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cOKSU sULAMA niru,iGi 201s Yrr,I unxnriu RAPoRU

r-cinis
Valilik Makamrnrn 23.03.2016 tarihli ve 5888 saytlt onayr ile oluqturulan

komisyonumuzca Sililke ilgesinde bulunan G6ksu Sulama Birlifinin 2015 yrh Mali ve idari

Denetimi gergeklegtirilmigtir.

G6ksu Sulama Birlili Bagkanh[rmn 2015 yh idari ve Mali Denetimi 6172 Sayrh

Sulama Birlikleri Kanununun 18. Maddesine istinaden tegekktil eden idari ve Mali Denetim

Komisyonu tarafindan 08-09.06.2016 tarihinde denetime baqlanmasr neticesinde tespit edilen

hata ve noksanhklar ile tenkit ve tavsiyeye deler hususlar aqaptda maddeler halinde

agrklanmtgttr.

2-ONCEKi DENETiM

G6ksu Sulama Birli1i 6172 sayrh Sulama Birlikleri Kanununa gdre d<irdtincii defa

denetlenmektedir.

Gdksu Sulama Birligi 5355 mahalli idare birimi olarak kurulmug olup, 6172 sayrh

Kanunun yiirtirltile girmesinden sonra 10.04.2012 tarihinde Bakanhk Olur'u ile Birlik Ana

Statiisii onaylanarak yiiriirliige girmigtir.

4.BiRLiGiN UYELERi

Birlik tiye sayrsr ve meclis iiye sayrlan incelendifinde, G6ksu Sulama Birlilinin 3

yerleqim birimi oldulu, bunlarrn Silifke, Atayurt ve Arkum yerlegkelerinden olugtulu,

meclis i.iye sayrsrmn gergeve statiisiinde belirtildigi gibi "birlik giirev alam igerisindeki toplam

sulama alammn her yerlegim birimi srmn iginde kalan toplam sulama alantna oranlanmasr" ile

birlik tarafindan belirlendi[i ve DSi tarafindan onaylandrlr belirlenmigtir.

6172 sayfi Kanun ve Qergeve Ana Statusiinde belirtildili gibi birlik meclis iiye sayrstnrn l5

den az, 100 den fazla olamayacalr, her yerlegim birimini birlik meclisinde asgari 2 iiyenin

temsil etrnesi gerektili belirtilmigtir. Sulama Birlifinde her yerleqim biriminde asgari 2 0ye

olmak tizere 19 meclis iiyesinden olugtulu yaprlan inceleme neticesinde tespit edilmigtir.

Sahil Sulama BirliEi Tesisler Hakkrnda Genel

Yeri DoEu Akdeniz

i$letrneye Alndr[r Yrl 1968

Devir Yrh 1995

Su KaynaEt G<iksu Nehri

Net Sulama Alam (Ha')
Cazlbe 2784
Pompai 605

Su Temini Cazibe

Sebeke Tipi Klasik

Proiesinde dngdriilen Sulama Y6nterni Cazibe

Mevcut Sulama Ydnterni %100 Damlama
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Gdksu Sulama Birlilini olugturan yerlegim birimlerine g<ire meclis iiyelerinin dalrhmmt

gdsterir tablo agafrya grkartrlmrgttr.

5-TESKiLATLAIIMA

Gdksu Sulama Birlilinde; 1 adet Birlik Miidiiru (Ziraat mtih.;, I adet Mali igler Birim

amiri, 2 Adet Biiro Personeli, 4 Adet Su Dafrtrm Teknisyeni, 2 Adet Pompa Operatciru, I adet

i9 Makinesi Operatdrii, I adet $oftir, 1 adet bekgi gahgtrrrldtlt aynca,

Aynca; agalrdaki tablolarda belirtilen alet, ekipman ve araqlanmn bulundulu

6-BiRLiK MECLiSi iLE iLGiLi iS VE iSLEMLER

QerqeveAnaStatiistiLndebelirtildigigibiNisanveKastmaylanndayaprlmasrgereken
meclis toplantllarr yapr lmtgtrr.

Srra No Yerlesim Birimi Meclis Uye Sayrsr Eksik Uye Sayrsr

Silifke 5

2 Atawrt 7

t fukum 7

TOPLAM 19

tarafimrzca
Srra
No

Alet ve Ekipman
Cinsi Adet

I Bileisayar 7

2 Ot BiQme Makinasr I
3 Jeneratdr I

4 Motopomp-Uzun KuYu fqrnpqlt 

-

5 GSM Hath Telefon
6 Motopomp I

Srra
No

Alet ve Ekipman
Cinsi Adet

I Motosiklet 6

2 R6mork I

3 Pikap (Qift Sralt) 2

4 Traktdr 2

5 Damperli Kamyon I

6 Su Tanlo I

7 ilaqlama Makinesi I

8 Lastik tekerlekli Eskavatdr I

9 Gradall I

Srra No: Binarun Cinsi Adedi iktisap Sekli iktisap Yrh

I Hizmet Binasr I Mersin B.S. 1995

2 Lojman 1 DSI 1995
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Nisan ayrnda yaprlmasr gereken ola[an meclis toplanttsr,24.M.2015 tarih ve 50 sayrh yazr ile

29.04.2015 tarihinde ve saat 14.00 de Birlik Hizmet Binasrnda yaprlacalrnr ve aqalrdaki

gtindem maddelerinin gdri\iilecelini meclis iiyelerine ve ilgili kurumlara bildirilmigtir.

