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SAYI TAY ÖN DENET M NDE TESC L

Ya ar UZUN 
Sayı tay Ba denetçisi 

Günümüz toplumsal yapılarında, kamu mali denetim kapsam ve 
metotlarının daha geni letilmesi ve geli tirilmesi hususu önemini 
korumaktadır. Bu anlamda kamu mali denetiminde mali i lemlerin ön 
denetimi araçlarından olan "sözle me tescili" ile kamu idarelerinin yapmı
oldukları sözle me ve ba ıtların uygulamaya konulmasından önce, mevzuata 
uygunluk yönünden denetlenmesi ve bu vesile ile kamu menfaatlerinin 
korunması sa lanmaya çalı ılmakta, hukuki olmayan sözle melerin eksiklik 
yönleri ortaya çıkarılarak do acak zararlar önlenmektedir. 

Kamu kayna ının harcanmasına ili kin sözle me tescili, kamu 
harcamasının mevzuata uygunlu unun ön denetimi açısından ne denli önemli 
ise, kamu kayna ının elde edilmesine ili kin kamu sözle melerinin tescil 
edilmesi de bir o kadar önemlidir. 

YASAL DÜZENLEMELER VE MEVCUT DURUM

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 64’üncü maddesi l’inci 
paragrafında; harcamayı gerektirecek taahhüt ve sözle me tasarılarının vize 
için Maliye ve Gümrük Bakanlı ına gönderilece i, Maliye ve Gümrük 
Bakanlı ı vizesinden ayrık tutulacak taahhüt ve sözle melerin yılları bütçe 
kanunlarında gösterilece i belirtilmi tir.
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832 sayılı Sayı tay Kanunu'nun 30’uncu maddesi 1’inci paragrafında; 
Sayı tay'ın denetimine tabi daire ve kurumlarca harcamaya ili kin olarak 
yapılan sözle melerle her türlü ba ıtların tescile tabi oldu u,

3’üncü paragrafında bu sözle me ve ba ıtların Sayı tay'ca tescil 
edilmedikçe uygulanamayaca ı,

4’üncü paragrafında; 1050 sayılı Muhasebe-î Umumiye Kanununun 
64’üncü maddesi uyarınca ve Bütçe kanunları ile vizeden istisna edilen 
sözle melerle ivedilik ve gizlilik sebebi ile eksiltmeden istisnasına Bakanlar 
Kurulunca karar verilen hususlar ve yabancı memleketlerde yapılan satın
almalara ili kin sözle melerin bu hükmün dı ında oldu u,

düzenlenmi  olup, mahalli idareler açısından ise ek 11’inci madde ile; 

"Özel darelerin ve Belediyelerin harcamaya ili kin olarak yapacakları
sözle melerle her türlü ba ıtlardan hangilerinin tescilden istisna edilece i,
bunların niteli i, konusu ve tutarı dikkate alınarak Sayı tay Ba kanlı ının
önerisi üzerine, her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilir." 

amir hükmü getirilmi tir.

Görüldü ü üzere, genel ve katma bütçeli kurulu ların harcamalarına 
ili kin sözle melerin Maliye Bakanlı ı tarafından mevzuata uygunluk 
yönüyle incelenmesine vize i lemi, genel ve katma bütçeli kurulu ların
yanında il özel idareleri ve belediyelerin harcamalarına ili kin sözle melerinin 
Sayı tay'ca, mevzuata uygunluk yönüyle denetlenmesine ise tescil i lemi 
denilmektedir. 

Söz konusu yasalar ile kamu mali denetiminde harcamalara ili kin
sözle me ve ba ıtların mevzuata uygunluk yönüyle ön denetimi öngörülmü
olup, gelire ili kin sözle me ve ba ıtların tesciline ise de inilmemi tir.



33

Sayı tay Dergisi Sayı: 48 

SAYI TAY TESC L NDE UYGULANAN USUL

Kamu harcamalarının Sayı tay'ca tescilinde uygulanacak usul 832 
sayılı Sayı tay Kanunu'nun 32’nci maddesi ile düzenlenmi tir. Buna göre 
tescile tabi tutulmak üzere Sayı tay'a gönderilen (harcamalara ili kin) 
sözle me ve ba ıtlardan mevzuata uygun bulunanlar incelemeyi yapan 
Sayı tay denetçisi ve grup efi tarafından tescil edilmektedir. Mevzuata uygun 
bulunmayanlar düzeltilip tamamlanmak üzere denetçi ve grup efinin yazılı
dü üncesiyle birlikte sözle me ve ba ıtı gönderen dairesine geri 
gönderilmektedir. 

