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MUHASEBE YÖNETMEL KLER NDE YAPILAN SON DE KL KLER
H.Bayram ÇOLAK

TT ç Denetim Ba kan Yard mc

ANAHTAR KEL MELER
Genel Yönetim, Merkezi Yönetim, Mahalli dareler,Tahakkuk Esasl  Muhasebe, Ba  ve
Yard mlar

ÖZET
5018 say  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun kamu mali yönetim sistemine
getirmi  oldu u önemli düzenlemelerden birisi de kamu mali i lemlerinin tahakkuk esasl
muhasebe sistemine uygun olarak kaydedilmesi ve raporlanmas na yönelik düzenlemelerdir.
An lan düzenlemelerle birlikte genel yönetim kapsam ndaki idarelerde kamu mali
istatistiklerinin ç kar lmas  konusunda önemli ve ciddi bir mesafe al nm r.
Di er taraftan 2006 y ndan itibaren yürürlükte olan muhasebe yönetmeliklerinde (Genel
Yönetim Muhasebe Yönetmeli i, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli i ve Mahalli
dareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli i), geli en ve de en durumlar dikkate al narak

düzenleme yap lmas  ihtiyac  gündeme gelmektedir. Bu meyanda yap lan de ikliklerin
uygulay lara do ru bir ekilde aktar lmas  önem arz etmektedir.

1.
5018 say  Kanun’un genel yönetim olarak nitelendirilen kamu kurum ve kurulu lar nda
uygulanmaya ba lanmas yla birlikte an lan idarelerde standart uygulamalar n sa lanmas
anlam nda önemli iyile tirmeler ve uygulamalar yap lmaya ba lanm r. Bu uygulamalardan
biri de genel yönetim olarak adland lan idarelerde, mali i lemlerin tahakkuk esasl  muhasebe
uygulamalar  çerçevesinde standart bir hesap plan nda muhasebe kay tlar n yap lmaya
ba lanmas r.
Bu çerçevede, 5018 say  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 49 ve geçici 3’üncü
maddeleri gere ince, genel yönetim kapsam ndaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe
ve raporlama standartlar , çerçeve hesap plan , düzenlenecek raporlar n ekil, süre ve türleri,
muhasebe i lemlerinde ortak uygulama esaslar  ile kapsama dâhil kamu idarelerinin
hesaplar nda konsolidasyona imkân verecek hususlar  içeren ve Maliye Bakanl nca
haz rlanarak Bakanlar Kurulunun 03/05/2005 tarihli ve 2005/8844 say  Karar ’yla kabul
edilen Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeli i, 08/06/2005 tarihli ve 25839 say  Resmî
Gazete’de yay mlanarak yürürlü e girmi tir.
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeli i’nin yürürlü e girmesiyle birlikte 01.01.2006
tarihinden geçerli olmak üzere Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli i, Mahalli dareler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli i ile Sosyal Güvenlik Kurumlar  Muhasebe Yönetmeli i
yürürlü e girmi tir.
Di er taraftan, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeli i ile belirlenen çerçeve hesap plan na ve
muhasebe standartlar na uygun olarak haz rlanan genel yönetim kapsam ndaki idarelerin
hesaplar nda konsolidasyonun sa lanabilmesi amac yla “Ortak Yard mc  Hesaplar Tablosu”
olu turulmu tur.1
Çok geni  kapsamda genel yönetim olarak belirtilen idarelerde uygulamaya ba lanan
muhasebe yönetmeliklerinde zaman içerisinde ihtiyaçlar do rultusunda de iklikler
yap lmaya ba lanm r.  Bu do rultuda 04 A ustos 2011 tarih ve 28015 say  Resmî
Gazete’de Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeli i ile merkezi yönetim muhasebe

1 2006/1 say  Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i, Genel Yönetim Kapsam ndaki Kamu darelerinin Detayl  Hesap
Planlar na li kin Genel Tebli
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yönetmeliklerinde de iklikler gerçekle tirilmi , bu de iklikleri 19 Eylül 2011 tarih ve
28051 say  Resmî Gazetede yay mlanan Mahalli dareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeli i’ndeki de iklikler izlemi tir.
Bu makalede, muhasebe yönetmeliklerinde yukar da belirtilen tarihlerde yap lan önemli
de iklikler de erlendirilecektir.

2. GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ’NDE YAPILAN
DE KL KLER
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeli i hükümlerinde 04.08.2011 tarihinde birtak m
de iklikler olmu tur. Yönetmelik’te yap lan en önemli de iklik k sa ve uzun vadeli varl k
ve yükümlülüklerin (1’li ve 2’li hesap grubu ile 3’lü ve 4’lü hesap grubundaki hesaplar)
ayr  konusundad r. Bölümün devam nda söz konusu de ikliklerden önemli oldu u
de erlendirilenlere ili in bilgi verilecektir.

