam
yazılacaktır.

tutarları

kapsayacak

şekilde

EK : 6
A.YLIK

M!ZAN

Orman !~letmeleri_~~~~an_J_,~~~n____A_d~i------~A~i~t_O
__
ld~u~ğ~u~A~y--------~.--.--+-~-4
BUtçe Yılı
1

lsavın~iib.ğ:ı.n
Bağlı Buluiliığu

Kodu

~- 1 · 1

Kurumun· Adı

1
Kodu

1

HESABIN

TUT. AR LAR
-~--------------~-

ısıra

No:

-. .A. D I·
1.

..·

!Kodu. ·

B ORÇ

~

1'

..

,·

..

.·

:

\

.

·.

TOPLAM

••/ • .!

198. Ayına ait mizan tizeti kayıtlara uygundur.

MtilliJR
· Ad:ı.
!mza

Soyadı

SAYMAN.·
Ad:ı.

~İmza

Soyadı

:·
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Aylık

ı.

Mizan

Dikkat Edilecek Hususlar:

Mizanlar daktilo ile doldurulacak
silinti

2.

Çıkanlırken

olmamasına

Saymanlığın

sonra

numarasından

saymanlık

ve

dikkat edilecektir.

kodu hanesine,

bildirilen kod

satır kaymamasına, kazıntı

kod

Bakanlığımızca

önce (F) harfi

daha önce

yazılacak

daha

numarası yazılacaktır.

3. Bağlı olduklan kuruluş kodu hanesine (Örneğin, Orman Genel
Müdürlüğü

5300 gibi) döner sermayenin

bütçe kodu

yazılacaktır.

4. Mizandaki tutarlar

aylık

bağlı olduğu kuruluşun

tutarlar olarak

değil

ait

olduğu

ayda

dahil olmak üzere. o aya kadarki toplam tutarlan kapsayacak
şekilde yazılacaktır.

Not:

Mizanın

tarafı işletmelerin

ön

hesaplara ait

rakamları

Ancak mizana

ihtiyaçlanna göre

yazabilmeleri için

yazılacak

hesapların

açtıklan

boş bırakılmıştır.

ayrıntısı

ikili bazda

olacaktır. Örneğin. (5) hesap grubu (Masraf Nev'ileri) hesabının
ayrıntısı;

Bakım

51- Orman
510-

Masraflan:

Orman imar Temizleme ve Suni Gençleştirme

5100- Orman imar ve Temizleme Masraflan
5102- .................. vs.
5252005201- .............................. vs.
şeklinde değil,

sadece:

51- Orman

Bakım

Masraflan

52- İstihsal Masrafları
53- .................. vs.
şeklinde olacaktır.

EK- III
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T.C.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIGI

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÖÜ

DÖSEFONİNC:

SAYI

123584-2/2513

ANKARA

17 OCAK 1990
KONU

Döner Sermaye Hesaplan Hk.

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜGÜ
GENEL TEBLİGLERİ
465 (Ç)

Anayasanın

mali

yılın

164. maddesine göre Kesin Hesap Kanun

Tasanlannın

bitiminden itibaren 7 ay içerisinde T.B.M.M. 'ne sevk edilmesi

gerekmektedir.
Tasarılarının

Kesin Hesap Kanunun

belirtilen sürede sevk

edilebilmesi için bünyesinde döner sermaye
kuruluşların,

kanun ya da yönetmeliklerinde

beklemeden mali

yılın

işletmesi

yazılı

bitiminden itibaren 2 ay içerisinde

bulunan

azami süreleri
(Şubat

sonuna

kadar) bir yıllık faaliyetleri ile ilgili düzenleyecekleri (Zaman-ı İdare
Hesabı)

bilanço ve eklerinin

örneklerini ise.

asıllarını Sayıştay Başkanlığı'na

Bakanlığımıza

ve

tasdikli

bağlı bulundukları Bakanlıklara

göndermeleri gerekmektedir.
A) GÖNDERİLECEK BELGELER:
Bakanlığımıza

gönderilecek

cetveller eklenecektir.
ı-

Zaman -ı İdare Cetvel i.

2-

Bilanço izahnamesi.

onaylı

bilanço örneklerine

şu

belge ve

176

3-

Geçici ve Kesin Mizanlar.

4-

Kar - Zarar Cetveli.

5-

Kar - Zarar İzahnamesi.

6-

Banka Mevcudunu Gösterir, Banka Uygunluk Mektubu,

7-

Kasa

8-

Sermaye Hareketleri Döküm Cetveli,

9-

Yevmiye Esas Defteri,

Sayım Tutanagı,

10- Gelirler Döküm Cetveli,
ll- Giderler Döküm Cetveli,
12-

Demirbaş Sayım

13-

Alacaklılar

Cetveli ve Amortisman Döküm Cetveli,

Döküm Cetveli.

14- Borçlular Döküm Cetveli.
Sayım Tutanağı.

15- Ambar
16- Atelye

Sayım Tutanağı.

17- Zayi at Cetveli.
18- Amortisman Konusu Kıymetlerle ilgili İndirilecek KDV Hesabı
Döküm Cetveli.
19-

Aracı

ve Geçici

20-

Yıllık

Gayri Safi Gelir Bildirimi.

21- Ertesi

Yıla

Hesabı

Döküm Cetveli.

Devir Veren

Diğer

Hesaplara Ait Döküm Cetvelleri,

22-

Kuruluşun

Gelir ve Gider Bütçesi,

B)

BELGELERiN DÜZENLENMESiNDE DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR:

1- Zaman-ı İdare Cetveli: İta Amiri, sayman ve tahakkuk
memurlannın adlarını. soyadlarını.
başlama

ve görevden

2- Bilanca

yılla

oldukları

devreleri, göreve

şekilde

düzenlenecektir.

tarihlerini gösterir

İzahnamesi:

hesaplar, bir evvelki
ayrıntılı

ayrılma

sorumlu

Bilançonun aktif ve pasifinde bulunan

mukayese edilerek

artış

veya

eksiliş

sebepleri

olarak izah edilecektir.

3- Geçici ye Kesin Mizanlar: Geçici mizan bilanço devresine ait
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son

kayıtlar yapıldıktan,

kesin mizan ise envanter

kayıtlan yapıldıktan

sonra çıkanlacaktır. Örnek (1), (2)
4-

Kar Zarar Cetveli:

zayiatıarını ayrı ayrı

İşletmenin

belirtecek

o dönemdeki gelir, gider \re

şetilde

düzenlenecek, yevmiye esas

defteri yekünlerine uygunlugu saglanacak ve mahsubu
yıl karları ayrıca

yapılacak

geçen

gösterilecektir. Örnek (l)

5- Banka Uygunluk Mektubu:
mevcudunu gösteren ve bankadan

Aralık

alınan

sonu

itibarıyle

banka

belgedir. Bu belgenin

aralık

sonu itibariyle banka mevcudunu göstermesine dikkat edilecek, bilanço
ve defterlerle

arasında

6- Kasa

fark bulundugu taktirde sebepleri

Sayım Tutanağı:

gösterecek

şekilde

farklılık

nedenleri

Kasa mevcudunu
Kasada

bulundurulmayacak, bulunduruldugu taktirde
alınacak, ayrıca

Aralık

düzenlenecek. bilanço ve defterlere
açıklanacaktır.

açıklanacaktır.

sonu

itibarıyle

uymadıgı

limit

müşterek

kasada fazla para bulundurulma nedeni

taktirde

üzeri

muafaza

para
altına

açıklanacaktır.

Örnek (3)
7- Sermaye Hareketleri Döküm Cetveli: Sermaye hareketlerini
gösteren cetveller bir evvelki
içinde

yapılan

yıl

bilançosunda görülen sermayeye

ayni ve nakdi ilaveleri, tenzilleri,

bunların

yıl

hangi kanun

ve emre istinaden yapıldığını belirtecek şekilde düzenlenecektir. Örnek
(4)

8- Yevmiye Esas Defteri: Yevmiye esas defterinin örnegi
çıkarılması

birinci

külfetli

sayfası

envanter

ile

olduğu

Aralık

kayıtlarını

hallerde geçen

gösteren son

bütçelerinde belirtilen faaliyet
mal ve hizmet

devirleri gösteren
yapılan

sonu yekünlerini ve bundan sonra
sayfanın örneği

9- Gelirler Döküm Cetveli:
yaptıkları

yıldan

gönderilecektir.

