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Kamu mali yonetiminde saydaml~gln saglanmasl, hesap verme so- 
rumlulugunun geligtirilmesi, denetimin etkinlegtirilmesi yoniinde siirdiirii- 
len cabalarm oniindeki en biiyiik engellerden birisi biitqe ve muhasebe siste- 
minin yetersizligidir. 

Kamu maliyesi icinde, onemli bir yere sahip olan belediyeler de, bu 
sagllkslz yapldan nasibini almaktadlr. Yerel yonetimlerinin problemleri, 
Mahalli Idareler Reformu ile yerel birimlerin yetkilerinin artlrllrnasl ve kay- 
naklar~nln giiqlendirilmesi yoluyla qoziilmek istenmektedir. Bu qallgmalar- 
da belediyelerin mali yapllarlnln saydamlagt~rllmasl yoniinde ciddi bir yak- 
laglmln olmamasl biiyiik bir eksiklik olarak dikkat cekmektedir. Yerel bi- 
rimlerin yetki ve kaynaklarlnin giiclendirilmesi klsa vadeli ~oziimler iiretse 
de, mali yapinln yetersizliginden kaynaklanan problemler ~oziilemeyecek 
ve arzu edilen hedeflere ulagllamayacakt~r. 

Ciinkii sorunlarln teghis, tespit-ve tedavisi, giivenilir ve dogru bilgile- 
rin, karar vericilere zamanlnda ulagmaslna baglldlr. Bu da kaylt, tasnif, ra- 
porlama ve yorumlama fonksiyonlarin~ yerine getirebilen bir muhasebe sis- 
temi ile miimkiin olabilir. 

Mevcut sistemin bu fonksiyonlarl yerine getirdigini, yonetime ve de- 
netim faaliyetlerine ciddi katlularda bulundugunu iddia etmek oldukca giiq- 
tiir. Hatta yonetim ve denetim faaliyetleri iizerinde oldukea olumsuz etkile- 
rinin bulundugunu soylemek miimkiindiir. Bu itibarla sistemin ele allnmasl, 
yo1 act@] sorunlarin tespiti ve ~oz i im  onerilerinin tartig~lrnas~ geregi vardlr. 
Bu makalemizde b i i t~e  ve muhasebe sisteminin yaplsl ve uygulamaslndan 
kaynaklanan problemler iizerinde dump buna yonelik qoziim onerilerini dile 
getirerek sorucular~n qoziimiine yonelik qabalara katklda bulunmak istedik. 
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1- BELEDIYELERDE BUTCE VE MUHASEBE SISTEM 

1.1. BELEDIYE BUTCE SISTEM~ 

1.1.1. Belediye Biitqesinin Tan~ml ve ~zellikleri 

Biitgeyi, belediyenin, yllllk gelir ve gider tahminlerine dayan~larak 
yapllan ve bu gelirlerin toplanmas~na harcamalarln yapllmaslna yetki veren 
bir meclis kararl, bir hesap belgesidir diye tan~mlayabiliriz. 

Turk butqe sisteminde genellik ve birlik ilkelerinden sapmalara ornek 
olarak verilebilecek biitqelerden biri olan belediye biitqesi, yap1 itibariyle 
"ozel butqe" sistemi iqinde yer almaktadlr. 

Nitekim, Muhasebe-i Umurniye Kanununun 115. maddesi hiikmiinde 
ozel butge, "yerel gider ve gelirleri kapsayan biit~e" olarak tanlmlanm~gtlr. 

Belediye butqesi, uygulanlg b i~ imi  apslndan ise program bi i t~e  siste- 
mini benimseyen bir yaplya sahiptir.1990 ylllnda yiiriirliige girmig bulunan 
yonetmelikle, klasik butqe sistemi, yerini program butqe sistemine blrak- 
mqtlr. Klasik butqe sistemine gore daha esnek bir yaplya sahip olan program 
biitge sistemini klsaca goyle tan~mlamak mumkundur: 

Program butqe hizmetlerin rasyonel ilkelere gore yapll~p yapllmadl- 
@In, hizmetlerin arzu edilen duzeyde ve kalitede yerine getirilip getirilme- 
diginin takibine yarayan yonetim maliyet muhasebesi ve hizmet gruplandl- 
rllmasln~ esas alan, fonksiyon butge usul ve tekniklerinden yararlanllmak 
suretiyle meydana getirilmig daha diizeyli qallgmalarln yapllmaslna imkan 
tanlyan bir butqe geklidir.(l) 

1.1.2. Program Biitqe Ve Belediye Muhasebesi lligkisi 

Belediye muhasebesi ile butgesi araslnda s l k ~  bir iligki vardlr. Gelirle- 
rin toplanmas1 ve giderlerin yapllmasl iqin yurutmeye verilen bir yllllk yet- 
kiyi igeren butqenin uygulama sonuqlar~ belediye muhasebesi yoluyla yan- 
sltilacaktlr. 

Bu itibarla biitqe sistemindeki aksakllklar muhasebe sistemine yansl- 
y ~ p  sagl~kll olmayan verilerin elde edilmesine neden olabilecegi gibi, biitqe 
yaplslnda ve uygulamas~nda ortaya qlkarabilecek aksakl~klar, iyi bir muha- 
sebe sistemiyle ortaya q~kar~labilir. 