Alınacak kar ılık (savunma/düzeltme) üzerine ya tescil i lemi yapılır
yada bir müzekkere ile durum Sayı tay Birinci Ba kanlı ına sunulur. Birinci 
Ba kanın, görü ünü bildirmesi için görevlendirdi i Sayı tay dairesi tarafından 
yapılan inceleme sonucu mevzuata uygun bulunmadı ına karar verilen 
sözle me ve ba ıtlar, dairelerine geri gönderilir. 

ayet ilgili ita amiri daire kararına yasal ekilde itirazda bulunursa, 
Birinci Ba kan bu belgeleri incelemek üzere Daireler Kuruluna sevkeder. 

Sayı tay Daireler Kurulunca tereddüt konusunun mevzuata uygun 
oldu una karar verilirse i lem tescil edilir. ayet mevzuata aykırı bulundu u
kararı alınırsa, söz konusu i lemle ilgili belgeler karar gere ince dairesine 
geri gönderilir. 

Daireler Kurulunca tescilinden kaçınılan mevzuatın açıkça 
yasaklamadı ı sözle me ve ba ıtlar, ita amirlerinin sorumlulu u yüklenmeleri 
halinde durumun Sayı tay'a gerekçesiyle bildirilmi  olması artıyla 
uygulanabilecektir. Ancak bu durumda Sayı tay'ca kabul edilmeyen hususlara 
ili kin ödeme ve harcamalardan do acak sorumluluk ita amirine ait olacaktır.
Söz konusu sorumluluk, ödeme ve harcamanın yapıldı ı yıla ait sayman 
hesabının yargılanması sırasında hükme ba lanacaktır. Sözle me tescilleri 
Sayı tay'ca 15 gün içinde sonuçlandırılır. (832 sayılı Kn.Md.37) 
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Gerek 2886 sayılı Devlet hale Kanununun " lkeler" ba lıklı 2’nci 
maddesinde, gerekse 4734 sayılı Kamu hale Kanununun "Temel lkeler" 
ba lıklı 5’inci maddesinde vurgulandı ı üzere kamu ihalelerinde esas amaç, 
ihalede saydamlı ı, rekabeti, ihtiyaçların en iyi ekilde, uygun artlarla ve 
zamanında kar ılanmasını, kaynakların verimli kullanılmasını temin etmektir. 
Sayı tay, genel ve katma bütçeli dairelerle belediye ve özel idarelerin 
denetimine tabi di er daire ve kurumların ihale i lemlerinde düzenlemi
oldukları kamu harcamalarına ili kin sözle meleri tescil ederek harcama 
öncesi dı  denetim görevini yerine getirmektedir. 

Yukarıda belirtilen ihale ilke ve amaçlarının; ihalenin ba langıcından, 
sözle menin tamamlanmasına kadar olan her a amada korunması ve temini 
gerekli oldu undan, sözle me tescili sırasında, 22.04.2003 gün ve 25087 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanan (498) seri nolu Sayı tay Genelgesinde 
öngörüldü ü üzere Sayı tay'a gönderilmeleri icabeden sözle me dosyalarının
kapsaması gereken bilgi ve belgelerin tam olarak mevcut olup olmadı ı
kontrol edilir. halenin yasada belirtilen ihale usullerine uygun olup olmadı ı,
artnamesinde ihale ilkeleri anlamında açıklık ve rekabetin korunup 

korunmadı ı, gereken effaflı ın sa lanması açısından ilanların usulüne göre 
yapılıp yapılmadı ı, tekliflerin usulüne uygun olarak alınıp alınmadı ı, ihale 
karar a amasında açıklık ve rekabetin ihlal edilip edilmedi i, ihale üzerinde 
kalan yüklenici ile usulüne uygun sözle me yapılıp yapılmadı ı, sözle me 
maddelerinin mevzuata ve artnamesine uygun olup, olmadı ı hususlarının
denetimi yapılmaktadır.