İşletmelerce

alanlarına

mevzuatlarında

giren ve bir

satış hasılatını oluşturan

yıl

unsurlar

ve

içinde

ayrıntılı
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bunların toplamı

olarak gösterilecek ve

olarak toplam sütununa tek kalemle
ve diger gelirlerde
hasılatı

da brüt

verecektir. Brüt

Esirgeme Kurumu

payı

ayrıntılı

sütununda

aktanlacaktır.

aynı şekilde ayrıntılı

ve

gönderilecek

hasılattan

Banka faiz gelirleri
bunların toplamları

Hazine Hissesi, Çocuk

hasılattan yapılan

gönderilecek ve bu sütunun

iadeler yine tutarlar
toplamı

brüt gelirdenindirilecek tutar olarak toplam sütununa
hasılat toplamından,

kayıtlarına

gösterecek

a1ınacaktır.

şekilde

Brüt

kar-zarar

düzenlenecek, defter

uygunlugu saglanacaktır. Örnek (5)
İşletmelerce

10- Giderler Döküm Cetveli:

mal ve hizmetin

maliyetini dogrudan etkileyen hammadde ve malzeme
işçilik

tek ka1emde

toplamı düşülerek

indirilecek tutarlar

hasılatı

cetveline aktanlan

satış hasılatı

mal ve hizmet

alım

giderleri,

ücretleri, enerji giderleri, amortisman giderleri tutarlar

sütununda

ayrıntılı

bunların toplamları

olarak gösterilecek ve

üretilen

mal ve hizmetin maliyeti olarak toplam sütununa tek kalemde
alınacaktır. Aynı şekilde

diger Genel Üretim Giderleri, Genel Yönetim

Giderleri ve Diger Yönetim Giderlerini
sütununda
toplam

ayrıntılı

llMevcut
ayrılan

kayıtlarına

defter

genel

uygunlugu

Örnek (6)

Demirbaş

Sayım Tutanağı

demirbaşlar

demirbaşlan

aktarılarak

unsurlar, tutarlar

bunların toplamları

olarak gösterilecek ve

sütununa

saglanacaktır.

oluşturan

ile

yıl

tutarlar ile

amortismanları

alınan

içinde

da gösterecek
yılı

şekilde

ve herhangi bir nedenle

düzenlenecektir. Mevcut

içinde

toplamı

ve Amortisman Döküm Cetveli:

düşülen

ayrıca

demirbaşıara

demirbaşların

gösterilecek

düşülen

ve

birikmiş
birikmiş

amortismanlardan yapılan tenzillerin nedenleri açıklanacaktır. Örnek
(7)

Vergi Usul Kanununun 313. maddesinde belirtilen tutan (bugün
için 100.000 TL)

aşmayan demirbaş

ve sabit

gider yazılacaktır. Ancak iktisadi ve teknik
demirbaş

ve sabit

kıymetlerin

aşmadıgına bakılmaksızın.

kıyınetler

bakımdan

dogrudan dogruya
bütünlük arz eden

tek tek degerinin belirtilen tutan

toplu

olara~

dikkate

alınacak

aşıp

ve amortizman
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aynlacaktır. Örneğin yemekhane için alınan sandalyelerin her birinin
değeri

toplam

değeri

olabilir. Fakat

aşıyorsa

bu tutan

Kıymetler Hesabına

gider

alınan

sandalyelerin

yazılınayıp Demirbaş

kaydedilerek. amortizmana tabi

yazılınalanna rağmen

takibi

altında

belirtilen tutann

ve Sabit

tutulacaktır.

Gider

kayıt

ve

olduğu şahıs

ve

ayniyat talimatnamesi hükümlerine göre

yapılacaktır.

Alacaklılar

12-

kurumları

ismen,

İşletmenin

Döküm Cetveli:
borçlarını

borçlu

da miktar olarak gösterecek

şekilde

düzenlenecektir. Örnek (8)
13- Borclular Döküm Cetveli: İşletmenin alacaklı olduğu şahıs ve
kurumlan ismen,

alacaklarını

da miktar olarak gösterecek

şekilde

düzenlenecektir. Örnek (9)
14- Ambar
eşyanın

Sayım Tutanağı: Yıl

sonunda ambar mevcut bulunan

cinsini, adedini. fiyat ve

tutarını

uymadığı

düzenlenecek bilanço ve defterlere

gösterecek

taktirde

farklılık

şekilde

nedenleri

açıklanacaktır. Örnek (lO)

15- Atelye
eşyanın

Sayım Tutanagı: Yıl

cinsini.

adedini, fiyat ve

tutarını

uymadığı

düzenlenecek bilanço ve defterlere
açıklanacaktır.

sonunda atelyede mevcut bulunan
gösterecek

emirbaş

ve

bağlı değerler

ile ambar konusuna

giren maddelerde meydana gelen ve kimsenin kusuru
eşyaların

nedenleri

Örnek (ı ı)

16- Zayiat Cetveli: D
tesbit edilen

farklılık

taktirde

şekilde

zayiatı,

çeşitli

usulüne göre

şekil

gerçekleşen

ve nedenlerle

olmadığı gereği

fireleri.

değerlerinde

gibi

hayvanların

ve

meydana gelen

eksilmeleri kapsayacak şekilde düzenlenecektir. Örnek (12)

17 Amortisman Konusu Kıymetler! e İl~ili İndirilecek Katına De~er
Vergisi

Hesabı

İndirilecek

Döküm Cetveli: Amortisman konusu

Kıymetlerle

ilgili

Katma Değer Vergisi Hesabı Döküm cetveli indirim konusu
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yapılan

tutar ile

yıllar

indirimler

itibariyle gösterecek

şekilde

düzenlenecektir. Örnek ( 13)
C) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİGER HUSUSLAR:
Yıl

1-

bulunmuş

içinde faaliyette

bulundukları yıllarda olduğu

ve belgeler bilançoya

bulunan

bulunduğuna

bağlanacaktır.

işletmelercc

alınacak

hazırlanacak

istinaden
3-

dair

verildiği

halde henüz faaliyete

de tahsis edilen sermayenin bankada

banka uygunluk mektubu ile bu mektuba

bilanço

Bakanlığımıza

alınabilmesi

de faaliyette

gibi bilanço tanzim edilecek gerekli cetvel

2- Kendilerine döner sermaye
geçmemiş

işletmelerce

olan

Bakanlığımıza

gönderilecektir.

gönderilecek kolilerin gecikmeden vaktinde

için torba veya paket üzerine "Maliye ve Gümrük

Muhasebat Genel

Müdürlüğü

Döner Sermaye ve Fonlar

Bakanlıklar 1ANKARA"

Dikmen Caddesi No:82

Bakanlığı

İnceleme Şubesi
şeklinde

adres

yazılacaktır.

Sayıştay Başkanlığına

4-

Bakanlığımıza

5-

Bakanlığımıza

üzerinde

değişiklik

evrakının

gönderilmemesi için gereken titizlik gösterilecektir.
gönderilccek belgeler

tetkik edilmeleri beklenilmeden
asıllan

gönderilmesi gereken sarf

zamanında

Sayıştay Başkanlığınca

yollanacak ve belgelerin

Sayıştay Başkanlığınca yapılacak

tetkik neticesinde bir

olursa aynca bildirilecektir.

6- Sermayeleri kanun ve y önetmelikle tayin edilen limite
ve mevzuatlannda
aktarılacağına
zarfında

mal

yıllık karlarının

sandığına yatırılacak

bilançoya

Hazineye veya ilgili katma bütçeye

dair hüküm bulunan

elde edilen karlar hiçbir
bağlanacaktır.

ve

ulaşan

işletınelerce,

yazışmaya

bilanço dönemi

meydan verilmeden ilgili

karşılığında alınacak

vezne

alındı örneği
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7- Kanun ve yönetmelikleri geregince
eklenen

işletmelerce

hesaplannda

bu

yapılacak

işlem, karın

elde edildigi

ve böylece devre

karları

sermayelerine

karları

degil, ertesi

yıl

yıl

bilançolarda sermayeye

eklenilmeden gösterilecektir.
8- Zararlar hiç bir suretle sermayeden
karlarından

düşülmeyecek,

mahsup edilmek üzere Kar-Zarar

gelecek

Hesabında

ertesi

yıl

yıla

devredilecektir.
9- ilgili Bakanlıgın emri veya açık bir kanun, yönetmelik hükmü
bulunmadıkça

sermaye

miktarında

degişiklik yapılmayacak,

hiçbir

degişiklik yapıldıgı taktirde. Bakanlık emrinin örnegi belgeler arasına
konulacak veya

degişikligin

hangi nedenle ve hangi mevzuata göre

yapıldıgı açıklanacaktır.