2.1. K sa veya Uzun Vadeli Varl klar le Yükümlülüklerin Ayr  Yeniden Belirlenmi
ve Tan mlanm r.
Varl klar ile ilgili Yönetmelik’in 9’uncu maddesinin birinci f kras n (b) ve (c) bentlerinde
yap lan de iklik ile;

Kamu idarelerinin bir y l veya faaliyet dönemi içinde paraya dönü türülebilecek ya da
kullan larak tüketilecek varl k ve alacaklar n bilançoda dönen varl klar ana hesap
grubu içinde gösterilmesi,

Kamu idarelerinin bir y l içinde paraya dönü türülmesi öngörülmeyen ve
hizmetlerinden bir faaliyet döneminden daha uzun süre yararlan lacak varl klar ve
vadesi bir y  a an alacaklar n bilançoda duran varl klar ana hesap grubu içinde
gösterilmesine; dönem sonunda, vadeleri bir y n alt nda kalan alacaklar n, bu grupta
yer alan hesaplardan dönen varl klar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara aktar lmas ;

Yükümlülükler ile ilgili 10’uncu maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yap lan de iklikler ile de;
Kamu idarelerinin vadesi bir y l veya faaliyet dönemiyle s rl  olan yükümlülüklerinin,

bilançoda k sa vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içinde gösterilmesi,
Kamu idarelerinin vadesi bir y  a an yükümlülüklerinin, bilançoda uzun vadeli yabanc

kaynaklar ana hesap grubu içinde gösterilmesi; dönem sonu bilanço gününde bu
grupta yer alan yükümlülüklerden vadeleri bir y n alt na inenlerin ise k sa vadeli
yabanc  kaynaklar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara aktar lmas ,

hükme ba lanm r.
Dolay yla hesaplara alma esnas nda eskiden oldu u gibi vadenin farkl  iki mali y
ilgilendirip ilgilendirmedi ine bak lmayacakt r. Ölçüt, hesaplara al nma esnas nda vadenin
faaliyet dönemi2 veya bir y  (12 ay) geçip geçmemesidir. E er hesaplara al nma esnas nda

lemin tamamlanmas  için bir y l veya alt  bir süre söz konusun ise k sa vadeli varl klar (1’li
hesap grubu) veya yükümlülükler ( 3’lü hesap grubu) hesap grubundaki hesaplar kullan lacak,
1 y  a an durum söz konusu ise uzun vadeli varl klar (2’li hesap grubu) veya yükümlülükler
(4’lü hesap grubu) hesap grubundaki hesaplar kullan lacakt r.

lsonunda vadesi 1 y n alt na inenlerin ise 1’li hesap grubuna veya 3’lü hesap grubundaki
hesaplara aktar lmas  gerekecektir.

Örnek 2.1.

2 1 Ocak-31 Aral k dönemini ifade etmektedir.
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Vadesi 30 Eylül 2011’de dolmu  olan bir vergi alaca  6183 say  Kanun hükümleri de
dikkate al narak 2 y l süreyle tecil edilmi tir. lemle ilgili olarak a da belirtilen ekilde
kay t yap lmas  gerekmektedir:

222- Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab xxx
120-Gelirlerden Alacaklar Hesab xxx

31.12.2011 tarihinde vade 1 y n alt na inmeyece inden herhangi bir kay t yap lmayarak
vergi alaca  222-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab ’nda devredecektir.
31.12.2012’de ise vadeye tekrar bak lacakt r. Vade, an lan tarihte 1 y n alt na inece inden
(Tecilin dolmas na 9 ay kalmaktad r.) a da gösterildi i ekilde 222 kodlu hesaptan 122
kodlu hesaba aktar m yap lmas  gerekecektir:

122- Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab xxx
222- Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar
Hesab 3 xxx

An lan i lemin benzeri, vade dikkate al narak yükümlülükler için de uygulanacakt r (300
Banka Kredileri - 400 Banka Kredileri; 330 Al nan Depozito ve Teminatlar - 430 Al nan
Depozito ve Teminatlar Hesab , 368-438 Hesab ’na almada oldu u gibi).