HALE MEVZUATINDA SÖZLE ME TESC L

4734 sayılı Kamu hale Kanununun 2’nci maddesine göre, maddede 
sıralı idarelerin her türlü kaynaktan kar ılanan mal veya hizmet alımları ile 
yapım i lerinin ihaleleri bu Kanunun konusunu olu turmaktadır. " halenin 
sözle meye ba lanması" ba lıklı 46’ncı maddesinde; yapılan bütün ihalelerin 
bir sözle meye ba lanaca ı hüküm altına alınmı tır.
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Söz konusu yeni ihale kanununun konusu yukarıda belirtildi i üzere 
kamu harcaması üzerine olup, kamuya gelir sa lamaya yönelik satım, kiraya 
verme, trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi i lerinin ihale usul ve 
esasları bu yeni kanunda düzenlenmemi tir. Ancak, yeni ihale kanununun 
68’inci maddesinin (a) fıkrasında; "Bu kanun kapsamında yer alan i lerin 
ihalelerinde 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet hale Kanunu hükümleri 
uygulanmaz" denilmekte olup, bu hükümden, gelir elde edilmesine yönelik 
ihalelerin, gelir ihalelerini konu alan yeni bir ihale kanunu ile düzenleninceye 
kadar 2886 sayılı Devlet hale Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılaca ı,
sözle melerinin düzenlenece i anla ılmaktadır. Bu nedenle, genel bütçeye 
dahil dairelerle, katma bütçeli idareler, özel idare ve belediyeler, kira, trampa, 
mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, satım i leri gibi idareye gelir getirici ihaleleri 
ve dolayısıyla bu ihalelerle ilgili sözle meleri 2886 sayılı Devlet hale 
Kanununda öngörülen esas ve usuller dairesinde icra edeceklerdir. Ancak 832 
sayılı Sayı tay Kanununun yukarıda belirtilen de i ik 30’uncu maddesi 
uyarınca hali hazırda 2886 sayılı Devlet hale Kanunu ilke ve esaslarına göre 
yapılacak bir kamu gelir ihalesine ili kin sözle menin tescili 
yapılamamaktadır.

KAMU GEL R SÖZLE MELER N N DURUMU 

Yukarıda belirtildi i üzere Sayı tay, kamu gelirine ili kin olarak 
idarelerin yapmı  oldukları ihaleler sonucu düzenlenen sözle melerin tescilini 
yapmamaktadır. Kamu gelir sözle melerinin tescil edilmemesinin do urdu u
zararlar dikkate alındı ında, bu alanda kamu mali denetiminde önemli bir 
bo lu un bulundu u anla ılacaktır. Söz konusu zararları iki boyutta 
inceleyebiliriz: 

l- Sayı tay denetimine tabi idarelerin düzenlemi  oldukları kamu 
gelir sözle meleri açısından: Bilindi i üzere Sayı tay genel ve katma bütçeli 
daireler, bunlar tarafından sermayesinin yarısı veya yarısından fazlasına 
katılmak suretiyle sabit veya döner sermayeli veya fon eklinde kurulan 
kurum ve te ebbüsleri, il özel idareleri ve belediyelerin gelir ve giderleri ile 
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mallarını T.B.M.M. adına denetlemektedir. Uygulamada denetlenen idarelerin 
gelir ihaleleri ve sözle meleri ihale ve sözle menin yapıldı ı yılın (idare 
döneminin) sonrasında ertesi yıl/yıllarda denetlenebilmektedir. Bu durumda 
gelir sözle melerinin konusu itibariyle, örne in kira sözle melerinde kiraya, 
verme i lemi, satı  sözle mesinde mülkiyet devri yapıldı ı için, ayet bu gelir 
sözle meleri ve ihalesinde bir usulsüzlük varsa, ertesi yıl/yıllarda yapılacak 
denetimlerin etkinli i kalmayacaktır.

Günümüzde özellikle Büyük ehir sayılan illerdeki idarelerin 
(Bakanlıklar, Büyük ehir Belediyeleri l Özel dareleri, l Defterdarlı ı,
Üniversite Bütçe Dairesi Ba kanlıkları, Döner Sermaye Saymanlıkları vb.) 
yapmı  oldukları gelir ihalelerine bakıldı ında ke if miktarlarının son derece 
yüksek oldu u, bugün itibariyle trilyonlara varan ke iflerde gelir ihalelerinin 
yapıldı ı görülecektir. Ancak bu gelir sözle melerinin Sayı tay tescili 
olmadı ı için, söz konusu gelir ihalelerinde ve sözle melerindeki olası hatalar 
zamanında idaresine bildirilmemektedir. Bu hatalardan ba lıcaları unlardır:

A- dareler, 2886 sayılı Devlet hale Kanununda (Md.35'te) öngörülen 
ihale usullerine riayet etmeyebilmektedirler. Örne in idare açık artırma ya da 
kapalı teklif usulüyle artırma eklinde yapılacak bir gelir ihalesini pazarlık
usulü (Md.50) ile yaparak kapalı teklif ve açık artırma usulünün gerektirdi i
Resmi Gazete ve di er gazetelerle kamuoyuna ihalenin ilan edilmesi (Md.17) 
gibi ihalede saydamlık ve rekabet açısından son derece önemli olan bir 
konudan kaçınmakta ve davetiye usulünü uygulayabilmektedir. Bu usulde ise 
ilgili idare ihaleye teklif vermesi için kendi davet etti i isteklilerden birine 
ihaleyi vermektedir. Bu durumda idare pazarlıkla ihale usulünün gerektirdi i
gerekçeler (ani ve beklenmeyen durumlar, ivedilik, kullanım özelli i vb.) tam 
olu madan hatalı ihale usulüyle gelir ihalesini yapmakta, buda serbest rekabet 
ortamını engelleyerek maksimum uygun bedelin elde edilmesini önlemekte ve 
kamu, zarara u ratılmaktadır.