ı

o- Katma Deger Vergisi ile ilgili olarak 2 1.3. ı 986ç tarihinde

Bakanlıgımızca yayınlanan

Konusu

Kıymetlerle

"Verilen ve

Alınan

ilgili

4ı9

sayılı

İndirilecek

genel tebligde; "Amortisman

Katma Deger Vergisi

Katma Deger Vergisi

Hesabı"

Hesabı"

açılması

ile

gerekli

görülmüştür.

3065

Sayılı

Katma Deger Vergisi Kanununun

degişik

3 ı. inci

maddeside, "Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Katma Deger Vergisi
Bunların

kullanılmaya başlandıgı

aktife girdigi veya

döneminden itibaren 3

yıl

içinde

~3 eşit

vergilendirme

miktarda indirim konusu

yapılır"

denilmektedir.
Bu nedenle

satın alınan

ve

"Demirbaş

ve

Baglı

Degerler

veya bunun yerine geçen bir hesaba kaydedilen sabit

Hesabına"

kıymetin

Katma

Deger Vergisi "Arnortisman Konusu Kıymetlerle ilgili İndirilecek Katma
Deger Vergisi

Hesabına"

borç kaydedilecektir. Bu tutann

ı/3'ü kıymetin

aktife girdigi vergilendirme döneminde Amortisman Konusu

Kıymetlerle

ilgili İndirilecek Katma Deger Vergisi Hesabına Alacak, Verilen ve Alınan
Katma Deger Vergisi
yılda

2

eşit

Hesabına

Borç Kaydedilecektir. Kalan tutar ise 2

miktarda indirim konusu

sonunda ilgili sabit

kıymete ilişkin

yapılacagından

3. üncü

"Amortisman Konusu

yılın

Kıymetlerle
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ilgili indirtlecek Katma

Değer

Vergisi

Hesabı",

Katma

Değer

Vergisinin

tamamı indirtlmiş olacağından, kapanacaktır.

Sayılı Yasanın

ll- 2828
işletmelerince

her

yıl Aralık ayı

üzerinden hiçbir gider
Alacağına
ayının

Borcuna,

Alacaklılar Hesabının

ve en geç ertesi

yıl

Ocak

son gününe kadar Sosyal Hizmetler ve çocuk Esirgeme Kurumu
Müdürlüğünün

Genel

3040 ı 1 ı 536-5
Banka

sırasında

Hesabının

ödemelerin

Zıraat

numaralı hesabına

Gönderme

ile

hesabın

(% l) tutarlar önce Gelirler

muhasebeleştirilecek

kaydedilerek

Döner sermaye

sonunda tesbit edilen brüt gelir

düşülmeden ayrılacak

ya da bunun yerine geçen

gereğince

(18/k) maddesi

ise;

Alacaklılar Hesabının

ilgili kurum ve

ortaklaşa

Şubesi

nezdinde.ki

gönderilecektir.

alacağına yazılacaktır.

yapılmasından

saymanları

Bankası/Ulus

borcuna Kasa veya

Belirtilen süreler içinde

kuruluşların

yetkili amirleri

sorumlu olup, ödemelerin geciktirilmesi

halinde ödenmesi gereken miktarlar %5 faizle birlikte kendilerinden
tahsil

olunacaktır.
karşılaşılması

Herhangi bir cezai sorumlulukla
ayrılmasında
titizliği

için

payların

ve gönderilmesinde kurum amirleri ile saymanlar gerekli

göstereceklerdir.

12- Her
dayanılarak
hesapıayıp

yıl

ertesi

ayın

Hesabına

gCınCı akşamına

20.

kuruluşlar.

hesapladıkları aylık

"Gelirler",

verilen yetkiye

tespit olunan oranlar üzerinden her ay

yükümlü olan
miktarını,

Bakanlığımıza

Bütçe Kanunlan ile

ayın

gelir

kadar Hazineye ödemekle

sonunda

gayri safi gelirlerinden

uyguladıkları
"Satış"

her

peşin

kayıtları

üzerinden

ayıracakları peşin

gelir

hesap yönetmeliklerini de dikkate alarak

ya da bunun yerine geçen hesaba borç,

alacak, Hazine'ye

yatırıldığında

da

Alacaklılar

Alacaklılar Hesabına

borç,

Kasa veya Banka Hesabına alacal{ kaydedeceklerdir. Örnek (14)
13- Avans ve Krediler
paralarla bunlardan geri

Hesabı

mutemetlere avans olarak verilecek

alınanların

ve mahsup edilenlerin

mahsustur. Akreditifler de bu hesapta izlenebilecektir.

kaydına
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hesabın

Avans olarak verilen paralar bu
Hesabının alacagına;

bu hesaptan

paralarda Kasa veya ilgili oldugu
bu

hesabın alacagına

henüz mahsubu

hesabın

yapılmamış alacagını

ilişkin kanıtlayıcı

sayınana

aldıgı

yeniden

avans

verilmez.

tamamlanmasından

harcadıgı

avanstan

adına açılan

tutarlara

kredilerden

belgeleri ise en çok 3 ay içinde

sonra.

yukarıdaki

kapatmakla, saymanda

hesabını

yıl sonlarında

hesabına

artık

maaşları

içinde

sürelerin bitimini

iade etmek ve

bakılmaksızın

ı- ı 4

Ocak tarihleri

hesabını

verilen Avans ve

işlemini

arasında

hesabına alınayıp

avans ve· krediler

alacaklar ve mahsup

aylık

işin

verdirmemeye özen göstereceklerdir.

Döner Sermayeli kurul u ş lar.
ödedikleri

bir ve üç

Mutemet

için

aramakla yükü'mlüdür. Ancak

bu sürelere

kesinlikle

açılamaz.

artıgını

kredi

saymanlar

açılması

işlemi yapılmadıkça aynı iş

kredi

beklemeksizin avans ve

ayı)

artıgı işletmenin

yeniden avans verilmesi veya kredi

mümkündür. Bu biçimde mahsup

(Ocak

borcuna,

gösterecektir.

ilişkin kanıtlayıcı

tutarında

hesabına

borç

hesabın

vermekle yükümlüdür. bu süreler içinde getirelecek harcama

belgeleri

krediler

borcuna, bu

belgeleri en çok 1 ay,

tutarlara

alınan

mahsuplarla geri

hesabın

kaydolunacak,

Diger taraftan. Her Mutemet
harcadıgı

yapılan

borcuna, Kasa veya Banka

personele
borçlular

de bu hesaptan ertesi mali

yıl

yapacaklardır.

14- Belgeler mümkün oldugu kadar erken. en geç mali
sonundan itibaren (2 ay içinde) postaya verilecek,

bazı

yılın

önemli

nedenlerle bir gecikme vaki alacaksa. durum sebepleri ile birlikte daha
önceden

Bakanlığımıza

15- Özel

bildirilerel\: süre istenecektir.

Kanunlarında

yer alan hükümler geregince

doğrudan doğruya Sayıştaya değil,
bulundukları Bakanlıklardaki

veya

Müdürlüğüne

Cezaevleri ve
3444

Sayılı

gönderen

İşyurtları,

tetkik ve tevhit edilmek üzere

Döner Sermaye Merkez

işletmelerce

3202

yıllık hesapları

Sayılı

de (4358

Sayılı

bağlı

Saymanlıgına

Kanuna

Bağlı

Kanunla Kurulan Köy Hizmetleri,

Kanunla Kurulan Orman Genel Müdürlükleri gibi)

ve esaslar dahilinde birinci maddede

sayılan

aynı

süre

cetvel ve tutanaklar
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hazırlanacak

ve

doğrudan

hesaplardaki hata ve

ilgili merkeze gönderilecektir. Merkezce,

noksanlıklar

konsolide bilanço ve ekleri mali
içinde

Sayıştay Bakanlığına

ve

gönderildikten sonra

yılın

hazırlanacak

bitiminden itibaren en geç 4 ay

Bakanlığımıza

gönderilecektir.