(1)  A. Ekber ASKER - A. Yiiksel KILIC&LU, Belediye B i i t ~  ve Muhasebe Siste- 
mi, Ankara, 1995, 19 
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Program butge, belli bir hizmete yonelik butun faaliyetleri toplayan ve 
her birisinin hedefe ulagmadaki bagarisinl ve alternatif maliyetlerini hesap- 
layan bir teknik olarak yapacagl analizlere temel olacak verileri belediye 
muhasebesinden allr. Program butgenin uygulanabilirligi bilgi toplama igle- 
vinin sa~l lkl l  bir gekilde yerine getirilebilmesine, bu da muhasebe sistemi- 

9 
nin igleylgine baglidlr. 

1 .~.BELEDIYE MUHASEBE SISTEMI 

1.2.1. Belediye Muhasebesinin Tan~ml 

Belediye muhasebesini, belediye faaliyetlerinin butge ile belirlenen 
sureler iqinde, Belediye Meclisinin arzusuna gore yerine getirilip getirilme- 
diginin kontrolunu saglayan, belediye hizmetlerinin maliyetini ortaya ko- 
yan, ileriye doniik kararlar~n allnmaslnda idareye lgik tutan ve belediye mal- 
larlndaki art18 ve eksiligleri para ile ifade eden muhasebe teknigi olarak ta- 
n~mlayabiliriz. 

Diger bir ifade ile belediye muhasebesi, bir belediyenin kaynaklarinin 
olugumunu, bu kaynaklarin kullan~lma biqimini, belediyenin mali nitelikli 
iglemleri sonucunda bu kaynaklarda meydana gelen artlg veya azal~glar~ ve 
belediyenin finansal aqldan durumunu aqlklayan, bilgileri ureten ve bunlarl 
ilgili kigi ve kuruluglara ileten bir bilgi sistemi (2) olarak ta tanlmlanabilir. 

Belediye muhasebesinde giderler iqin onemli olan, maliyetten gok be- 
lediye butqesi ile taninan yetkiye dayall olarak harcamanin belirlenen limit- 
ler dahilinde ve mevzuata uygun olarak yap111p yapilmad~gln~n yani "huku- 
kilik kontroliinun" saglanmasid~r. 

Belediye Muhasebesinde maliyet hesaplarl daha qok hizmetlerin ve- 
rimliligi ve onceliginin tespit edilmesi aqlslndan onemlidir. Bu itibarla mali- 
yet olqiimu iqin son derece yetersizdir. Maliyetler muhasebe sisteminin dog- 
rudan yaptlgi kayltlardan degil program butqe esaslarl qerqevesinde yapilan 
butqe kayltlarl ile program, alt program ve faaliyet proje bazlnda tespit edi- 
lir. 

(2) Orhan SEVILENGUL, Genel Muhasebe, Gazi Kitapevi, Ankara, 1999,9 
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Belediyenin iirettigi hizmetin karglllglnda aldlgl belli bir hizmet satlg 
bedeli yoktur. Ciinkii bunlar kamusal nitelikli hizmetlerdir. A m a ~  toplumun 
yerel nitelikli ihtiya~larlnin karplanmas~dlr. Bu itibarla gelirlerini hizmet 
satlglndan degil merkezi idarenin degigik kriterlere gore belirlemig oldugu 
vergi gelirleri paylarlndan ve belediyeler tarafindan tahsil edilmesi ongoru- 
len vergi ve harqlardan elde eder. 

1.2.2. Yasal Dayanak 

1580 say111 Belediye Kanununun 129. maddesinde belediye muhase- 
besine i l i~kin hususlarln bir tiizukle duzenlenecegi hukme baglanmlgtlr. 
129. maddenin bu hukmune istinaden 1931 ylllnda 10750 say111 Bakanlar 
Kurulu Karar~ ile "Belediye Muhasebe Usulu Tuzugu ve Belediyelerin But- 
qe ve Muhasebe Usulu Yonetmeligi" hazlrlanarak yururluge girmigtir. 

Anllan tuzuk ve yonetmelik 193 1 ylllndan 1990 ylllna kadar belediye- 
lerde uygulanmlgtlr. Soz konusu tuzuk, 24.9.1990 gun ve 20645 say111 Res- 
mi Gazetede "Belediye ve Butqe Muhasebe Usulu Tuzugu" geklinde yayln- 
lanarak yeni haliyle 1992 ylllnda yiiriirluge konmugtur. 1931 tarihli yonet- 
melik ise, 2.5.1990 gun ve 20506 mukerrer say111 gazetede yeni geklini ala- 
rak "Belediye Butqe ve Muhasebe Usulu Yonetmeligi" olarak 1992 ylllndan 
itibaren de butun belediyelerde uygulanmaya baglanmlgtlr. Bu yonetmelik 
qegitli eksiklikleri giderilmek amac~yla 19.2.1994 tarihinde mukerrer 
21854 say111 Resmi Gazetede yeniden duzenlenerek son halini almlgt~r. 

1.2.3. Belediye Muhasebesi Uygulamas~ 

1990 ylllndan itibaren uygulanmaya baglayan Belediye Butqe ve Mu- 
hasebe Usulu Yonetmeligi ile klasik butqe sistemi kaldlrllarak yerine, prog- 
ram butqe sistemi ve devlet muhasebesine paralel yeni bir muhasebe sistemi 
getirilmigtir. Boylece merkezi idare ile mahalli idareler araslndaki butqe ve 
muhasebe sistemi araslndaki farkllllk buyuk qapta ortadan kaldlrllmaya qa- 
Ilgllm~gtlr. 