B- Gelir ihalelerine ili kin artnamelerde rekabeti engelleyen 
hükümlerle ihalelere katılım önlenebilmektedir. artname maddeleri 
okundu unda ihalenin verilece i ki inin tarif edildi i anla ılabilmektedir.  
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Belirli miktarda sermayesi olanların ancak ihaleye katılabilece i, bir 
yıllık kiranın pe in istenilmesi gibi. 

C- Ba ka ba ka istekliler tarafından yerine getirilebilecek ihale 
konuları, bir gelir ihalesinde toplanabilmektedir. Örne in Büyük ehirlerde 
metro-tramvay i letilmesi ihalelerinde "elde edilen bilet gelirlerinin belirli 
yüzdesinin belediyelere verilmesi kar ılı ında ihale" yapılırken aynı ihalenin 
konusuna; metro yerlerindeki belediye i yerlerinin (belediyeye belirli bir 
yüzde kar ılı ında) 3’üncü ahıslara kiraya verilmesi ve yine metro 
istasyonlarındaki ilan panolarının kira ihalesi de dahil edilebilmektedir. 
Belirli miktar sermaye ve deneyimin istendi i bu tür ihalelerde katılımcı
sayıları son derece sınırlı olabilmektedir. 

D) Gelir ihalelerinde muhammen bedelin sa lıklı tespit edilmedi i
durumlarda idareler, (genel anlamda da) kamu, zarara u ratılabilmektedir. 
Örne in, bugün itibariyle milyarlarca lira ke if bedeli ile kiraya verilmesi 
gereken bir kamu tesisi, i  merkezi, de erinin çok altında muhammen bedel 
üzerinden kiraya verilebilmekte, yine trilyonluk de erdeki bir kamu arazisi ya 
da i letmesi de erinin çok çok altında bir fiyatla satılabilmektedir. Bugün 
sadece günlük hasılatı milyarları bulan park, büfe, otopark, i  merkezleri, 
mezbahaneler, dükkanlar vb. yerler, de erinin çok altında bedellerle kiraya 
verilebilmekte ve bir defa kiraya verildikten sonra tahliyeleri çok zor 
oldu undan, artık kamuya ait bu nevi yerlerin yeniden ihaleye çıkarılması
zorla maktadır. Örne in 3 yıllı ına kiraya verilmi  olan bir yerde 10 yıldır
aynı kiracının kiralamayı devam ettirdi i sık sık görülmektedir. 

E) Kamu gelirine ili kin sözle me metinlerinde idareyi zarara u ratıcı
ekilde ifadelere yer verilebilmektedir. Örne in kira artı  oranları çok dü ük 

tutulabilmekte, kiralanan menkul ya da gayri menkule bir zarar gelmesi 
halinde uygulanacak hükümlerin sözle meye konulmaması, kiralayan ahsın
kamu gelirini ödeme ekil ve artlarının tam ifade edilememesi, gecikmeler 
halinde uygulanacak müeyyidelerin konulmaması, komisyon kararlarında 
öngörülen kiralama süresinin sözle me metninde a ılması, elde edilen 
hasılatın belirli bir yüzdesinin idareye verilmesi gereken kiralamalarda, kar ı
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tarafın elde etti i bütün hasılatı resmi olarak belgelendirme artının
konulmaması, komisyon kararlarında (Ör: yıllık/6 aylık) kira bedelinin pe in
alınması öngörüldü ü halde, sözle mede buna aykırı hükümlere yer verilmesi. 

F) Yine gelir ihalelerinde; 2886 sayılı Devlet hale Kanununun 6’ncı
maddesinde öngörülen ihaleye katılamayacak olan, ihaleyi yapan idarenin ita 
amiri, ihale i lemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve 
denetlemekle görevli olan ahısların, bunların e lerinin ve ikinci dereceye 
kadar kan ve sihri hısımlarının, bu ahısların ortaklarının ya da geçici veya 
sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmı  olan ahısların kamu 
gelir ihalelerine girdikleri görülebilmektedir. Bu tür durumlarda zaten 
ihalelerde açıklık ve rekabette ortadan kalkmı tır.

G) Sözle me yapılıncaya kadar olan a amalarda sahte belge ibrazı ile 
idareler yanıltılarak zarara u ratılabilmektedir. 

H) Kapalı teklif usulü artırmalarda, ihaleye katılanların
bazı/bazılarının dı  zarfları açıldıktan sonra bazı belgelerinin eksik oldu u
iddia edilerek ihaleye girdirilmemektedirler. Oysaki eksik oldu u belirtilen 
belgeler (örne in tebligat adresinin bulunmaması gibi) bazen ihaleye girmeyi 
engelleyici nitelikte olmamaktadır. Örne in; 2886 sayılı yasanın 37’nci 
maddesine göre iç zarfın üzerindeki açık adres zaten tebligata esas adres 
sayılmaktadır.