2.2. Borçlanma ve Borçlanma Maliyetleri Hususu Yeniden Düzenlenmi tir.
 Düzenleme ile birlikte Genel Yönetim Muhasebe  Yönetmeli i’nin
33’üncü maddesinin üçüncü f kras  a daki ekilde de tirilmi  ve ayn  maddeye a daki

kralar eklenmi tir:
“Kuponsuz senetler sat  bedeli ile muhasebele tirilir. Sat  bedeli ile üzerinde yaz  de er
aras ndaki fark, ilgili olduklar  faaliyet dönemlerinde faiz gideri olarak tahakkuk ettirilir,
nakden veya mahsuben ödendiklerinde ise bütçe giderlerine kaydedilir.
Kuponlu senetler ise üzerinde yaz  olan bedel ile muhasebele tirilir. Üzerlerinde
yaz  de erden daha dü ük veya yüksek bir de er ile sat lmas  durumunda; sat  de eri
ile üzerlerinde yaz  de er aras ndaki fark bütçe geliri veya bütçe gideri, ilgili
olduklar  faaliyet dönemlerinde tahakkuk ettirilerek gider veya gelir olarak kaydedilir.
Borçlanma araçlar n elde edilmesi veya elden ç kar lmas  için yap lan her türlü ücret,
komisyon, servis ücreti, vergi ve benzeri giderler, borç hesaplar yla ili kilendirilmeksizin
gider ve bütçe gideri olarak kaydedilir.”

2.3. Hesap Plan na “325- Nakit Talep ve Tahsisleri Hesab ” Eklenmi tir.
De iklikle birlikte, genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri muhasebe birimlerinin nakit
ihtiyaçlar n belirlenmesi, talep edilmesi ve kar lanan tutarlardan
gerçekle tirilen ödemelerin izlenmesi için Nakde Dayal  Ödeme Sistemi’yle birlikte
uygulanagelen “325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesab ”  çerçeve yönetmelik olan Genel
Yönetim Muhasebe Yönetmeli i’ne de al nm r.

3. MERKEZ  YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ’NDE YAPILAN
DE KL KLER
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli i hükümlerinde de 04.08.2011 tarihinde birtak m
de iklikler yap lm r. Bölümün devam nda söz konusu de ikliklerden önemli oldu u
de erlendirilenlere ili kin  bilgi verilecektir.

3 Benzeri uygulamalar n örnek olarak 117-217; 120-220; 121-221;126-226; 127-227, 130-230;132-232 hesaplar  için de
kullan lmas  gerekmektedir.
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3.1.Yeni Hesaplar hdas Edilmi tir.
Düzenleme ile Yönetmelik’in 8’inci maddesinin birinci f kras nda yer alan hesap plan na
genel yönetim muhasebe yönetmeliklerindeki düzenlemelere paralel olarak  “323-
Bütçele tirilmi  Borçlar Hesab ”ndan sonra gelmek üzere “325-Nakit Talep ve Tahsisleri
Hesab ”4, “931-Verilen Garantiler Kar  Hesab ”ndan sonra gelmek üzere “932-Verilen
Taahhüt Belgeleri Hesab ” ile “933-Verilen Taahhüt Belgeleri Kar  Hesab ” eklenmi tir.

3.2. Elektronik mza Kullan larak Üretilen Banka Hesap Özeti Cetvelleri Muhasebe
Kayd na Esas Belgeler Aras na Al nm r.
Yönetmelik’in 18’inci maddesine eklenen f kra ile Muhasebe birimlerinin, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankas  nezdindeki hesaplar  için 50l8 say  Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu’nun 6’nc  maddesine göre, güvenli elektronik imza kullan larak veya Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankas nca belirlenecek güvenlik kriterlerine uygun olarak elektronik
ortamda bu bankadan al nacak banka hesap özet cetvellerine göre; di er
bankalar nezdindeki hesaplar  için ise güvenli elektronik imza kullan larak elektronik ortamda
ilgili bankadan al nacak banka hesap özet cetvellerine göre muhasebe kay tlar  yapabilmesine
imkân tan nm r.

3.3. Faaliyet Dönemi Tan ndaki De ikli e Paralel Olarak 1’li Hesaplarla 2’li
Hesaplar n ve 3’lü Hesaplarla 4’lü Hesaplar n Ayr n Yeniden Tan mlanm r.
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeli i’nin de ikliklerin yer ald  bölümünde de anlat ld
üzere hesap ayr mlar nda, hesaba al nd  tarih itibar yla vadeye bak lmas  gerekmektedir.

er vade, mali y l geçmi  olsa bile 1 y l veya alt nda ise 1’li veya 3’lü hesap grubu, 1 y l
veya daha yukar  ise 2’li veya 4’lü hesap grubu kullan lacakt r.