D) DEITERDARLIK VE MALMÜDÜRLÜKLERiNCE YAPILACAK
İ ŞLER:

Defterdarlık

ve Malmüdürlükleri 7. maddede söz konusu edilen

karlar ile 13. maddede belirtilen

aylık

gayri safi

hazine hisselerinin Kanunlannda veya
sürelerde hazineye
Ayrıca,

yatırılıp yatırılmadığını

geliriere

Bakanlığımızca

çıkarılmasında,

izleyeceklerdir.

kayıtların tutulması

teşkilatlarında

vasıtasıyla.

ile

yıl

sonu

aydınlatıcı

hesaplannın

mevcut, ticari muhasebeye

imkan nispetinde

ilişkin

tespit edilen

talep edilmesi halinde mali mevzuatla ilgili

bilgiler verecek. defter ve
elemanlan

peşin

vakıf

yardımcı olacaklardır.

E) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN GENEL TEBLİG:

Daha önce belge ve cetvellerin düzenlenmesindeki usul ve esaslan
belirleyen
Tebliğ

bu

Bakanlığımızın
tebliğle

26.3.1965 tarihli 72 (Ç) Seri No'lu Genel

lürürlükten

Bilgi edinilmesi ve
için gereken her türlü

BAKAN ADI:\fA

kaldırılmıştır.

açıklanan hususların

tedbirin.alınmasını

titizlikle yerine getirilmesi

rica ederim.
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· T.C . .
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIGI
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜGÜ

SAYI

DÖSEFONİNCE: 123584-1/7056

KONU

Döner Sermayeli İşletmelerin peşin

ANKARA

22
gelirleri ve

yılsonu

ŞUBAT

1990

karlan hk.

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜGÜ
GENEL TEBLİGLERi

Seri No: 467 (Ç)
Yılı

1990

Bütçe kanunuun 32 inci maddesinde; "Genel bütçeye

dahil dairelerle katma bütçeli idarelere
işletmelerin aylık

yatırtmaya

Hazine'ye

Maliye ve Gümrük
itibariyle

sıfıra

Peşin

hasılatının

döner sermayeli

% 15'ini ve sarmayeye

olmasın kullanılmaya geçmiş yıl karları

olsun veya
karlarını

gayri safi

bağlı

Bakanı

bu

yıl

dahil

sonu

Bakanı

yetkilidir.

döner sermayeler veya

işletmeleri

Maliye ve Gümrük

oranı.

eklenmiş

kadar indirebilir.
yıl

gelirlerin ve

son u

karlarının

toplanmasına,

kayına,

raporlanmasına.

gelirlerin
Gümrük
Yıl
zamlı

yıl

bildirim ve öclcme sürelerinin tespitine ve peşin
sonu karlarına mahsubuna ilişkin hususlar Maliye ve

Bakanlığınca

ve

peşin

olarak ve 6183

Sayılı

Ancak,

sonu

karları

belirlenir.

hesaplanan

Saymanlanndan yen
verilmiş

gelirler

yatırılmadığı

takdirde,

yıllık

% 12

Kanundaki usullere göre tahsil edilir.

zam.

döner

yarıya alınır.

sermayelerin

İta

Maliye ve Gümrük

Amiri

ve

Bakanlığınca

ek süreler için zam uygulanmaz."

Hükmü yer

almıştır.

Bu maddenin Maliye ve Gümrük
dayanılarak,

Bakanlığımızca

uygulanacağı aylık

Bakanlığına verdiği

tespit edilen

gayri safi gelir.

peşin

yetkiye

:eşin

gelir

oranının

yıl

sonu

karlarının

gelir ve

201

bildirimi ve

yatınlması

ile diger

işlemlerin

biçimi ve

esasları aşagıda

açıklanmıştır.

A) DÖNER SERMAYELI KURULUSLARDA YAPILACAK İŞLEMLER
ı.

Beyan Edilecek

Peşin

gelir

Tahsil

Aylık

Gayri Safi Gelirin Tespiti

oranın uygulanacagı aylık

edilmiş

olsun

- Her türlü mal

olmasın

gayri safi gelir:

bir ay içinde tahukkuk eden;

satış hasılatı.

- Her türlü hizmet

satış

bedelleri.

Faiz ve diger gelirlerin.
toplamıdır.

kuruluşların

Bu gelire, döner sermayeli
döner sermaye geliri olarak
karşılıgı

olmayan "Hazine

sayılan.

Yardımı".

kanun ve yönetmeliklerinde

ancak

yapılacak iş

ve hizmet

"... bütçesinden verilen ödenek",

"Ödenek fazlasından doğcın gelir artığı" gibi gelirler dahil edilmeyecektir.
2.

Aylık

Gayri Safi Gelirin

işletmeler.

Döner sermayeli
gelirlerini, izleyen

Beyanı

ayın

ve

Peşin

Gelirin

Yatınlması

bir ay içinde elde ettikleri gayri safi

20 nci günü bitimine kadar faaliyette

bulunduklan yerlere göre İlierde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine
İlçelerde

Malmüdürlüklerine (l) örnek numaralı bildirirole bildirecekler

ve bildirdikleri

aylık

ayıracakları peşin

Aylık

gelir

miktarlarını aynı

süre içinde

yatıracaklardır.

dönemler içinde gayri safi gelir elde edilmemesi halinde;
aynı

durum,

gayri safi gelirden tespit edilen oranlar üzerinden

süre

içinde

ilgili

Muhasebe

Müdürlügü

veya

Malmüd ürlügüne bir yazı ile bildirilecektirb
Yıllık

bilanço ve

diğer

kuruluşunda birleştirilen

hesaplan

bağlı

döner sermayeli

bulunduklan merkez

işletmeler

de dahil atmak

üzere. yukanda belirtilen bildirim ve ödeme yükümlülügü her
ayn

ayrı

yerine getirilecektir.

işletmece

202
Peşin

3.

Gelirin

Muhasebeleştirilmesi

işletmeler,

Döner sermayeli
aylık

gayri safi gelirlerinden

uyguladıkları

1 inci maddeye göre tespit ettikleri
ayırdıkiarı

sırasında

ise

Hesabına

alacak yazacaklardır.

sırasında

Yıllık

ise

Alacaklılar Hesabına

Alacaklılar Hesabına

işletmeler, kuruluş

bilanço ve eklerini

karlarını

Hazine'ye

Sayıştay Başkanlığına
yılın

yatırmakla

ve

Bakanlığımıza

(karlarını)

(2) örnek

Gayri Safi Gelir ve Kar Bildirimi" ile bildirecekler ve
Müdürlüğü

yükümlülüğü

yatırmak

Yıllık

olan

işletmeler

de. (2) örnek

karları

diğer

peşin

gelir

bildirimin

tarihi, no'su" kolonunu

birleştirilen

hesapları

onaylı

bağlı

Müdürlüğü

bir

ödeınede

tarafından

örneği

oldukları

işletıneler

döner sermayeli

yükümlülük ilgili merkez müdülükleri
Bakanlığımıza

da,

baş

veya

vereceklerdir.

ile ilgili herhangi bir bildirim ve

Bildirimin

süre içerisinde

numaralı

belirtilen sürelerde Muhasebe

bilanço ve

müdürlüklerinde

gönderilmesi

numaralı "Yıllık

aynı

olmayıp

zorunda

"Karın yatınlmasına ilişkin alındının.

Malmüdürlüğüne

yükümlü

Malmüdürlüğüne yatıracaklardır.

veya

Hazine'ye

bırakılıp yukarıda

Yalınlması

bitiminden itibaren iki ay) bilançolanna

göre tespit ettikleri safi gelirlerini

Karlarını

alacak, ödeme

kanun ve yönetmeliklerinde özel bir hüküm yoksa,

süresi sonuna kadar (Mali

ödeme

miktarlarını

borç, Banka veya Kasa

Gayri Safi Gelir ve Kar Bildirimi ve Kann

Hesap dönemi sonunda

Muhaebe

gelir

hesap yönetmeliklerini de dikkate alarak Gelirler ya da

bunun yerine geçen hesaba borç,

4.

peşin

merkez

ise dönem sonu

bulunmayacak, bu

yerine getirilecektir.

bilanço ve ekieriyle birlikte

gönderilecektir.