I) hale ilanlarında ihale konusu i in niteli i, yeri ve evsafının tam 
belirtilmemi  olması, ilan ekil ve sürelerine riayet edilmemi  olması da 
rekabet ortamının olu masını en ba tan engelledi i için idareler zarara 
u ratılabilmektedir. 

) 2886 sayılı Kanunun (43 ve 49’uncu) maddeleri uyarınca ihale 
pazarlı a bırakıldı ında artnamede belirtilen nitelik ve artların aynen 
muhafaza edilmedi i görülebilmektedir. Örne in ilk ihalede (5) sokaktaki 
otoparkların kiraya çıkarılması söz konusu iken istekli çıkmaması ya da teklif 
olunan bedelin komisyonca uygun görülmemesi halinde i in pazarlı a
bırakılması halinde yine ilk ihaledeki (5) sokaktaki otoparkların ihaleye 
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çıkarılması gerekirken tüm belediye sokaklarındaki otoparkların pazarlı a
çıkarılması gibi. 

ayet kamu gelir sözle meleri zamanında Sayı tay tescilinden 
geçirilmi  olsa idi, bu tür hataların önüne geçilerek kamu zararı yapılması
önlenecektir. Söz konusu i lemler, ertesi idare döneminde (ertesi yıl/yıllarda) 
denetlendi inde ise söz konusu tesis, i letme, arazi veya menkul mallar 
çoktan kiraya verilmi  ya da mülkiyeti devredilmi  olmaktadır. Bu durumda 
ise ancak buna sebebiyet verenlerin sorumlulu u hükme ba lanıp, ilgili cezai 
yaptırımların uygulanması sa lanmaktadır.

Ülkemizde kamu kaynaklarının çok etkin ve verimli 
de erlendirilebilmesi için kamu idarelerinin yapmı  oldukları gelir 
sözle melerinin kamu adına dı  denetim yapan kurumca denetlenmesi 
gerekmekte olup, kaynak elde etmeye çalı an idarelerin iyi niyetli olarak 
yapacakları kamu gelir ihalelerinde ve sözle melerindeki hukuki veya maddi 
hatanın bir dı  denetim organı tarafından zamanında fark edilmesi ve 
düzelttirilmesi hem o idarenin, hem de ülkenin kazancı olacaktır. 

Günümüzde merkezi hükümetler, ülke yönetimin de ekonomik 
krizleri a abilmek için yo un bir ekilde kaynak arayı larına girmektedirler. 
Bu kaynak arayı larının ekli; halktan ek vergiler almak, personel alımını
sınırlamak, kamunun elinde bulunan maliyeti getirisinden daha fazla oldu u
dü ünülen kamu kaynaklarının satı ı yoluyla elinden çıkarmak eklinde 
olabilmektedir. Örne in T.B.M.M. lojmanlarının, kamu lojman ve sosyal 
tesislerinin, Hazine arazilerinin, kamu ta ıtlarının, orman niteli ini kaybetmi
arazilerin satı ı, enerji da ıtımı ve santralleri devri gündemde olan konular 
arasındadır. Yürütmenin bu tür gelir getirici ihale i lemlerinin ve bunlara 
ili kin sözle melerinin ön denetimi (tescil dı ında olması nedeniyle) 
T.B.M.M. adına zamanında yapılamamaktadır.

Bu durum ise bir defada satı ları yapılarak mülkiyetleri devredilecek 
ihale konusu menkul ve gayri menkullerin rekabet ortamında gerçekten en 
uygun artlar ve bedellerle de erlendirilip de erlendirilmedi inin, kamu gelir 
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kaynaklarının en uygun ekillerde kullanılıp kullanılmadı ının objektif 
denetiminin zamanında yapılamaması sonucunu do urmaktadır. 

Kamuya ait kaynakların elden çıkarılmasında yapılacak sözle melerin 
tescilinin yapılmaması kamu menfaatlerine zarar verici niteliktedir. Zira ilgili 
ihale ve sözle melerde yukarıda sıralanan hataların önüne geçilebilmesi ancak 
bu ihale ve sözle melerin bir dı  denetim ve yargı organı tarafından
denetlenmesi ile önlenecektir. Dı  denetimin amacı zaten tarafsız bir ekilde 
kamu menfaatlerini ön planda tutarak idari i lem ve eylemleri denetlemektir. 

2- Sayı tay'ın Denetim Alanına Girmeyen dareler açısından: 
Bunların ba lıcaları; sosyal güvenlik kurulu ları, belediye ve özel idarelerin 
kurmu  oldukları birlikler, kamu kayna ı kullanan kamu yararına çalı an
dernek ve vakıflar, siyasi partiler, kamunun orta ı oldu u irketler (örne in
belediye irketleri), K T'ler, di er özel bütçeli kurulu lar vb. 

