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GENELGE NO: 212006

Tüm Belediyelere
Bilindiği üzere Devlet 1.1.2606 tarihinden itibaren
tahakkuk muhasebesi uygulamasına geçmiştir ancak, çoğu
belediyemizde bu alanda hem yetişmiş personel açısından
hem de kayıtlarının günlük duruma getirilmiş olmamasından
ötürü çok ciddi sıkıntıların yaşandığı da bilinmektedir.
Bilinen bu sıkıntıları aşmak adına Sayıştay, belediye
hesaplarının doğru, şeffaf ve anlaşır olabilmesi açısından
ilişikte
sunulan
"Kesin
Hesap"
tasarımlarını
belediyelerimizin kullanımına sunınayı kararlaştırmıştır.
Belediyelerin,
doğru, şeffaf ve anlaşılır
hesap
sunabilmesi amacına yönelik tasarlanan ilişikteki kesin hesap
tasarımı,
bir
mali
yılda
belediyelerimizin
tüm
uygulamalarının
sunumunu
sağlayabilecek
yeterlikte
tasarlanmış ve 2006 mali yılı sonunda uygulanabilecek
şekilde planlanmıştır.
Belediyelerımizden öncelikle kesin hesabını çıkarabilen
ve hesapları günlük durumda (up to date) olanlar 31.12.2006
tarihinde sunacakları 2006 mali yılı hesaplarını ilişikte örnek
olarak sunulan belge üzerinde sunacaklardır.
Hesapları günlük durumda (up to date) olmayıp da
kayıtlarını gecikmeli takip eden Belediyeler sunumu gecikmiş
hesaplarının kaç yıllık olduğuna bakılmaksızın genelgemizin
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yayınlandığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde sunulmamış
yıllara ilişkin kesin hesaplardan, 2005 yılını ilişikte sunulan
belgeye uygun olarak daha önceki yıllara ilişkin kesin
hesapları
, 2/2003 sayılı genelgemize göre sunmak
durumundadır.
2006 mali yılına ilişkin hesaplar ise ıana sayılı yasanın
16(1) maddesİ uyarınca mali yılın kapanmasından sonraki
ayın sonuna kadar' Sayıştay'a sunulmalıdır. Anılan yasa
maddesine uygun olarak tasarlanmış ve kesin hesapların
sunulmasına ven uygun zemin olarak düşünülmüş ilişik
belgeye göre hesaplarını öngörülen yasal süre içinde
sunamayan ve/veya sunmayan belediyeler hakkında ayni
yasanın 4. ve 36. maddeleri çerçevesinde yasal işlem
başlatılacaktır .'
Yasal yaptırımlara
muhatap olmamak açısından
genelgemizi ve ekinde bulunan kesin hesap planını
uygulamakta ',zorluklarla
karşılaşan \ beledlyelerlmlz
genelgemizin yayınlandığı tarihten itibaren 31 Aralık, 2006
tarihine kadar Sayıştay'a müracaat ederek her alanda
olduğu gibi bu alanda da her türlü katkıyı sağlayabilirler,
Ayrıca bünyelerinde "döner sermaye" işletmeleri
bulunduran beiediyeler bu işletmelere ilişkin hesaplarını
tahakkuk esasına dayanan muhasebe sisteminde tutacak ve
genelgemizde belirtilen dökümana ek olarak "döner
sermaye" işletmeleri için "Bilanço" sunacaklardır. Bütün bu
işlemler yapıhrken "Döner Sermaye" işletmeleri hesapları ile
Belediye hesapları asla birbiri ile karrşnrılmayacaknr.
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Bilgi ediriilmesi ve öngörülen' süreler içerisinde kesin
hesapların Sayıştay'a sunulması hususunda gereği saygı ile
rica olunur.
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Ek: Kesin hesap tasarımı
Dağıtım:

İçişleri Bakanlığı (Bilgi için)
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İsmet AKİM
Sayıştay Üyesi
Ve
Sayıştay Başkan (v)
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