Getirilen bu yeni muhasebe sistemi ile belediye butqesinin, nakit ve li- 
kidite durumunun, taglnlr ve taglnmaz mallar~nln, borqlarl ve alacaklarln~n 
gelir ve giderlerinin, klsaca belediyelerin mali nitelikteki butun iglemlerinin 
muhasebelegtirilmesi ve bu sayede belediyenin mali durumunun zaman iqe- 
risinde ne gekilde degistiginin goriilebilmesi hedeflenmigtir.(3) 

(3) A. Ekber, ASKER, A. Yiiksel KILIC&LU, Belediye BiiKe ve Muhasebe Siste- 
mi, Ankara, 1995,78 
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Belediye Muhasebe sisteminde kay~t la r~n  tutulmaslna iligkin olarak 
yevmiye defteri, sistemin temelini olugturmaktad~r. Buradaki yevmiye def- 
teri, ticari muhasebede tutulan yevmiye defterinden tamamen fark l~d~r .  Bu 
sistemdeki yevmiye defteri her hesap iqin ayrl bir sayfa olarak tutulmakta ve 
ozii itibariyle ticari muhasebedeki defteri kebirin fonksiyonlar~n~ yerine ge- 
tirmektedir. 

Belediye Butqe ve Muhasebe Usulu Yonetmeligi ile getirilen beledi- 
ye muhasebesine paralel gift tarafli kay~ t  esasina dayall belediye muhasebe 
sisterninde 45 adet hesap ongoriilmiig olup, bu hesaplardan 19 adedi borg ka- 
Ian1 vermekte, 13 adedi alacak kalan~ vermekte, 12 adedi ise devir verme- 
mektedir. 45. hesap ise Gene1 so nu^ Hesab~ olup duzenleyici bir hesapt~r. 

Belediye muhasebesi lusrni tahakkuk sistemini benimsemig, daha qok 
nakit esaslna gore qallgan bir "kasa muhasebesi" niteligindedir. 

Belediye muhasebe sistemi ticari muhasebeye gore daha a g ~ r  bir mu- 
hasebe teknigini gerektirmektedir. 0rnegin ticari muhasebede bir muhasebe 
kaydl ile muhasebelegtirilecek olan kaydi iglem belediye muhasebe siste- 
minde daha fazla kay~t  ve defteri ilgilendirmektedir. Bunun nedeni ise bele- 
diye muhasebe sisteminde belediye biit~esinin de muhasebeye intikal etti- 
rilmig olmasidlr. Yap~lacak muhasebe kaydlnln durumuna gore butge ile de 
iligkilendirilmesi gerekmektedir!4) 

Yine belediye muhasebe sisteminde sermaye ve kar-zarar gibi kav- 
rarnlar bulunmarnakta, bunun yerine sermaye ve kar zarar kavrarnlannln ifa- 
de ettigi fonksiyonlan tek baglna ifade eden gene1 sonuq hesabl kullan~lmak- 
tadlr. 

2. BELEDIYE BUTCE VE MUHASEBE S I S T E ~ N D E N  
KAYNAKLANAN PROBLEMLER 

2.1. B ~ T C E  S~STE&NDEN KAYNAKLANAN 
PROBLEMLER 

"Program butge, kamu yonetiminde verimlilik ve etkinligin arttlr~l- 
mas1 iqin yapllan galigmalar sonucu ortaya g~kan ve dikkatleri araglar (girdi- 
ler) uzerinden q~ktllar (amaqlar) iizerine qeken, bunun sonucu olarak yone- 
tim sorumlulu~unun ve hesap verilebilirliliginin artmaslnl temin eden bir 
tekniktir.'@ 

--------------- 
(4) A. Ekber, ASKER, A. Yiiksel KILICO~LU, a.g.e, 45 
(5) Nejat EROL, Salih Gunal ISIT, Agklamall Belediye Butqe ve Muhasebe Usul~i 

Yonetmeligi, Mahalli Biilten Dergisi Yaylnlar~,Ankara, 1994, 
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Uygulamada belediyelerde program biitqe ad1 altlnda hazlrlanan but- 
qeler, program butqenin kodlanmaslndan oteye gidememigtir. Cunku bir 
program butqe uygulamasl i i ~  amaca hizmet eder. 

1- Belediye faaliyetlerinin hedefler aqlslndan slnlflandlrllmasl 

2- Maliyetlerin haslla ile karg~la~tlnlmasl ve hasllalara ulagmadaki al- 
ternatif yollar~n ortaya konulmasl, 

3- Belediye programlarlnln uzun donemli programlanmasl 

Mevcut uygulama aqlslndan baklldlglnda bu iiq amaca yonelik hiq bir 
ozellik goze qarpmamaktad~r. Birinci amaq uygun bir fonksiyonel slnlflan- 
dlrmayl gerektirmekte olup, belediye butqe sisteminde oteden beri eksikligi 
hissedilen bir konudur. Ikinci amaq ise maliyet-fayda analizini iqerir. Bele- 
diye hizmetinin maliyetini bilmek program butqenin esaslnl olugturur. Bu 
maliyeti saglamak standart maliyetlerin tespitini ve butqe harcamalarlnln bu 
standart maliyetlere uygunlugunun kontrolunu gerektirir. Uquncu amaq ise 
ilk iki amaq apslndan planlamay1 gerektirmekte olup, maliyet-fayda anali- 
zinin yapllamadlgl ve fonksiyonel bir slnlflamanln bulunmadlgl bir yerde 
zaten yerine getirilemeyecek bir h u s ~ s t u r . ( ~ )  

Ayrlca butqe, kamu faaliyetlerinin toplumsal refah uzerindeki etkisi, 
kamu faaliyetlerinin ol~ulebilir qtktllar~ ve faaliyetlerde kullanllan ayni kay- 
naklar hakklnda bilgiler iqermemektedir. 