Kamu kayna ını kullanan yukarıda sayılan idarelerin; yapmı
oldukları harcama ve gelir elde edilmesine ili kin i lem ve eylemlerinin 
T.B.M.M. adına denetim yapan Sayı tay'ın denetim alanlarının dı ında 
tutulması, kamu gider ve gelirinin "denetimin bütünlü ü" anlamında takip 
edilmesini güçle tirmektedir. Örne in bir belediye hesabı incelenirken 
belediye irketlerine sermaye eklinde kaynak aktarıldı ı dı  denetim 
anlamında görülebilmekte ancak bu aktarılan kaynakla o irketin hangi 
harcama ve gelir ihalelerinin yapıldı ı denetlenememektedir. Benzer ekilde 
özel idarelerin ortak oldukları bir irketin/kurdu u birliklerin gelir i lemleri 
ve gider i lemleri de kamu adına dı  denetim ve yargılama görevi yapan 
Sayı tay'ın denetim dı ında kalmaktadır. Bu durumda idareler, do rudan 
yapamadıkları gider ve gelire ili kin i lemleri bu birlik veya irketlere kaynak 
aktararak gerçekle tirebilmektedirler. 
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KAMU GEL R TÜRÜ OLARAK ÖZELLE T RME 
GEL RLER  VE SAYI TAY TESC L BOYUTU 

dareler, harcamaları için gerekli geliri yeterince temin edemedikleri 
takdirde ek kaynak gere i hissetmektedirler. Bu durumda da ilave gelir 
kaynaklan bulmak için kamunun elinde bulunan de erlerin özelle tirilmesi 
yoluna gidilebilmektedir. 

Özelle tirme geni  anlamıyla; iktisadi, mali, sosyal ve siyasal 
sebeplerle ulusal ekonomi içerisinde K T'lerin iktisadi faaliyetlerinin 
sınırlandırılması veya tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik uygulamalar 
bütünü olarak tanımlanmaktadır.1 Özelle tirmenin nihai amacı, sadece 
devletin ekonomideki rolünü minimize etmek ve böylece ekonominin 
tümüyle serbest piyasa ko ullarına devredilmesi olmayıp, bunun yanı sıra 
mali, toplumsal ve siyasal de i melerde sa lamaktır. Bu ekonomik 
amaçlardan biriside kamu sektörünün dı  finansman ihtiyacını azaltmaktır.
Zira K T'lerin dı  finansman ihtiyacı, hazine yardımları, görev zararları,
borçlanmalar vs. gibi yöntemlerle kar ılanmakta, bunlarda para arzının
artı ını ve bu yolla enflasyonun yükseli ini hızlandırmaktadır.2

24.11.1994 gün ve 4046 sayılı "Özelle tirme Uygulamalarının
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
De i iklik Yapılmasına Dair Kanun" ile özelle tirmenin amaçları "ekonomide 
verimlilik artı ı ve kamu giderlerinde azalma sa lamak" olarak belirlenmi tir.
(Md.l) Söz konusu Kanun ile Ba bakanlı a ba lı kamu tüzel ki ili ine sahip, 
özel bütçeli Özelle tirme daresi Ba kanlı ı kurularak (Md.4), özelle tirme 
uygulamalarının gerektirdi i özelle tirme ile ilgili her türlü i lemleri yürütme 
görevi bu idareye verilmi tir. Öte yandan söz konusu idare, kanunun 3’üncü 
maddesi ile ihdas edilen "Özelle tirme Yüksek Kurulu"nun almı  oldu u
kararlarında uygulayıcısı durumundadır.

                                                          
1 "Yerel Yönetimlerde Özelle tirme" Dr.Eyüp Zengin (s:29) 
2 a.g.e. (s=30,31) 
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1985 yılından itibaren 221 kurulu taki kamu hisseleri, 22 yarım
kalmı  tesis, 5 ta ınmaz ve 4 elektrik santrali özelle tirme kapsamına alınarak 
Özelle tirme daresi Ba kanlı ına devredilmi tir. Bunlardan 167 kurulu ta 
hisse senedi veya varlık satı /devir i lemi yapılmı  ve 150 tanesinde hiç kamu 
payı kalmamı tır.Özelle tirme kapsamına alınan 16 yarım kalmı  tesisin satı
veya defter de eri üzerinden devir i lemi gerçekle tirilmi tir. 22 kurulu taki
kamu payı, 4 elektrik santrali ve 4 ta ınmaz de i ik nedenlerle özelle tirme 
kapsamından çıkarılarak eski statülerine iade edilmi  olup halen özelle tirme 
kapsamında 34 kurulu  bulunmaktadır.