4. MAHALL DARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMEL ’NDE YAPILAN
DE KL KLER

4.1.Nakdi Olmayan Ba  ve Yard mlar n Bütçe Hesaplar yla li kilendirilmesi
Uygulamas na Son Verilmi tir.

Ayni yard mlar n hem al rken hem de nakde dönü türülürken bütçe hesaplar yla
ili kilendirilmesi, mükerrer olarak kay t alt na al nmas  demektir. Bu da ba ta kesin hesap
olmak üzere bütçe gelirlerine ili kin olarak üretilen di er mali raporlar n da sa kl  olarak
üretilememesine sebep olmaktad r.  Belirtilen esas n hem 5018 say  Kanun hem de
muhasebe yönetmeliklerinde yer almas  nedeniyle 5018 say  Kanun’un 40’ nc  maddesi
mükerrerli e yer vermeyecek ekilde yeniden düzenlenmi tir.
Bu çerçevede 5793 say  Baz  Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De iklik
Yap lmas na Dair Kanun’un 46’nc  maddesi ile 5018 say  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nun 40’ nc  maddesinin ikinci f kras n birinci cümlesindeki “bütçelerine” ibaresi
madde metninden ç kar larak söz konusu f kran n birinci cümlesi, “Kamu idarelerine yap lan
her türlü ba  ve yard mlar gelir kaydedilir.” eklinde yeniden düzenlenmi tir. Bu
de ikli in anlam  ba  ve yard mlar n hesaplara al nmas nda bütçe hesaplar n
çal lmas n mümkün olmamas r.

Ayn ekilde Kanun’daki bu düzenlemeye paralel olarak Mahalli dareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeli i’nde de çe itli de iklikler yap lm r.

4 Nakde dayal  ödeme sisteminin uygulamaya girmesiyle birlikte Yönetmelik de ikli i yap lmadan Hazine ile Maliye
Bakanl  aras nda yap lan protokole göre ihdas edilen ve uygulanan bir hesapt r. Yönetmelik düzenlemesiyle an lan hesab n
çerçeve hesapta yer almas  sa lanm r.
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Yönetmelik’in 17’nci maddesinin ikinci f kras n birinci cümlesinde yer alan “bütçeye”
ibaresi yürürlükten kald lm r.5 Dolay yla yap lan her türlü ba  ve yard mlar n (bütçe
hesaplar yla ili kilendirilmeksizin) gelir kaydedilmesi, bütçe gelirleri hesab yla birlikte gelir
yans tma hesab n çal lmamas  gerekmektedir.

Bu çerçevede Yönetmelik’in 101’inci maddesinde ayniyat n çal nmas , kaybedilmesi gibi
nedenlerle 140-Ki ilerden Alacaklar Hesab ’na ald lan tutarlar; 104’üncü maddesinde ba
ve yard m eklinde bedelsiz olarak edinilen stoklar  (150- lk Madde ve Malzemeler hesab ),
108’inci maddesinde ba  ve yard m eklinde bedelsiz olarak edinilen di er stoklar (157-
Di er Stok ve Malzemeler Hesab ), 165’inci maddesinde yer alan bedelsiz olarak kuruma
intikal eden arsa ve araziler (250-Arsa ve Arziler hesab ), 167’nci maddesinde bedelsiz olarak
kuruma intikal eden yeralt  ve yerüstü düzenleriyle ilgili de erler, 169’uncu maddesinde yer
alan bedelsiz olarak kuruma intikal eden binalar (252-Binalar Hesab ), 171’inci maddesinde
yer alan bedelsiz olarak kuruma intikal eden tesis, makine ve cihazlar, 171’inci maddesinde
yer alan bedelsiz olarak kurumlara intikal eden ta tlar, 175’inci maddesinde yer alan bedelsiz
olarak intikal eden demirba lar, 177’nci maddesinde yer alan bedelsiz olarak kuruma intikal
eden di er maddi duran varl klar n hesaplara kayd nda ilgili ilk madde ve malzeme, di er
stoklar, arsa ve araziler, binalar, ta tlar ve demirba  gibi de erlerin kar nda sadece 600-
Gelirler Hesab  çal acak, 805-Gelir Yans tma Hesab  ile 800- Bütçe Gelirleri Hesab
kullan lmayacakt r.
Nakdi olarak yap lan ba  ve yard mlar n ise eskiden oldu u gibi bütçe hesaplar yla
ili kilendirilmesi uygulamas na (100-Kasa Hesab  veya 102-Banka Hesab ’na borç, 600-
Gelirler Hesab ’na alacak, di er taraftan 805-Gelir Yans tma Hesab ’na borç, 800-Bütçe
Gelirleri Hesab ’na alacak) devam edilecektir.