Bu bilgilerin kapsanmamasl, 

1-Faaliyetlerin etkisinin bilinmedigini dolaylslyla etkinligin hedef- 
lenmedigini ; 

2- Faaliyet sonuqlar~nln olqulebilir qlkt~larla ifade edilmemesi, hiz- 
mette verimliligin amaqlanmadlgln~; 

3- Aynl kaynaklarln maliyetinin bilinmemesi, bu kaynaklarln yoneti- 
lemedigini gostermektedir. 

Dolaylslyla mevcut sistem butqenin kapsadrgl faaliyetlerde bile per- 
formans yonetimine yonelik hiq iglevi yerine getirmemektedir. 

2.2 MUHASEBE SISTEMI VE UYGULAMASINDAN KAYNAKLA- 
NAN PROBLEMLER 

Belediye muhasebe sisteminden ve uygulamaslndan kaynaklanan bir 
qok eksiklik ve problem vardlr. Bunlar gu gekilde slralanabilir: 



Her geyden once belediye muhasebesi uygunluk denetiminin bir aracl 
olarak diigiiniilmii~ ve ona gore dizayn edilmigtir. Sistemin baglica fonksiyo- 
nu butqe uygulamasin~ izlemek ve sonuqlarlnl aqiklamaktir. Ancak sistemin 
urettigi verilerden biitqe uygulama sonuqlarl diginda bilgi iiretilememekte- 
dir. Oysa adi ve niteligi ne olursa olsun bir muhasebe sisteminin iirettigi veri- 
lerin bir muhasebe sistemi haline doniigturiilmesi i ~ i n  mali tablolar kullanl- 
Iir. Mevcut sistem bir muhasebe sisteminin asgari olarak iiretmesi gereken 
bilanqo, gelir gider tablosu, nakit akim tablosu gibi raporlari iiretememekte- 
dir. Bu itibarla belediyenin varllk ve yiikiimliiliikleri, gerqek anlamda faali- 
yet sonuqlari, faaliyet sonuqlarlnln varllk ve yiikiimliiliikler iizerindeki etki- 
si, sistemin iqinde sirkiile eden nakdi kaynaklarl ve kullanim yeri bilineme- 
mektedir 

Mali tablolarda, belediyelerin alacaklarl zaman ve nitelik olarak goru- 
lemez. Ustelik biitqeden verilen borqlar gider kaydedildiginden donem iqin- 
de bunlarln takibi yapilamaz. Belediyenin iq ve dlg borqlarl belediye geliri 
olarak kaydedildiginden, bu kaynaklarin qegidi ve siiresi mali tablolardan 
hareketle tespit edilemez. 

Mevcut biitqe sistemi, belediye kaynaklarlnin belirli bir klsmlna ilig- 
kin mali iglemleri kay~ t  altina alabilmektedir. Belediyenin sahip oldugu ku- 
ruluglar tarafindan kullanllan kaynaklarln kaydl, bunlar arasindaki mali ni- 
telikteki iligkiler muhasebe sistemi tarafindan rapor edilememektedir. En 
azlndan bu birimlerin mali kaynaklarln~ konsolide edilmesini saglayacak or- 
tak bir hesap plan1 ve standart muhasebe sistemi de yoktur. 

Hesaplar hazlrlanirken ve muhasebe iglemleri yaplllrken Uluslararasl 
Muhasebe Standartlan veya Genel Kabul Gormiig Muhasebe Ilkeleri dikka- 
te allnmamigtlr. 

Hesaplarin kodlanmaslnda herhangi bir sistematik yoktur ve slnlflan- 
duma yapilmamlgtlr. Hesaplar rakamsal (niimerik) olarak kodlanmrg ancak 
snralama geligigiizel yapllm~gtir. Alt hesaplar aqllmamlgt~r. Hesaplar, Bele- 
diye Muhasebesinin, gereksinimine gore eklenen ve mevcut kod duzeni 
iginde hangisi bog ise ona gore numara verilen hesaplar~ndan olugtugu ve 
devlet muhasebesinden allntilandlgi iqin anlamll bir hesap planindan bah- 
setmek oldukga giiqtiir. 

Halbuki bir hesap plannnln beiediyenin biitiin faaliyet ve iglemlerini 
kavrayacak bir nitelige sahip olmas~ ve bu planda yer alacak hesaplarln ozel- 
likle yoneticilerin ve ilgili kigilerin ihtiyaq duydugu mali tablolarl iiretecek 
gekilde diizenlenmesi gerekmektedir. Belediye muhasebesinin raporlama 
fonksiyonunu icra edememesinin en biiyiik sebeplerinden birisi de hesap 
planlnin herhangi bir sistematige sahip olmamasldlr. 
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K a y ~ t  usulii aqlslndan bir birlik yoktur. Bir yonde katkls~z bir nakit 
esasl( bir biitqe giderinin dogrudan nakit olarak odenmesi hali), diger yonde 
saf bir tahakkuk esasl (giderin biitqe emanetine allnmasl hali) ve her ikisi 
araslnda olan durumlar mevcuttur. (avansln mahsubu) Bu durumun dogal 
sonucu olarak biitqe gider hesaplarlnda nakit esaslna dayall bilgi edinimi 
miimkun degildir. Oysa biitqe gelirleri hesab~nda saf bir nakit esasl uygulan- 
maktad~r. Yani gelirin gerqeklegme ylll esas olup, o yllln butqesine gelir kay- 
dolunur. 