Özelle tirme uygulamalarının ba langıcından itibaren 2001 yılı
sonuna kadar temettü geliri hariç 7,4 milyar dolar tutarında özelle tirme geliri 
gerçekle tirilmi tir. Gelir payla ımı esaslı olarak özel sektöre devredilen üç 
GSM lisans satı ından elde edilen 3,5 milyar dolarlık gelir de dahil 
edildi inde özelle tirme i lemlerinden sa lanan kaynaklar toplamı 10,9 
milyar dolara ula maktadır.

2002 yılında Özelle tirme daresi Ba kanlı ı portföyündeki 
özelle tirme uygulamalarından 518 milyon dolarlık gelir elde edilmi tir.
POA 'ta bulunan 168 milyon dolar de erindeki kamu hissesi Mart 2002'de, 
238 milyon dolar de erindeki kamu hissesi ise Temmuz 2002'de 
özelle tirilmi tir. Ayrıca bir çok kurulu a ait tesis ve varlık satı ı ile bedelli 
devir i lemi 2002 yılı içinde gerçekle tirilmi  olmakla beraber piyasa 
artlarındaki belirsizlik ve yabancı sermayenin yeterince çekilememesi 

sonucu daha büyük miktarda özelle tirme geliri elde edilememi tir.
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Tablo: Özelle tirme Gelirleri
(Milyon ABD Doları)

1986-96 1997 1998 1999 2000 2001 Toplam 

TOPLAM (A+B) 4229 709 1172 242 2999 107 9458

A-Net Özelle tirme 
Gelirleri (1) 

3099 466 1020 38 2712 60 7395 

Blok Satı 1493 251 289 0 1479 5 3517

Halka Arz 763 0 633 0 1 104 0 2500 

MKB'de Satı 524 0 2 0 0 0 526

Tesis Satı ı/Devri 319 214 96 19 72 55 775

Bedelli Devir 0 0 0 19 57 0 76

B-Temettü Gelirleri 1 130 244 152 204 286 47 2063

Kaynak: Özelle tirme daresi Ba kanlı ı
(1) Gelirler satı  bedelleri olup vadeli satı lar dahildir. 

2003 yılında 4 milyar dolarlık özelle tirme uygulaması sonucunda 2,1 
milyar dolar nakit giri i sa lanması hedeflenmi tir. Bu hedefe ula mak 
amacıyla; 

TD 'ye ait Çe me, Dikili, Trabzon ve Ku adası limanları, SEKA'ya 
ait Afyon ve Kastamonu letmeleri, GSA , PETK M, TAKSAN 
A. ., GERKONSAN A. ., Eti Gümü , Eti Elektrometalurji, T.Zirai 
donatım A. .'ye ait Adapazarı letmesi, SEKA'ya ait Akdeniz, 
Aksu, Balıkesir ve Çaycuma letmeleri yılın ilk çeyre inde 
özelle tirilmesi planlanan kurulu lardır.

Yılın ikinci çeyre inde TÜPRA , TÜGSA 'a ait Gemlik, Samsun, 
Kütahya letmeleri; Sümer Holding A. .'ye ait Diyarbakır,
Malatya, Adıyaman, Tercan, Akdeniz, Çanakkale, Van letmeleri, 
Adana Çırçır Fabrikası, Sarıkamı  Fabrikası ve TEKEL'in 
özelle tirilmesi öngörülmektedir. 
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THY, ATAKÖY Otelcilik ve Marina, KB , Eti Bakır, SEKA'ya ait 
zmit letmesi ve Ta ucu Limanı, Sümer Holding A. .'ye ait 

Merinos, Bakırköy, Beykoz, Antalya, Bergama ve Manisa 
letmeleri ise yılın üçüncü çeyre inde özelle tirilmesi planlanan 

kurulu lardır.

Özelle tirilecek irketlerin piyasa artlarına göre blok satı , halka arz 
ve kurulu a özgü di er metotlarla özelle tirilmesi programlanmı tır. Sümer 
holding, THY, TÜGSA  ve EBÜ A. .'ye ait bazı i letmeler blok hisse 
satı ıyla, TD 'ye ait bir i letme varlık satı ıyla, SEKA'ya ait bazı i letmeler 
varlık satı ı ve blok hisse satı ı yöntemiyle ilgili kurulu lar tarafından ihaleye 
çıkarılacaktır. TEKEL'in ise bazı gayri menkullerinin kurulu  tarafından 
özelle tirilmesi öngörülmektedir. 