5. Ödeme Süresinin Uzatılınası
Peşin

gelirlerini ve

yıl

sonu

karlarını yukarıda

ödeyemeyecek olan döner sermayeli
nedenlerini

açıkça

işletmeler

bildirmek ve bildirilen

alacakları

şekilde

ödemedeki gecikme

hususları

suretiyle bildirim ve -ödeme süresinden önce
edecekler ve

belirtilen

belgelendirmek

Bakanlığımıza

talimata .U:c)re hareket edeceklerdir.

müracaat
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6. Bildirimde Bulunmama ve süresinde Ödeme Yapmamanın
Sonucları

Süresinde beyan edilmeyen ve ödenmeyen
ayrılacak peşin

gecikme

gelir

zammı

saymanlarından

miktarı

döner

6183

ve dönem sonu

karı

gayri safi gelirlerden

için tahakkuk edecek

işletmelerinin

sermaye

Sayılı

aylık

Kanundaki usullere göre

ita

amiri ve

yarı yarıya

tahsil

edilecektir.
Ancak, beyan ve ödeme süreliri
ve dönem sonu kan için. gecikme
7. Bilgi Verme

Kayıt

Bakanlıgımızca uzatılan peşin

gelir

zammı aranmayacaktır.

ve Tescil

İşlemleri

a. Bilgi Verme
Genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idareler, kendilerine
olarak faaliyete geçen döner sermayeli

baglı

işletmelerin:

Ad ve adreslerini,
Faaliyet

konularını

Kurulmasına

ve faaliyete

tarihlerinden itibaren bir ay içinde
Kayıt

ödenmiş

sermayelerini faaliyete

Bakanlıgımıza

Ocak

bildireceklerdir.

gelir ödemekle yükümlü tutulan döner sermayeli
ayına

gelirin ödenecegi

ait gayri safi gelirin beyan

Şubat ayının

edileceğ;i

20 nci gününe kadar

kayıtlarını yaptıracak

ve

ve özel hesap

tescil

işlemi

ve

peşin

bulundukları

yerdeki Muhasebe Müdürlükleri veya Malmüdürlüklerine
Kayıt

geçiş

ve Tescil

Aylık peşin
işletmeler.

tarihlerini,

yetki veren kanun ve yönetmelikleri,

Tahsis olunan sermaye ile

b.

geçiş

başvurarak

numarası alacaklardır.

için

(3)

örnek

numaralı

bildirim

kullanılacaktır.

Evvelce
özel hesap

kayıt

ve tescil edilen

numarasını

Döner sermayeli
kuruluşlarca,

kuruluşlar geçmiş .yıllarda aldıls:lan

muhafaza edeceklerdir.
işletmelerden

faaliyetlerine son verilenler, ilgili

faaliyetin sona erme tarihinden itibaren bir ay içinde

kayıtlı bulundukları

bildireceklerdir.

Muhasebe Müdürlügü veya Malmüdürlügüne
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B. DEFrERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜKLERİ VE
MALMÜDÜRLÜKLERiNCE YAPilACAK İŞLEMLER
Defterdarlık
ı.

Muhasebe Müdürlükleri ve malmüdürlükleri:
işletmelerce

Döner sermyeli

daldurularak verilecek olan (3)

örnek numaralı "Döner Sermayeli İşletmeler kayıt Bildirimi''ni kabul
edecek ve bu

işletmelere

özel hesap

2. Her döner sermayeli

numarası

işletmeler

vereceklerdir.
numaralı

için (4) örnek

"Döner

Sermayeli İşletmeler Hesap Kartı" açacaklardır.
Aylık peşin

3.

gelir ödemekle yükümlü olan döner sermayeli

işletmelerden kaydını yaptırı11ayanları araştıracaklar.
kayıt

konusunda uyaracaklar. buna

olanları

derhal

rağmen

bu

işletmeleri

kaydını yaptırmamış

Bakanlığımıza bildirece~lerdir.

4. Kendilerine

kayıtlı

numaralı

verilecek olan (1) örnek

işletmelerce

bulunan döner sermayeli

İşletmeler Aylık

"Döner Sermayeli

Gayri Safi Gelir Bildirimi''ni kabul edecekler. inceleyip
tespit ettikten sonra Hazine'ye

yatırılması

gereken

doğruluğunu

peşin

geliri tahsil

ed eceklerdir.
5. Tahsil ettikleri
Sermayelerden

peşin

gelir ve

Gelirler"yardımcı hesabına

6. Kendilerine

kayıtlı

sermayeli

karlarını

"Döner

kaydedeceklerdir.
işletmelerin aylık

sağlayacak,

verilmeyen bildirimleri

ve istemelerine ragmen bildirimde bulunmayan döner

işletmeleri Bakanlığımıza

7. Döner sermayeli

bildireceklerdir.

işletmelerce

bu

belirtilen süre içinde verilecek olan (2) örnek
İşletmeler Yıllık
dogruluğunu
Bakanlıgımıza

tasdik ederek ertesi

A/ 4 maddesinde

numaralı

"Döner Sermayeli

yılın

Mart

ayı

sonuna kadar

göndereceklerdir.

peşin

işletmelerinin

tebliğin

Gayri Safi Gelir ve Kar Bildirimi''ni kabul edip,

8. Döner sermayeli
tespit edilen

sonu

bulunan döner sermayeli

bildirimlerini süresinde vermelerini
araştıracak

yıl

işletmelerce

gelir ve

ita amiri ve

yıl

sonu

bildirilen veya inceleme sonunda

karlarını

ödenmeyen döner sermaye

saymanları hakkında

6183

sayılı

kanundaki

usullere göre takibat yaparak Bakanlıgımıza derhal bilgi vereceklerdir.
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C. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN GENEL TEBLİG VE YAZlLAR
ı.

9.10.1975 tarih ve 316(Ç) Seri No'lu Genel Tebliğ.

2. 30.3.1976 tarih ve 318(Ç) Seri No'lu Genel Teblig.
3. 31.3.1977 tarih ve 328(Ç) Seri No'lu Genel Teblig.
4. 5.4.1978 tarih ve 335(Ç) Seri No'lu Genel Teblig.
5. 28.3.1979 tarih ve 341 (Ç) Seri No'lu Genel Teb ligler ile
6. 6.4.1981 tarih ve 29147
genel

sayılı

ve 27.1.1983 trih ve 5038

sayılı

yazılar,

bu teplig ile yürürlükten
Bilgi edinilmesi ve

BAKAN ADlNA

EK: 4 Adet Tablo.

kaldınlmıştır.

gereğinin

buna göre

yapılmasını

rica ederim.
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Kamu Döner Sermaye İşletmelerinde Kullanılan Hesapiann Örnek
Çözümleri:
ı.

Sermaye

Hesabı:

Sermayesi sınırlanmıŞ olarak kurulan kamu döner sermaye
işletmesine

tahsis edilen sermaye

miktarı

20.000.000.-

liradır.

1-----ÖDENMİŞ SERMAYE HS.

20.000.000.20.000.000.-

SERMAYE HS.
!------

Sermayesi
işletmesine

sınırlanmamış

olarak kurulan kamu döner sermaye

30.000.000. lira para. 15.000.000.-

10.000.000.-

liralık

makina sermaye olarak

liralık

hammadde ve

verilmiştir.

/------

BANKALAR CARi HS.

30.000.000.-

AMBARHS.

15.000.000.-

DEMİRBAŞ

VE BAG LI

DEGERLER HS.

10.000.000.55.000.000.-

SERMAYE HS.
!-----

Sermayesi

sınırlı

kamu döner sermaye

işletmesine

sermaye miktan 20.000.000- liradan 50.000.000.- liraya

tahsis edilen

çıkartılmıştır.

/-----ÖDENMEMiŞ SERMAYE HS.

SERMAYE HS.

!------

30.000.000.30.000.000.-
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Sermayesi
ı 0.000.000.-

sınırlandırıln1amış

kamu döner sermaye

lira dönem kan sermayeye

işletmesinin

eklenmiştir.