Tuzukle benimsenen gayri safilik ve denklik ilkelerinin rahatllkla ih- 
la1 edilebildigi gorulmektedir. 1996 Y 111 hesaplar~ uzerinde 1ller Bankas1 ve 
Maliye Bakanllgl taraf~ndan belediyelere gonderilen paralarm kay~tlarl ile 
belediyelerin kayltlar~ araslnda yapllan kargllagt~rmada 8.3 trilyon TL'nln 
eksik kaydedildigi tespit edilmigtir. Bunun temel nedenlerinden birisi de ka- 
yltlarln gayri safilik esaslna gore tutulmamas~dlr. Diger taraftan elde edilen 
gelirin belediyenin personel giderini bile kargllayamayan, belediyelerin sa- 
ylsl oldukqa fazlad~r. Bunun anlaml denk butqe ilkesine riayet edilmedigi- 
dir.(7) 

Naz~m hesaplar ayllk ve ylll~k mizanlar~n analizini guqlegtiren bir he- 
sap grubu olarak karg~mlza ~ lka r .  Diger hesaplarla iq iqe olan bu hesaplar qift 
kaylt prensibinden ayrllmamak iqin her birisine kargll~k hesab~ aqllmlgtlr. 
Bu ise hesap sistemindeki birligin bozulmaslna neden olmugtur. Ustelik na- 
zlm hesaplardan baz~sl mali karakterli hesaplard~r ve karglllk hesaplar~n ge- 
rek olmakslzln bilanqoya dahil edilmeleri gerekir. Nazlm hesaplardan ger- 
qek bir degeri ifade etmeyenleri mizanlarln dlg~na qlkarmak gerekir. Orne- 
gin menkul k~ymetler hesab~na hem belediye mall olan menkul klymetler 
hem de emanet olarak belediyeye teslim edilen menkul degerler kaydedil- 
mektedir. Emanet niteliginde olan menkul k~ymeti ayr~gtlrmak iqin menkul 
k~ymet karpllg~ hesabl kullanllmaktadlr. 

Mevcut muhasebe sistemimize gore devir veren hesaplar cari yll ig- 
lemleri ile birlegtirilerek devam eder. Boylece cari yll iglemlerinin geqmig 
yll iglemlerinden ayrllmas~ miimkiin olmamakta veya uzun iglemleri gerek- 
tirmektedir. Mevcut 45 hesap iqerisinde 33 tanesi devir veren hesaplardan 
meydana gelmektedir. 

(7) Abdullah SEVIMLI, Belediye Muhasebe Sistemi, Mali Hukuk, say1 80, Ankara, 
1999,23 
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Biitqe emanetleri, emanetler, kigi borqlari , menkul kiymetler hesapla- 
rlnda alt boliim olarak izlenen birbiriyle ilgisiz ve yeni hesaplar aqilip izlen- 
mesi gereken bir qok kayit bulunmaktadir. Ornegin emanet hesabiyla ilgili 
olarak emanet defterinde 28 boliim aqilmasi gerekmektedir. Bu haliyle ozel- 
likle biitqe emanetleri ve adi emanetler hesabi aqilan alt boliimlerle iqinden 
qik~lamayan ve iqerigi ayiklanmayan iglemlerin biriktigi hesaplar olarak 
karglmiza qikmaktadir. Bu hesaplara baktig~mizda, belediyelerin kanuni 
yiikiimliiklerinin kaydedildigi, iglemlerin yer aldigi goriilmektedir. Burada 
yer alan ve belediyenin nakdi olmad~gi iqin odenmeyen borqlar ayrintisi, 
odeme siireleri ve ne zamandan itibaren kayda a l ~ n d ~ g i  goriilmedigi iqin bir 
qok probleme yo1 aqmaktadlr. Belediyeler nakit dengesini saglamak ve dev- 
letin zaman zaman qlkardigi tahkim kanunlarindan yararlanmak iqin devlete 
olan borqlarini odememektedir. 1ller Bankasi ve Maliye Bakanl~l ig~ geri 
odemesi yapilmayan bu borqlari belediyelere gonderdigi paylardan keserek 
tahsil yoluna gitmektedir. Ancak kesintinin me zaman hangi oranda yapildigi 
bilinmedigi iqin belediyeler nakit sikintisina girebilmekte ve ozellikle 
Emekli Sandigi, SSK gibi kuruluglara odemedikleri trilyonlarla ifade edilen 
borglarla bu kurumlar~ s~kintiya sokmaktad~rlar. 

Nitekim, Bilgisayar Destekli Denetim Grubunun yapmlg oldugu, be- 
lediye hesaplarlnln mali tablolar~ ve konsolidasyon qal~gmalar~ siraslnda 
tespit edilen en prpicl sonuqlarda birinin de birqok biiyiik belediyede ozel- 
likle emanet hesaplarlnda bekletilen odenmemig borqlar~n belediyelerin el- 
de ettikleri gelirin iiqte ikisine yaklagtigiyd~. Bunun anlami a y n ~  geklide de- 
vam edilmesi halinde belediyenin bir kaq sene iqinde (Siirt ve Mersin Bele- 
diyelerinde oldugu gibi) iflas edebjlecegi ve personel maaglar~n~ bile kargl- 
layamayacak noktaya gelebilecekleridir. 

