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Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu 

hazırlanmıştır. 
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KAMU İHALE KURUMU HAKKINDA BİLGİ 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

01 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiş, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53’üncü 

maddesi ile ve bu Kanunlarda verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğine haiz, 

idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale Kurumu kurulmuştur. 

Kurumun temel misyonu ve başlıca görevi; bütün ihale mevzuatını hazırlamak, 

geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek, ihalenin başlangıcından sözleşmenin 

imzalanmasına kadar geçen sürede idarelerce yapılan işlemlerde mevzuata aykırılık 

bulunduğuna ilişkin şikâyetleri incelemek ve sonuçlandırmak, kamu ve özel sektöre 

eğitim vermek, ihalelerle ilgili istatistikler oluşturmak ve yayımlamak, haklarında 

yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde 

bulunmaktır.  

Kamu İhale Kurumunun oluşturulması ile uluslararası ihale mevzuatında var 

olan ve çok önemli görevleri gerçekleştiren Kurum, Türk devlet yapısına kazandırılması 

yanında, kamu ihale alanının düzenlenmesiyle ilgili görev ve yetkilerin tek bir elde 

toplanması ve idare hukukumuzda yer almayan şikâyetlerin incelenmesi ve 

anlaşmazlıkların çözümlenmesiyle ilgili bir sürecin kurulması sonucunu da sağlamış 

olmaktadır. 

Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık Maliye Bakanlığıdır. 

17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 649 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 45’inci maddesi ile Maliye Bakanına Kamu İhale Kurumunun 

her türlü faaliyet ve işlemlerini denetleme yetkisi de verilmiştir. 

Kurumun merkezi Ankara’dadır. Kurum görevini yerine getirirken bağımsızdır. 

Hiçbir organ, makam, merci ve kişi Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve 

talimat veremez. 

Kamu İhale Kurumu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 

sadece 3, 7, 8, 12, 15, 17, 18, 19, 25, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 68 ve 76’ncı 

maddelerine tabidir. 

Kurum Bütçesi bu Kanunun 12’inci maddesinde; “Düzenleyici ve denetleyici 

kurum bütçesi, özel kanunlarla kurul, kurum veya üst kurul şeklinde teşkilatlanan ve bu 

Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan her bir düzenleyici ve denetleyici kurumun 

bütçesi” şeklinde, 
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Kamu İhale Kurumu, muhasebe kayıt ve işlemlerini yürütmek amacıyla “Kamu 

İhale Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönergesi” düzenlemiştir. Bu yönerge Tekdüzen 

Muhasebe Hesap Planı ve Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Mezkûr Yönergede, bütçenin hazırlanması, gelirlerin tahsili, giderlerin yapılması 

ve bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin genel esaslar, Kurumun 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununda belirtilen gelir ve giderleri ile Kuruma ait nakit, kıymetli evrak, her türlü 

taşınır ve taşınmaz eşya, mal, sair kıymetler ve bunların gelirleri, kiraları, satış bedelleri 

ile bu işlerle görevli olanların yetki ve sorumlulukları ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

Yönergenin beşinci bölümünde Kurum hesap planı,  altıncı bölümünde ise mali 

raporlama ile ilgili düzenlemeler yapılarak mizan ve temel mali tablolar gösterilmiştir.  

 

KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI 
 Sayıştay tarafından 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 8’inci maddesine dayanarak 

hazırlanan “Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile 

Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar”ın 5’inci maddesi gereğince 

hesap dönemi sonunda Sayıştay’a verilecek defter, mali tablo ve belgeler şunlardır: 

• Birleştirilmiş veriler defteri, 

• Geçici ve kesin mizan, 

• Bilanço, 

• Belgeler, 

1. Kasa sayım tutanağı, 

2. Banka mevcudu tespit tutanağı, 

3. Alınan çekler sayım tutanağı, 

4. Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı, 

5. Teminat mektupları sayım tutanağı, 

6. Değerli kağıtlar sayım tutanağı, 

7. Taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetveli, 
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• 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu kapsamındaki idarelerin bütçe uygulama sonuçlarına ait 

tabloları; 

1. Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu, 

         2. Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu,  

• Faaliyet sonuçları tablosu veya gelir tablosudur.  

Denetim ekibi tarafından 2012 yılı denetimi, 6 aylık ve 12 aylık olmak üzere 

Kurumun muhasebe programından alınan elektronik yevmiye defteri verileri, onaylı 

suretleri alınan yılsonu Geçici Mizan ve Kesin Mizanı, Taşınır Kesin Hesabı ve Cetvelleri 

ile Banka ve Teminat Mektupları Sayım Tutanakları, asılları alınan Ödeme Emirleri ve 

Muhasebe İşlem Fişleri, Personel Özlük Dosyaları, Taşınmaz Dosyası ve ilgili diğer 

kanıtlayıcı belgeler üzerinden yürütülüp sonuçlandırılmıştır. 

 

DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU  
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 8’inci maddesi ile 

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 7 ve 8’inci maddeleri hükümlerine göre, Kamu İhale 

Kurumu yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış 

olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında 

Sayıştay’a sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin 

faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak 

yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların 

önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları 

ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere 

uygunluğundan; mali yönetim sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, 

etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi 

ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur. 

 SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 
Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu 

idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve 

diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının 

güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmekle sorumludur. 
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DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 
 Denetimin dayanağı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6085 

sayılı Sayıştay Kanunu, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları, Sayıştay 

ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir. 

 Denetim, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki 

düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin 

tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul 

güvence elde etmek amacıyla yürütülmüştür. 

 Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin 

doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere 

yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk 

değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Denetimin kapsamını, kamu idaresinin 

mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve 

işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) 

ile mali yönetim sistemleri oluşturmaktadır. 

 Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli 

ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir. 

 

DENETİM GÖRÜŞÜ 
Kamu İhale Kurumu 2012 yılına ilişkin yukarıda belirtilen mali rapor ve 

tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği; gelir, gider ve 

mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanun ve diğer hukuki düzenlemelere uygun 

olduğu kanaatine varılmıştır. 
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