!------

KAR VE ZARAR HS.

10.000.000.-

SERMAYE HS.

10.000.000.-

;-----Ödenmemiş sermayesi olmayan sermayesi sınırlı kamu döner

sermaye işletmesine başka bir kamu döner sermaye
25.000.000.- liralık büro makinaları devredilmiştir.

işletmesinden

;-----DEMiRBAŞ

VE BAG LI
DEGERLER HS.
SERMAYE HS.

25.000.000.25.000.000.-

1------

Sermayesi sınırlı olmayan kamu döner sermaye işletmesinin
sermayesi 100.000.000.- liradır. Bu işletmenin 10.000.000.- lira
tutarındaki, birikmiş amortismanı

döner sermaye

olmayan

demirbaşı başka

bir kamu

işletmesine devredilmiştir.

/------

10.000000.-

SERMAYE HS.
DEMİRBAŞ

VE
BAGLI DEGERLER HS.
!------

10.000.000.

Sermayesi sınırlanmış kamu döner sermaye işletmesinin
80.000.000.- liralık sermayesi 65.000.000.- liraya indirilmiştir.
!------

15.000.000.-

SERMAYE HS.
ÖDENMEMiŞ

SERMAYE HS.
/------

15.000.000.-
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2. Ödenmemiş Sermaye Hesabı:
Sermayesi
ve kayda
olarak

alınan

sınırlı

kan1u döner sermaye

20.000.000.- lira

tutarındaki

işletmesine

tahsis edilen

sermaye bütçeden para

ödenmiştir.

1---:----BANKALAR CARİ HS.

20.000.000.-

ÖDENMEMiŞ

20.000.000.-

SERMAYE HS.

;------

Sermayesi

sınırlanmış

ve 30.000.000.- lira

sermayesi bulunan kamu döner sermaye
tutarındaki

dönem

karı

işletmesinin

sermayenin ödenmesinde

ödenmemiş

22.000.000.- lira

kullanılmıştır.

/------

KAR VE ZARAR HS.

22.000.000.-

ÖDENMEMiŞ

22,000.000.-

SERMAYE HS.

!------

Sermayesi

sınırlanmış

edilen sermayesinde
mamul

başka

bir

kamu döner sermaye

değişiklik yapılmadan

işletmesinin

30.000.000.-

liralık yarı

kuruluşa devredilmiştir.

;-----ÖDENMEMiŞ SERMAYE HS.

AMBARHS.
!-----

tahsis

30.000.000.30.000.000.-
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3. Kasa

Hesabı:

Kasaya konulmak üzere bankadan 8.000.000.-lira

çekilmiştir.

/-----KASA HS.

8.000.000.BANKALAR CARİ HS.

8.000.000.-

/------Yapılacak

ihaleye

ilişkin

nakit olarak 45.000.000.- lira geçici

alınmıştır.

teminat

/-----

KASA HS.

45.000.000.ALACAKLILAR HS.

45.000.000.-

/-----

Geçici teminat olarak
üstünde

kalmadığı

için

aynı

alınan

45.000.000.- lira, ihale isteklinin

gün ilgiliye iade

edilmiştir.

/------

45.000.000.-

ALACAKLILAR HS.

45.000.000.-

KASAHS.
/------

Kasa

fazlası

olarak

4.000.000.-

liralık

para bankaya

yatırılmıştır.

/-----BANKALAR CARİ HS.

KASAHS.
!------

4.000.000.4.000.000.-
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4. Bankalar Cari

Hesabı:

Kamu· döner sermaye
alacagının

borçlu

tarafından

günlük vaziyet cetvelinden

işletmesinin

bankaya

liralık

25.000.000.-

yatırıldıgı

bankadan

alınan

anlaşılmıştır.

/-----BANKALAR CARİ HS.

25.000.000.25.000.000.-

BORÇLULAR HS.

1------

Kamu döner sermaye
3.500.000.- lira faiz tahakkuk

işletmesinin

ettirildiği

banka

bankadaki

hesabına

tarafından bildirilmiştir.

/-----

3.500.000.-

BANKALAR CARi HS.
GELİRLER

3.500.000.-

HS.

!-----

Alınan

K.D.V. hariç 1.000.000.-

%05 damga vergisi de kesilerek çek ile

liralık kırtasiye dolabının

ödenmiştir.

/-----DEMiRBAŞ VE BAGLI

DEGERLER HS.

1.000.000.-

VERiLEN VE ALINAN

120.000.-

K.D.V. HS.

1.000.000.-

MÜBAYAAHS.
BANKALAR CARi I-TS.

ALACAKLlLAR HS.
MÜBAYAA HS.
/------

ı. ı

15.000.5.000.-

ı .000.000.-

bedeli
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5.

Demirbaş

ve

Baglı

Degerler Hesabı:

Kamu döner sermaye
lira

kayıtlı değeri

olan

işletmesinin

sahip

hayvanların değerinin

olduğu

25.000.000.-

32.000.000.- liraya

yükseldiği anlaşılmıştır.

1----DEMİRBAŞ

VE BAGLI
DEGERLER HS.
GELİRLER

7.000.000.HS.

7.000.000.-

1-----

Kayıtlı değeri

liraya

satılmıştır.

liradır. Satış

4.000.000.- lira olan

Bu

demirbaşın

bedeli veznece tahsil

demirbaşlar

4.300.000.-

birikmiş amortismanı

320.000.-

edilmiştir.

!-----

KASA HS.
AMORTiSMAN HS.
SATIŞ HS.

4.816.000.320.000.3 . 680.000.-

DEMİRBAŞ

VE BAGLI
DEGERLER HS.
SATIŞ HS.

4.000.000.4.300.000.-

VERiLEN VE ALINAN

K.D.V. HS.

516.000.-

!-----

Sel

baskını

nedeniyle

demirbaşı n

kullanılamaz

amortismanı

yoktur.

kayıtlı

hale

değeri

geldiği

8.500.000.- lira olan

anlaşılmıştır.

Demirbaşın

/----ZAYİATHS.

8.500.000.DAMİRBAŞ

VE
BAGLI DEGERLER HS.
!-----

8.500.000.-
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6. Ambar

Hesabı:

İşletmede kullanılmak üzere K.D.V. hariç 350.000.- liralık
kırtasiye

malzemesi

kesilerek

ödenmiştir.

satın alınmıştır.

Bedeli kasadan damga vergisi

/------

AMBARHS.
MÜBAYAAHS.
VERİLEN

350.000.350.000.-

VE ALINAN

K.D.V. HS.

42.000.KASA llS.

349.000.-

MÜBAYAAHS.

350.000.-

ALACAKLlLAR HS.
/------

1.000.-

Laboratuar deneylerinde elde edilen
üzere kamu döner sermaye
değerinin

1.255.000.- lira

işletmesine

olduğu

tespit

ı O şişe

teslim

kolanya s atılmak

edilmiştir. Kolonyanın

edilmiştir.

!------

1.255.000.-

AMBARHS.
GELİRLER

1.255.000.-

HS.

!-----

Teslim

alınan

bedeli veznece tahsil

lO

şişe

kolanya 2.000.000.- liraya

satılmış

edilmiştir.

/-----

KASA HS.
SATIŞ HS.

2.240.000.1.255.000.AMBAR HS.
SATIŞ HS.
VERİLEN VE

1.255.000.2.000.000.ALINAN

K.D.V. HS.
/------

240.000.-

ve
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Ambarda bulunan 9.000.000.900.000.kalanı

liralıgının

hava ile

teması

başladıgı

ise bozulmaya

liralık

kimyasal maddelerden

nedeniyle bozuldugu

için 7.560.000.- liraya

anlaşılmış

geri

satılmıştır.

!-----KASAHS.

8.467.000.-

SATIŞ

8. 100.000.-

HS.

ZAYİATHS.

900.000.AMBARHS.

9.000.000.-

SATIŞ

7.560.000.-

HS.

VERİLEN VE ALINAN

907.000.-

K.D.V. HS.

!------

7. Atelyeler Hesabı:

Ambardan 4.250.000.üzere atelyeye teslim

liralık

hammadde mamul hale getirilmek

edilmiştir.

1-----ATELYELER HS.