Hesaplar~n bir kisml kullan~lmamaktad~r. Ornegin tag~nmaz rrlallar 
hesab~ en az kullan~lan bir hesaptlr. Haz~rlanan tablolara baluldiginda bele- 
diyenin ma1 varligini gorebilme imkanl da yoktur. Taglnmaz ma1 varliglnn 
gosteren bir belge o l m a d ~ g ~  gibi bunlar iizerimdeki idarenin yapmlg oldugu 
tasanufu gorebilme imkan~ da yoktur. Bunu stoklar ve amortismanlar hesabi 
iqin de soyleyebiliriz. 

Mali tablolarin yetersizligi bir yana, kanuni bir zorunluluk olmas~na 
ragmen haz~rlanmasi ve Sayigtay'a sunulmasl gereken mali tablo ve ekleri- 
nin bir hsml ya hiq gonderilmemekte veya eksik olarak diizenlenmektedir. 

0megin,1996 yl l~na ait Istanbul, Ankara ve 1zmir illerine ait toplam 
303 belediyenin sadece %23'ii hesap ozet tablosu gondermig, gonderilen 
tablolarin onemli bir h smi  da hatali diizenlenmigir. Bu bir suiistimalin var 
oldugu anlamna gelmez. Ancak saglikli olarak kayitlarln tutulrnad~g~ ve bir 
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disiplinsizligin oldugu, suiistimale agik bir ortamln bulundugu anlamma ge- 
lir. 

Hesaplar kendilerini ilgilendiren iglemleri yansitmaktan uzaktlr. Y i- 
ne butqe giderlerini esas alacak olursak, yapllan giderin ekonomik karakteri- 
ni belirlemeye uygun degildir. Oysa bu hesaba bir finansman iglemi mahiye- 
tinde olan ve butqe dlglnda tutulmasl gereken uzun vadeli borq odemeleri ve 
ikrazlar da kaydedilmektedir. Aynl durum butqe gelirleri hesabl iqinde ge- 
~er l id i r .  Bu hesap ikraz gelirleri ve tahvil satlg gelirlerini de kapsar. 

Bu konuda ornekleri geligtirmek mumkundur. Gelir tahakkuklari he- 
s a p l a r ~ n ~  incelediginiz zaman bize yll iqindeki durum konusunda qok yanll- 
~ I C I  bilgiler verebilir. Ciinku bu hesap onceki ylllarda gerqeklegmig gelirleri 
de kapsamaktadlr. 

Belediye muhasebesinde kullan~lan hesaplarln sayisl s l n ~ r l ~ d l r  ve 
bunlar~n alt hesaplarl da mevcut degildir. Bu nedenie bazl hesaplar kolayca 
birbirinden aylrt edilebilecek bir qok iglemi kapsamaktadlr, brnegin butqe 
giderleri hesabl, belediyenin tum cari ve yatlrlm harcamalarlnl, uzun vadeli 
bor~larln ana para ve faiz odemelerini, yapllan ikrazlarl allnan hisse senedi 
ve tahvil bedellerinin kaydedildigi bir havuz hesabl fonksiyonunu gonnek- 
tedir 

Goruluyor ki gerek gelir gerekse gider hesaplarlndaki rakamlar~ ala- 
rak kargllagt~rmalara, analizlere gitmek imkanslzdlr. 

Butun butqe giderleri, bir tek hesaba tahakkuk agamaslnda diger bir 
ifade ile saymanllkqa nakden odeme yaplldlg~nda kaydedilmektedir. Ancak 
bu hesaba kaydolunan gider nakden gdenmig olabilecegi gibi evvelce veril- 
mi? bir avansln mahsubu veya sonra odenmek uzere butqe emanetlerine alln- 
ml?, yani geciktirilmig bir odeme de olabilir. Butun hesaplar, butqelerin 
nakdi etkinliklerini olqmeye yonelik hesaplar degildir. Mevcut muhasebe 
sistemi bu gereksinimi kargllayacak durumunda degildir. Donem sonunda 
kesin nakit durumunu saptamak uzere birtaklm muhasebe dlgl iglemler ya- 
pllmaktad~r. Biitqe giderleri hesablndan odenmig olan butqe emanetleri gi- 
derilmeli henuz gidere donugmemig olmalarlna ragmen butqesel odemeleri 
iqeren butqe avanslarl eklenmelidir ki nakdi biitqe odemeleri hemen sapta- 
nabilsin. Yukarlda da belirtildigi gibi butqeye gider yazllmakla beraber he- 
nuz bir nakdi odemeye doniigmemig kesintiler de vardlr. Butun bunlardan 
ayrl olarak gerqek nakdi iglemleri yine de tespit edemeyiz. Cunku mahsuben 
yapllm~g iglemleri de goz onurlde bulundurmak gerekir. 
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3- BELEDIYE BUTCE VE MUHASEBE SISTEMINE YONELIK 
ONERILER 

Program biitqe uygulamasl gelir ve giderlerin kodlanmaslndan ibaret 
olan goriintiisiinden kurtar~lmall ve program biitqenin gerektirdigi asli iglev- 
lerin yerine getirilmesi sajjlanmalldlr. Diger bir ifade ile "Program biitqenin 
temel esaslarl olan planlama-programlama-onceliklerin s~ralanmaslna yo- 
nelik biitqe kaynaklar~nln ayrllmasl- fonksiyonel sln~flandlrma- qlktl gos- 
tergeleri- hizmetlerin analizi ve degerleme" gibi unsurlar~n hayata geqlril- 
mesi gerekir. Bu qer~evede hazlrlanan biitqeler uygulama agamalar~nda bir 
yandan idari-mali, ote yandan temel ve belirleyici olan performans aqllarln- 
dan gozden geqirilmelidir. ~ r e t i l e n  ma1 ve hizmetlere, elde edilen gelirlere 
iligkin performans gostergelerinin uygulandlgl bu agamada, her bir faaliye- 
tin, onceden saptanm~g amaqlarln~n ve p k t ~  standartlarlnln ne derece saglan- 
dlgi kargilagt~rmal~ olarak gozden geqirilmelidir8 Bu yolla tahminlerle so- 
nuqlar araslnda bir karg~lagt~rma imkan~ saglanabilecegi gibi performans 
yonetimi ve performans denetiminin yapllabilirligine zemin haz~rlanmlg 
olunur. 