4.2. Maddi Duran Varl klar n Kamu darelerine Bedelsiz Olarak Devrinde Bütçe
Hesaplar n Kullan na Son Verilmi tir.
Yönetmelik’te yap lan önemli di er bir de iklik ise kamu idarelerine bedelsiz olarak
devredilen de erlerde Bütçe Giderleri Hesab ’n n çal lmas na son verilmesidir. Bu
çerçevede Yönetmelik’in 165, 167, 169, 171, 173, 175 ve 177’nci maddelerinde yap lan
de ikliklerle di er kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilen arsa ve araziler, varl klar,
binalar, tesis, makine ve cihazlar, ta tlar, demirba lar ve varl klar n kay tl  de erleri
üzerinden ilgili hesaplara (250, 252, 253, 254, 255)  alacak ve 630-Giderler Hesab ’na borç
kaydedilece i aç klanarak 830 Bütçe Giderleri Hesab ’na borç kayd  i lemine son verilmi tir.

4.3. Tutar  Ne Olursa Olsun Sat n Al nan Alet, Edevat, Mefru at ve Demirba  Gibi
Maddi Duran Varl klar n Giderle tirilmesi Yerine lgili Maddi Duran Varl kla
li kilendirilmesi lkesi Benimsenmi tir.

Yönetmelik’in 163’üncü maddesinde yer alan, “De eri Maliye Bakanl nca Genel Bütçe için
belirlenen tutar  a mayan alet, edevat, mefru at ve demirba lar maddi duran varl k
hesaplar yla ili kilendirilmeden do rudan do ruya gider yaz labilir.” hükmü kald lm , bu
ekilde sat n al nan alet, edevat, mefru at ve demirba lar n ait olduklar  maddi duran

varl klarla ili kilendirilmesi ilkesi benimsenmi tir.

5 Yönemelik’in 17/2’nci maddesinin de iklik öncesi hali: “Yap lan her türlü ba  ve yard mlar bütçeye gelir kaydedilir.
Nakdi olmayan ba  ve yard mlar ilgili mevzuat na göre de erlendirmeye tabi tutulur ve kay t alt na al r.”
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4.4. Taksitli Sat lan Maddi Duran Varl klar n zlenmesi çin Di er Alacaklar Hesab
(127 ve 227 Di er Alacaklar Hesab ) hdas Edilmi tir.
Yönetmelik’in 84/1-a-2’nci maddesinde maddi duran varl klar n taksitli sat lmas  durumunda
120-Gelirlerden Alacaklar Hesab na kayd  öngören hüküm kald lm r.

4.5. ade Edilemeyen Teminatlar n Mahalli dare Bütçesi Yerine Genel Bütçeye Gelir
Kaydedilece i Hükme Ba lanm r.
Kamu hale Sözle meleri Kanunu’nun 13’üncü maddesine göre mahsup i lemi yap lmas na
gerek bulunmayan hâllerde, yap m i lerinde kesin hesap ve kesin kabul tutana n
onaylanmas ndan, di er i lerde ise i in kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim
tarihinden itibaren iki y l içinde idarenin yaz  uyar na ra men talep edilmemesi nedeniyle
ilgilisine iade edilemeyen teminatlar n Hazineye gelir kaydedilmek üzere sürenin bitiminde,
illerde muhasebe müdürlüklerinin, ilçelerde ise malmüdürlüklerinin hesaplar na aktar lmas
ilkesi benimsenmi , bu ekildeki teminatlar n da Yönetmelik’in 226’nc  maddesine eklenen
bent ile (b/3)  360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesab ’na al narak gerçekle tirilece i
aç klanm r.

5. SONUÇ
5018 say  Kanun’la birlikte kullan lmaya ba lanan tahakkuk esasl  muhasebe
uygulamalar nda do an ihtiyaçlara istinaden birtak m de ikliklerin yap lmas  ihtiyac  da
do maktad r. Bu kapsamda Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeli i, Merkezi Yönetim
Muhasebe Yönetmeli i ve Mahalli dareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli i’nde de
de iklikler gerçekle tirilmi tir. Ancak de iklikler yap rken gerekli olan baz  de iklikler
(merkezi yönetim kapsam ndaki idarelerde ba  ve yard mlar n bütçe hesaplar na al nmamas
gibi) Yönetmelik’e ta nmam r. Beklenen, bu  eksikliklerin, Devlet Muhasebesi
Standartlar ’n n tamamlanmas yla birlikte genel ve bütün olarak ele al narak giderilmesidir.
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