4.250.000.4.250.000.-

AMBARHS.

!------

Ambardan atelyeye verilen 4.250.000.dönüştürülerek

liralık

4. 750.000.- lira bedelle tekrar ambara

mal mamul hale

verilmiştir.

!------

4.750.000.-

AMBAR HS.
ATELYELER HS.
GELİRLER HS.

!------

4.250.000.500.000.-
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8. Borclular
Bir 'IV.
işin

o/o 10'u

Hesabı:

üzerine kurgu

programının sipariş

peşin,

o/o 25'i

iş tamamlandı~ında,

işi yapılacaktır .,.;E3u

geri

kalanı

üç ay

eşit

miktarlarda tahsil edilecektir. İşin tamanı 32.000.000.- liradır.

= 3.200.000.-

32.000.000.- X o/o 10

!------

KASA HS.
BORÇLULAR HS.

7.040.000.28.800.000.-

GELİRLER

32.000.000.-

HS.
VERiLEN VE ALINAN
K.D.V. HS.
!------

Saymanın
anlaşılmış

kasa

ve eksigin

sayımında,

veznedaı-ın

3.840.000.-

kasada 250.000.- lira eksik oldugu

kasadaki

parayı şahsına kullandıgı

anlaşılmıştır.

/-----BORÇLULAR HS.
KASAHS.
!------

Kamu döner sermaye
veznedann ve bir memurun
tutan

7~286.000.-

3.250.000.-

lirası

3.567.000.- lira

1993

yılına

250.000.-

işletmesi

Aralık

lira olarak

250.000.-

1992

kadrosunda yer alan bir
ayına

hesaplanmıştır.

ait brüt

maaşlarının

7.286.000.-

tekabül etmektedir.

Ayrıca

kesintiler

tutmaktadır.

------ 1 -----GİDER

HS.
BORÇLULAR HS.
BANKAlAR HS.
ALACAKLILAR HS.
----- 1 ------

liranın

4.036.000.3.250.000.3.719.000.3.567.000.-
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Aralık

mahsubu

1992

ayı

içinde ödenen

maaşların

Ocak 1993

ayı

içinde

yapılmıştır.

/-----GiDERLER HS.
BORÇLULAR HS.
/-----9. Avans ve Kredilen Hesabı:
Tüketim mallan ve malzeme
lira avns açılmıştır.

3.250.000.3.250.000.-

alımlan

için mutemede 1.500.000.-

/------

AVANS VE KREDiLER HS.
KASAHS.
1-----İşletmenin

ı

.500.000.1.500.000.-

ihtiyacı

olan kömürün Türkiye Kömür
İşletmeleri'nden alınması için kredi mutemedi adına Ziraat Bankası'na
kredi açılmıştır. Kredi tutan 1.500.000.000.- liradır.
/------

AVANS VE KREDiLER HS.
BANKALAR
CARi HS.

ı .500.000.000.-

1.500.000.000.-

!----İta

amın

mutemedine açılan 1.500.000.- liralık avansın
mutemet tarafından teslim edilen belgelerinden K.D.V. hariç 800.000.liralık temizlik malzemesi ve 525.000.- liralık kırtasiye malzemesi
alımında kullanıldığı anlaşılmıştır. Avanstan geriye kalan miktar
mutemet tarafından vezneye yatınlmıştır.
/------

KASA HS.
AMBARHS.
MÜBAYAAHS.
VERİLEN VE ALINAN
K.D.V. HS.
AVANS VE
KREDiLER HS.
MÜBAYAAHS.

ı6.000.-

1.325.000.ı .325.000.ı59.000.-

1.500.000.1.325.000.-
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!-----10. Alacaklılar

Hesabı:

Hazine hissesi olarak
Muhasebe Müdürlügü'ne çekle

ayrılan

500.000.- lira

Defterdarlık

ödenmiştir.

/------

ALACAKLILAR HS.

500.000.-

BANKALAR CARİ HS.

500.000.-

/------

Bir

aylık

dönem içinde ödemelerden kesilen

damga vergisi kesintileri ilgili vergi dairesine

ı

.225.000.-

liralık

yatınlmıştır.

/------

ALACAKLILAR HS.

500.000.-

BANKALAR CARİ HS.

500.000.-

/------

1 1. Amortisman
Kayıtlı

sonunda o/o 25

Hesabı:

degeri 800.000.000.- lira olan
oranında

amortisman paylar

demirbaşların

ayrılmıştır.

800.000.000.- X o/o 25 = 200.000.000.- TL.
/------

GiDERLER HS.

200.000.000.-

AMORTİSMAN

HS.

/------

200.000.000.-

dönem
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Kayıtlı

değeri

ı 00.000.000.-

lira,

birikmiş

95.000.000.- lira olan makina, 38.000.000.- liraya

amortisman

satılmıştır.

1-----

KASAHS.
AMORrİSMAN
SATIŞ

42.560.000.75.000.000.25.000.000.-

HS.

HS.
DEMİRBAŞLAR VE

BAGLI DEGERLER HS.
SATIŞ HS.
VERİLEN VE ALINAN
K.D.V. HS.
1----Kayıtlı değeri

3.145.000.- lira olan

12.580.000.- lira olan ve

demirbaş

imha

100.000.000.38.000.000.4.560.000.-

birikmiş amortismanı

edilmiştir.

!----ZAYİATHS.

AMORrİSMAN HS.

9.435.000.3.145.000.-

DEMİRBAŞ VE BAGLI

DEGERLER HS.

12.580.000.-

/-----

13. Mübayaa
İşletme
bastırılmamış

Hesabı:

muhasebesinde kullanılmak üzere gerekli defterlerin
ve bedeli 2. 750.000.- lira bankadaki

hesabımızdan

ödenmiştir.

!-----

AMBARHS.
2.750.000.2.750.000.MÜBAYAAHS ..
VERiLEN VE
ALINAN K.D.V. HS.
330.000.BANKALAR CARi HS.
ALACAKLAR HS.
/-----

3.065.000.15.000.-
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14. Satış

Hesabı:

Maliyet degeri 30.000.- lira olan kitaplardan 28 tanesi 35.000.liraya

satılmıştır.

30.000.- x 28 = 840.000.-lira
35.000.- x 28

=980.000.-lira
!-----

1.38.000.-

KASAHS.
SATIŞ

840.000.-

HS.

AMBARHS.
SATIŞ

840.000.-

HS.

980.000.-

VERlLEN VE ALINAN

K.D.V. HS.

58.000.-

!------

15. Gelirler

Hesabı:

Sayıştay ilamına

ayniyat makbuzu

göre 4.650.000.:-

bulunamadıgından

liralık

bir fatura bedelinin

sorumlular

adına

kayıda

alınmıştır.

/------

BORÇLULAR HS.

4.650.000.-

GELİRLER

HS.
!------

Laboratuarda

yapılan

4.650.000.-

analiz için 280.000.- lira tahsil

edilmiştir.

!------

KASAHS.

280.000.GELİRLER

HS.

250.000.-

VERİLEN VE ALINAN

K.D.V. HS.

!------

30.000.-

224

Bir

aylık

dönem içinde elde edilen 25.000.000.- lira gelirin o/o

2'si Hazineye aktanlmak üzere

aynlmıştır.

/------

500.000.-

GELiRLER HS.

500.0000.-

ALACAKLILAR HS.

!------

16. Giderler

Hesabı:

300.000.ambardan

liralık

kırtasiye

malzemesi

kullanılmak

üzere

çıkarılmıştır.

/-----GiDERLER HS.
AMBARHS.
!------

Tedavi için
tedavi

şehir dışına çıkan

300.000.300.000.-

veznedara üç günlük 72.000.- lira

yoUuğu ödenmiştir.

/------

GiDERLER HS.
KASAHS.

72.000.72.000.-

!-----

Elektrik bedeli olarak Türkiye Elektrik Kuurumuna 422.000.lira

ödenmiştir.

/------

GiDERLER HS.
VERİLEN VE ALINAN
K.D.V. HS.
KASAHS.
ALACAKLlLAR HS.

422.000.50.000.470.000.2.000.-

225

!-----17.Aracı

ve Geçici Hesaplar:

Ambarda

yapılan

sayım

sonucunda 1.200.000.-

hammaddelerin noksan oldugu tespit

edilmiş

liralık

ve sebebi henüz

aniaşılamamıştır.