Butqesel sureqte karar verenler, uygulayanlar ve uygulamadan etkile- 
nenler araslnda butqesel saydamllgln saglanabilmesi iqin karglllkll bilgi ak- 
tarlml gerqeklegtirilmelidir.(8) 

3.2 MUHASEBE SISTEMNE YONELIK O N E ~ L E R  

Muhasebe sistemi ba9tan sona yenilenmelidir. Bu yap~lirken,mevcut 
muhasebe sisteminin Uluslararasl Muhasebe Standartlar~ ve Gene1 Kabul 
Gormiig Muhasebe 1lkeleri dogrultusunda yeniden ele allnmasl; sistemin 
kayit ve tasnif fonksiyonu yanlnda mali tablolar uzerinden denetime imkan 
saglayacak gekilde duzenler hale getirilmesi, denetleme faaliyetlerinin ya- 
pilabilmesi iqin hesap verme sorumlulugunun gereklerinin yerine getirilme- 
sini saglayacak mekanizmalarin olugturulmasi, belge a k ~ g  surecinin hlzlan- 
dlrllrnas~, elde edilen belgelerin bilgisayar ortamlnda tutulmasin~ saglaya- 
cak bir veri taban~nln olugturulmasi gereklidir. 

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

(8) Nihat FALAY, Ersin K A L A Y C I ~ L U ,  Umut OZKIRMLI, Belediyelerin Mali 
Yonetimi: iktisadi ve Siyasal Bir Coziimleme, Tiirkiye Ekonomik ve Sosyal Etiitler Vakf~,  
istanbu1,1996,.59 
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Gene1 olarak belediye muhasebe sisteminden beklenenler gunlar- 
d ~ r . ( ~ )  

a) Belediye muhasebesi, bir bilgi aklm sistemi olarak durumun ekono- 
mik tasnifine ve harcamalarln uygun bir b i ~ i m d e  saptanmasina yardimcl 
olacak gekilde diizenlenmelidir. 

b) Ulkenin mali yasalarlna ve diger hukuki kurumlarlna uygun olarak 
planlanmalld~r. Belediye muhasebesi biitiin belediye kuruluglarlnl kapsa- 
malldlr. Ayrlntlll raporlama ve kontrol yiikiimliiliigiinden kaqan kuruluglar 
tek diizen yiikiimliiliikler ve standartlar iqine allnabilmelidir. 

d) Hesaplar devlet iglerinin ekonomik analizi ve yeniden degerlendi- 
rilmesi i ~ i n  faydall sayisal bilgileri saglayacak ve milli hesaplarln geligtiril- 
mesine yardlmcl olacak tarzda tutulmalldlr. Bunu saglamak iizere belediye 
muhasebesinin, biitqe uygulama hesaplari ile ma1 hesaplarlnl birbirine karlg- 
tlrmadan, ancak aralarlndaki iligkiyi gosterir gekilde diizenlenmesi gerekir. 

Gelir gider ve ma1 varllgl aras~ndaki iligkileri sagllkll degerlendirebil- 
mek iqin; 

-Mevcut bir degerin nakde doniigiimiinden dogan ve gerqek bir aktif 
artlginl gostermeyen gelirleri ayr~gtirmak, 

-Gerqek bir aktif artlglni gosteren gelirleri 

- Mevcut bir luymetin diger bir luymete doniigii olan giderleri izlemek 

- Devlet varllklarlnda aktif bir azalmaya yo1 aqan giderlerin tiirleri ve 
etkileri itibariyle gostermek gereklidir. 

e) Program biitqenin geregi olarak maliyet hesaplarl yapmaya olanak 
veren, alternatif maliyetler arasinda bir seqim yapmayl miimkiin kllan he- 
saplar~ iqermelidir. 

f )  Program ve faaliyetlerin yiiriitiilmesinde sorumlularl belirlemeyi 
miimkiin kllmalldlr. 

g)Muhasebe sistemi biitqe tasnifleri ile bailant111 olmalldlr. 

h) Muhasebe sistemi idare dlglndan ve iqinden denetimleri kolaylagtl- 
rlcl ve etkin denetim iqin gerekli bilgileri istenildigi zaman verebilecek yete- 
nekte olmalldlr. 

(9) Azmi GUNGOR, Yonetim Aracl Olarak Tiirk Dedet Muhasebe Sistemi, Maliye 
Bakanl~g~ Tetkik Kurulu Yayln~, Ankara, 198 1,86 
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I) Muhasebe sisterni, belediye ma1 varliglndaki artlg ve azallglarl, gelir 
ve giderlere iligkin iglemleri ait oldugu donemler iqinde gosterebilmeli, geg- 
mig donem veya gelecek dijnemi ilgilendiren iglemlerin cari yil iglemlerin- 
den aylran bir sistem olmal~dlr 

i) Belediye muhasebesi ticari muhasebe ile gerekli kargllagtirmalarl 
yapabilme aqlsindan koordinasyonu saglayacak b i~ imde  diizenlenmelidir. 

j) Muhasebe sistemi, kolayllkla anlagilabilir ve uygulanabilir sadelik- 
te, ancak gerekli her tiirlii bilgiyi saglayacak kadar da ayrintlll olmalldir. 

