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K K T C Cumhurbaşkanlığı,
K K TC Meclis Başkanlığı,
K K TC Başbakanlığı,
K K TC Bakanlıkları,
Bağımsız Daireler,
Belediyeler,
Kamu İktisadi Teşebbüsleri,
Kamu İştirakleri,
Diğer Kamu Kurum ve kuruluşları ile Fon Yönetimleri,
Değiştirilmiş şekliyle 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası’ nın 3. maddesiyle verilen görev
gereği, genel ve katma bütçeli daire veya kuruluşlar, genel bütçe içerisinde yer almayan
kamu kurum ve kuruluşları ile yerel kuruluşlar, sabit veya döner sermayeli veya fon
şeklinde kurulan kurum ve teşebbüsler, kamu iktisadi teşebbüsleri, yasalarla Sayıştay
denetimine tabi tutulan diğer kurum ve kuruluşların, bütün gelir, gider ve malları ile
nakit, tahvil, senet gibi kıymetlerinin, emanet niteliğinde olanlar dahil alınıp verilmesi
sağlanma ve kullanılması, devlete ait ikraz, istikraz ve taahhütlerle çeşitli kaynaklardan
bağış ve yardım suretiyle elde edilen nakdi veya ayni kıymetler, devlet bonoları, bütün
kefalet, kredi ve devlet avansları Sayıştay tarafından denetlenmektedir.
18/1978 sayılı Sayıştay Yasası'nın 16(1) maddesinde "Hesap ve işlemleri Sayıştay
denetimine giren daire ve kuruluşların yasalarına göre bir bütçe veya hesap yılı veya
hesap devresi içindeki bütün gelirlerinin, giderlerinin ve mallarının hesapları saymanlar
tarafından en geç bütçe yılının dolmasından sonraki ay içinde Sayıştay'a verilir."
denmektedir.
Bu bağlamda;
• Belediyeler için 13 Aralık, 2006 tarih ve 2/2006 numaralı genelgemiz ekinde
belirtilen hesap tablolarına uygun olarak,
• Genel Bütçe kapsamındaki Daire, Kurum ve Kuruluşlar için 20 Nisan, 2011 tarih
ve 4/2011 numarah genelgemiz ekinde belirtilen hesap tablolarına uygun olarak,
• Hesap yılı ve/veya hesap devresi 31 Aralık, 2015 tarihinde son bulan tüm daire ve
kuruluşların 2015 mali yılına ait hesaplarının en geç 1 Şubat, 2016 tarihine kadar,
• Hesap devresi, takvim yılından farklı bir dönemi kapsayan kurum ve kuruluşlara
ait hesapların ise bu dönemi takip eden aym sonuna kadar,
Sayıştay’ a ulaştırılması saygı ile arz ve rica olunur.