/-----ARACI VE GEÇİCİ HESAPLAR

1.200.000.1.200.000.-

AMBARHS.
!-----

Mayıs

ayında

40.320.000.- lira

üçyıllıgına

kiralanan depo için K.D.V. dahil

ödenmiştir.

/------

ARACI VE GEÇİCİ HS.

36.000.000.-

VERİLENVE

ALINAN K.D.V. HS.

4.320.000.-

BANKALAR CARİ HS.

40.119.000.201.000.-

ALACAKLILAR HS.
!-----

Kasa
tespit

sayımında

25.000.- lira fazla

çıkmış

ve nedeni henüz

edilememiştir.

!------

25.000.-

KASA HS.
ARACI VE GEÇİCİ
HESAPLAR

;------

25.000.-
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Atelyelerde m evcut makinalardan bir

dışında kullanılması

başka

için

bir

kuruluşa

1.464.000.- liraya kiralanmış, bedeli

peşin

kısmının çalışma

bir

aylığına

olarak tahsil

saatleri

K.D.V. hariç

edilmiştir.

/----KASA HS.

1.639.000.ARACI VE
GEÇİCİ HESAPLAR
VERİLEN

1.464.000.-

vE ALINAN

K.D.V. HS.

175.000.-

/-----

Mayıs ayında

kiralanan

üç

deponun

yıllığına

içinde

K.D.V. hariç 36.000.000.- liraya

bulunulan

yılın

bedeli

gidere

dönüştürülmüştür.

36.000.000.- 1 3
8

X

= 12.000.000.- TL.

1.000.000.- = 8.000.000.- TL.

/-----

GiDERLER HS.

8.000.000.-

ARACI VE GEÇİCİ

HESAPLAR

8.000.000.-

!-----

Şubat ayında

bir

yıllığına

K.D.V. hariç 1.464.000.- liraya kiraya

verilen deponun dönem sonunda kira geliri
1.464.000.- 1 12

= 122.000.- X

ı ı

dönemselleştirilmiştir.

= 1.342.000.-

/-----

ARACI VE

GEÇİCİ

HESAPLAR

GELİRLER

HS.

!-----

ı .342.000.-

ı .342.000.-

227

Yıllara
inşaat

sart olarak

yaptırılan

22.000.000.000.- lira

için yıl içinde 10.000.000.000.- lira ödendigi

keşif

bedeli

anlaşılmıştır.

!----ARACIVE
GEÇİCİ HESAPLAR

10.000.000.000.-

GİDERLER HS.

10.000.000.000.-

/-----

Önceki yıl başlanan 22.000.000.000.- lira keşif bedelli inşaatın
tamamı bitmiş

ve

parası

bir önceki

hakedişten

mahsup edilerek

ödenmiştir.

/-----

ARACIVE
GEÇİCİ

HESAPLAR
GİDERLER

12.000.000.000.HS.

12.000.000.000.-

/-----

18. Zayiat
Sel

Hesabı:

dolayısıyla

maddesi imha

çürüyen ambardaki 3.250.000.-

liralık

yiyecek

edilmiştir.

!-----

3.250.000.-

ZAYiATHS.
AMBARHS.
/-----

3.250.000.-
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19. Kar ve Zarar Hesabı:
Dönem sonunda giderler. zayiat ve

satış hesabının sırasıyla

324.000.000.- lira, 23.000.000.- lira ve 124.000.000.artıkları

zarar

ile gelirler

hesabının

42.000.000.-

liralık

alacak

liralık
artıgı

borç

kar ve

hesabına aktarılmıştır.

!-----GELİRLER

HS.
KAR VE ZARAR HS.
GİDERLER

42.000.000.513.000.000.HS.

ZAYİAT HS.

324.000.000.23.000.000.-

SATIŞ

ı24.000.000.-

HS.
!------

Dönem sonunda giderler ve zayiat hesaplarının sırasıyla
ı

1.500.000.- lira ve 2.450.000.-

hesaplannın sırasıyla
artıklan

lirlık

borç

artıklan

ile gelirler ve

7. 000.000.- lira ve 2 7. 500.000.-

dönem sonunda kar ve zarar

liralık

satış

alacak

hesabına devredilmiştir.

/------

GELiRLER HS.
SATIŞ HS.

7.000.000.27.500.000.-

GİDERLER

HS.

ZAY1AT HS.

KAR VE ZARAR HS.

ı

l.500.000.2.450.000.20.550.000.-

;-----

20. Akreditif Hesabı:
Yurt

dışından

ithal edilecek cihazlar için kredi mutemedi

bankada 750.000.000.- lira akreditif açılmıştır.
/----AKREDİTİF

HS.
750.000.000.BANKALAR CARİ HS.
750.000.000./------

adına
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-

Açılan

tamamlanmış

750.000.000.-

liralık

akreditife

ilişkin

ithal

işlemi

ve K.D.V. hariç 680.000.000.- liraya ithal edilen cihazlar

için bankaya aynca 1.500.000.- lira masraf ödenmiştir.

/----DEMiRBAŞ

VE BAGLI

DEGERLER HS.

680.000.000.-

MÜBAYAAHS.

680.000.000.-

AMORTİSMANA TABİ
İKTİSADİ
İLGİLİ

KIYMETLERLE

K.D.V. HS.

GİDERLER

136.000.000.-

HS.

1.500.000.-

AKREDiTiF HS.

750.000.000.-

BANKALAR HS.

67.500.000.-

MÜBAYAAHS.

680.000.000.-

/-----

21. Teminat

Mektupları Hesabı:

22. Teminat

Mektupları

İlıale
oranında

Mudileri

Hesabı:

bedeli 255.000.000.- lira olan yiyecek ihalesi için o/o 6

kesin teminat

yatırması

gereken

banka teminat mektubunu vezneye teslim

müşteri

15.300.000.-

etmiştir.

/----TEMİNAT

MEKTUPLARI HS.

15.300.000.-

TEMiNAT MEKTUPLARI
}AUDİLERİ

HS.

/-----

15.300.000.-

liralık
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Kesin teminat olarak 15.300.000.mektubu getiren:

müşteri

liralık

banka teminat

ihale konusu yiyecek maddelerini istenilen
teminatı çözülmüş

nitelikte teslim ettigi için kesin
mektubu geri verilmiştir.

ve banka teminat

/-----TEMİNAT MEKTUPLARI
MDDİLERi

HS.

15.300.000.-

TEMİNAT

MEKTUPLARI HS.

15.300.000.-

/-----

23. Verilen ve

Alınan

aylık

Bir

Katma

mal ve hizmet

ettigirniz bu

hesabın

ilgili vergi dairesine

Vergisi

Hesabı:

dönem içinde mal ve hizmet

ödedigimi K.D.V. olarak bu
yaptıgın1ız

De~er

hesabın

satışlarımız

tetkikinden

alımlarına ilişkin

borcuna 33.000.000.- lira,

için ise 42.525.000.- lira tahsil

anlaşılmıştır.

Tahsil ettigirniz K.D.V.

yatırılmıştır.

!-----VERiLEN VE
ALINAN K.D:V. HS.
BANKALAR CARi HS.
/------

9.525.000.9.525.000.-
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24. Amortismana Tabi İktisadi Değerlere iliskin K.D.V. Hesabı:

70.000.000.- liraya

işletmede kullanılmak

üzere araç

satın

alınmıştır.

/----DEMİRBAŞ

VE BAGLI

70.000.000.-

DEGERLER HS.
AMORTİSMANA TABİ

İKTİSADİ
İLGİLİ

KIYMETLERLE

K.D.V. HS.

VERİLEN

6.720.000.-

VE ALINAN

K.D.V. BS.

ı

.680.000.78.008.000.-

BANKALAR CARi HS.

392.000.-

ALACAKLILAR HS.

!-----

Bir önceki dönemden gelen ve amortismana tabi iktisadi
kıymetiere ilişkin

K.D.V.

dönemselleştirilmiştir.

/----VERİLEN

VE ALINAN

1.680.000.-

K.D.V. HS.
AMORTİSMANA TABİ
İKTİSADİ
İLGİLİ

KIYMETLERLE

K.D.V. I-IS.
!-----

ı

.680.000.-