1) Eger dig kaynaklar klt ise, muhasebe yurt iqi kaynaklarln nerelere 
tahsis edildigini aqlk bir biqimde gostererek, kaynaklarln rantabl kullanil- 
maslnl saglamalldlr. 

Bizim onerimiz tahakkuk sistemine dayall bir muhasebe sisteminin 
hayata ge~irilmesi ve bu konuda merkezi tegkilatlar iqin diigiiniilen ~aligma- 
larln yerel yonetimleri de kapsayacak gekilde genigletilmesidir. 

Tahakkuk esas l~  muhasebe sisteminde, belediye varliklarl, bilanqo 
hesaplarlnda; faaliyetler ile ilgili iglemler, gelir gider hesaplarlnda; biitqeye 
iligkin ialemler ise aglrlikll olarak nazlm hesaplarda takip edilebilir. Maliyet 
hesaplamalarlnda giderler belediye iglemlerine uygun gekilde ayrintrll bir 
tarzda kodlanlp, tasnif edilebilir. Belediye Muhasebesinde kullanllan ve 
biitge iglemlerinin kaylt ve kontroliinii saglayan ozellikle odeneklerle ilgili 
hesaplarl ise nazlm hesaplarda izlenmesi imkani saglanabilir. 

Belediye muhasebesi uygunluk denetiminin bir aracl olarak diigiiniil- 
mug ve ona gore dizayn edilmigtir. Sisternin ba~llca fonksiyonu, biitqe uygu- 
lamaslnl izlemek ve sonuqlar~nl aqiklamaktlr. Ancak sistemin iirettigi veri- 
lerden biitqe uygulama sonuqlar~ diginda bilgi iiretilememektedir. 

Bu itibarla mevcut muhasebe sistemi ile; 

- Mali istatistikler qlkarabilmek 

-Mali analizler yapabilmek 

-Biitqe uygulamalarlni denetleyebilmek 

-Milli muhasebeye veri hazlrlayabilmek olanakslz denecek kadar 
gii~iir!lO) 
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Bu itibarla muhasebe sistemi yukarlda ayrlntlll olarak belirttigimiz 
standartlara uygun ve ihtiyacl kargllayabilecek gekilde yeniden ele allnarak 
diizenlenmelidir. 

Muhasebe sistemi degigtirilmeli ve tahakkuk esaslna dayall, belediye- 
lerin ihtiyaqlarlnl yerine getirebilen, kapsamll, muhasebenin kaylt, tasnif, 
raporlama ve yorumlama fonksiyonlarlnl yerine getirebilen, mali analizlere 
imkan tanlyan, hizmetlerin maliyetlerini ortaya pkarabilen ve bir yonetim 
aracl olarak kullanllabilen, bir muhasebe sistemi kurulmalldlr. 

Bu sistemin bagar111 olmasl teknolojik imkanlardan yararlanllmas~, 
personelin egitimi ve hazlrlanan mali tablolarln tamllk, dogruluk ve giive- 
nirliliginin kontrol edilmesine baglldlr. Kamu kurumlarlnln bilgisayarla do- 
nanlml konusunda ciddi geligmeler yaganmaktadlr. Ancak personelin kali- 
tesi ve egitimi konusu onemli bir problem olarak karg~mlza pkacaktlr. Sa- 
ylgtay'ln bilgi iglem unitesinin yeniden yapllandlr~lmasl, belediyelere ait bil- 
gileri konsolide ederek bu verilerin kesin hesablnln qlkartarak tam tasdik 
miiessesini plrgtlrmasl hiq giiphesiz ki hayati bir oneme sahip olacaktlr. 

Muhasebe sisteminin bu yonde degigtirilmesi ve biitge sisteminin i2- 
levlerini gorur hale getirilmesinin en onemli faydas~,  geffaflagmayl sagla- 
masldlr. Bu yolla bilgilendirilen kamuoyu tarafindan olugturulacak kontrol 
mekanizmas~, kaynaklarln verimli kullanllmasl ve hesap verme sorumlulu- 
gunun geligtirilmesi igin ih t iya~  duyulan alt yaplsl da saglanmlg olacaktlr. 

Yeni sistem denetlenecek alanln kapsamlnl genigletecegi gibi, riskli 
alanlarln ve konularln tespitini kolaylagtlrarak denetimin etkinligini arttlra- 
caktlr. Daha da onemlisi bir hizmetin maliyetinin daha rasyonel biqimde tes- 
piti, program biitqe mantalitesine uygun olarak faaliyet ve projeler araslnda 
oncelikli hizmetlerin tercih edilmesini saglayacaktlr. Maliyet tespiti yaplla- 
bilmesi, performans yonetimi ve denetimi iqin gerekli alt yaplyl hazlrlaya- 
caktlr. 

Daha da onemlisi "yeterince bilgilendirilmig bir kamusal karar alma 
siirecinin ~ l u ~ t u r u l m a s l n a " ( ~ ~ )  ciddi katklda bulunacaktlr. 

(1 I) Hakk~ Hakan YILMAZ, Kamu Maliyesinin Yeniden Yaplland~nlmas~: Yeni 
Zelanda Ornegi, Saylgtayt'ln 137. Kumlug Ylldonumu l ~ i n  Haurlanan Konferans Tebligi, 
Ankara,1999,s.18. 