2003 yılında Turban, TÜMOSAN ve T.Zirai Donatım A. .'nin 
tasfiyesiz infisahla Sümer Holding bünyesinde birle tirilmesi, TDÇ 'nin 
tasfiye edilmesi, EBÜ A. ., Erdemir, D VHAN A. ., Eti Krom, BURSAGAZ 
ve ESGAZ'ın geli melere göre de erlendirilerek özelle tirilmesi; T. eker 
Fabrikaları A. .'nin özelle tirme programına alınması; Türk Telekom ve 
Vakıfbank'ın özelle tirme i lemlerine devam edilmesi; MKB, stanbul Altın
Borsası, Milli Piyango, T.Halk Bankası, enerji üretim ve da ıtım tesislerinin 
özelle tirme kapsam ve programına alınması öngörülmektedir. 

24 ubat 2003 tarihli ÖYK kararı ile otoyollar ve bo az köprüleri 
özelle tirme kapsamına alınmı tır.3

Sözü edilen 4046 sayılı Kanun'un 11’inci maddesine göre 
Özelle tirme daresi Bütçesinin denetimi Sayı tay Ba kanlı ına verilmi ,
Özelle tirme daresi Ba kanlı ının çalı maları ve Özelle tirme Fonunun 
kullanımı ile özelle tirme i lemleri sırasındaki her türlü hizmet ve 
uygulamaların denetimi Yüksek Denetleme Kurulunca yapılmaktadır. Yine 
aynı yasanın 12’nci maddesine göre; bu Kanun ile yapılması öngörülen 

                                                          
3 17 Ekim 2002 Gün ve 24909 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8 Ekim 2002 Gün ve 2002/4810 

sayılı 2003 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı
Eki" R.G. 15.03.2003 gün ve 25049 (Mükerrer) (s:72,73,74) 
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i lerde 832 sayılı Sayı tay Kanunu'nun vize ve tescile ili kin hükümleri 
uygulanmayacaktır.

Söz konusu özelle tirme faaliyetleri ile Hazineye önemli ekilde gelir 
temini sa lanmakta oldu undan, Devletin gelir ve giderlerini denetleyen 
Sayı tay'ın bu faaliyetleri denetleyememesi kamu gelir ve kamu giderlerine 
"denetimin bütünlü ü" mantı ı içerisinde tam manasıyla nüfuz edememesine 
yol açmaktadır. Anayasadan kaynaklanan nedenlerle özel kanunlarla idari 
tasarruflar için farklı denetim birim ve mekanizmalarını devreye katmak, 
kamu menfaatlerini ön planda tutarak kamu idaresini denetlemede çok 
ba lılı a yol açabilmektedir. effaf, kaliteli bir kamu yönetimi için kamunun 
gelir ve giderlerinin bir bütün halinde bir dı  denetim mekanizması tarafından 
kontrolü gerekmektedir. 

SONUÇ VE ÖNER LER

Ülkemizde kamu mali denetiminde kamu kayna ının elde edilmesine 
yönelik sözle melerin mevzuata uygunluk yönünden ön denetimi yani i lem 
öncesi dı  denetimi yapılmamaktadır. Bu durum kamu kaynaklarının ve bu 
kaynakların verimli de erlendirilmesinin denetiminde bir bo luk
yaratmaktadır. Gelir elde edilmesine ili kin zamanında yapılacak sözle me 
tescilleri ile gelirin mali denetiminde daha etkin, verimli bir denetim 
fonksiyonu icra edilecektir. 

Bu ba lamda; 

a) Denetlenen idarelerin her türlü gelir sözle melerinin Sayı tay 
tescilinden geçirilerek ön denetime tabi tutulması için gerek 1050 sayılı
Muhasebe-î Umumiye Kanununda, gerekse 832 sayılı Sayı tay Kanununda 
yasal de i ikli e gidilmesi, yapılacak her türlü düzenlemelerde "sözle me 
tescili" fonksiyonunu icra edecek kurumlar anlamında "gelir sözle meleri"nin 
de tescil kapsamına alınması gerekmektedir. 

b) Sayı tay'ın denetimi dı ında bulunan ve kamu kayna ını kullanarak 
kurulan ve i letilen bütün idarelerin Sayı tay denetimine alınarak T.B.M.M. 
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adına dı  denetim ve yargı organı olarak hem giderlerini, hem de gelir ve 
gelire ili kin sözle melerinin denetimini sa lamaya yönelik anayasal ve yasal 
de i iklikleri yerine getirmekte, denetimin bütünlü ünün sa lanmasına
katkıda bulunacaktır.

c) Kamu gelir ihale ve usullerine ili kin yasal de i iklik yapılarak 
2886 sayılı Devlet hale Kanununda öngörülen sözle me serbestiyeti 
hallerinin kaldırılıp, "bütün gelir ihalelerinde sözle me yapılması gerekti i
hükmü getirilmelidir. Böylece idareler gelir ihalelerinde mutlaka sözle me 
yapacaklar ve bunların tescile tabi tutulması ile de hata ve eksiklikler 
giderilerek kamu menfaatleri ön planda tutulacaktır. 