Giindem aqalrdaki gekilde olugturulmuqtur;

GUNDEM
1-Agrhg, yoklama, saygr durugu ve istiklal marsrmlzln okunmast,

2-2014 yrh Birlik Bagkanr faaliyet raporunun gdriigiilmesi,

3-2O14 yrh Kesin Hesabrmn giiriigiilmesi

4-Denetim Kurulu Raporunun gtiriigi.ilmesi,

5-Hizmet Binasr yaprmr igin ydnetim kuruluna yetki

6-Dilek ve Temenniler,

7-Kapamg

Nisan ayr meclis toplantrsu 29.04.2015 tarihinde ve saat l4:00 da Birlik Hizmet Binasrnda l9

iiyenin tamamtmn katrhmr ile gergeklegtirildifi, toplantr esnasrnda ek giindem maddesinin

giiriigiilmedi[i tespit edilmi gtir.

Giindernin 2. Maddesi olarak, 2014 yrh faaliyet raporunun gdrtigiilmesi yaprlmrgttr.

Gciriigmede; 2014 yrhnda Sulama Kanahnda 1589 m3 makine ile rusubat temizlili yaprldtlt,

Tersiyer kanallarda 4901 m3 el ile rusubat temizli[i yaptldtlt,

Sulama Kanallannda 190 m3 beton onanmr yaprldrpr, Drenaj kanallannda I5.888 m3 temizlik

yaprldrg belgelerde gd,riilmiiitiir.

Gtindemin 3. Maddesi olarak, 2014 yrh biitge kesin hesabrmn gdriigiilmesi yaprlmrgttr'

G6riigmede; 2014 Yrh Bttge Gider Kesin hesabr iizerinde yaprlan miizakereler neticesinde

2014 yrlt gider biitgesine 1.688.000,00 TL <idenek konuldufu, 2014 yrhnda 1 .567 .118,46 TL

ddenepin kullamldrfr, I 20.881 ,50 TL ddenelinde iptal edildili (kalan) gdrulmi.igtiir.

Giindernin 4. Maddesi olarak, Denetim Raporunun gdriigiilmesi yaprlmrqtrr. G6riigmede;

Denetim Kurulunun 20.04.205 tarihinde toplandrlr ve raporunu diizenlendili gdrUlmii$tiir.

Giindemin 5. Maddesi olarak, Yeni birlik binasr yaprmr igin yiinetim kuruluna oy birliliyle

karar verilmigtir.

Giindem drqr olarak "Birlik Meclis Uyesi Refik UYSAL'rn Arag ahmr ve diler iglemler igin

Ydnetim Kumluna yetki verilmesi konulu 6neri meclise giindeme altnmasl igin sunulmug,

giindeme alnmasr oy birliliyle kabul edilmigtir. Gtindeme ahnan konu ile ilgili Yiinetim

Kuruluna oy birlipiyle yetki verildili gdriigiilmtitiir.

G<iksu Sulama Birlilinin Kastm ayt olalan Meclis Toplantrsrmn 23.11.2015 tarih ve 194

sayrlr yazr ile 2'7.11.2015 tarihinde, saat 14.00 de Birlik Hizmet Binasrnda yaprlacalt ve

agaprdaki gtindem maddelerinin gcirtigiilecepini meclis iiyelerine ve ilgili kurumlara

bildirilmiqtir.

Giindem aqalrda gekilde olugturulmuqtur;
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GUNDEM

1-Aqrhp, Yoklama, saygr durugu ve istiklal Marqrnrn okunmast,

2-2016 yrln Su Kullamm Hizmet Bedelleri, Odeme ddnemlerinin belirlenmesi, gerekli

yaptrnmlarrn uygulanmasr ve igletme ve Bakrm Ucretlerinin belirlenmesinin gdriigiilmesi,

3- 2016 yrh gelir gider denk biitgesinin gdriigiilmesi

4- Birlik Bagkam, Ydnetim Kurulu ve Denetim Kuruluna 6denecek huzur hallanmn

belirlenmesinin g6riigtilmesi,

5- Denetim Kurulu Raporunun g<iriigiilmesi,

6-2016 Mali yrh Sdzlegmeli personel iicretinin belirlenmesi

7-Dilek ve Temeruriler

8-Kapanrg.

Kasrm ayr Ola[an Meclis Toplantrsr 27.11.2015 tarihinde, saat 14:00 de Birlik Hizrnet

Binasrnda 19 iiyeden 18 iiyenin katrhmr ile gerqekleqmigtir.

Giindemin 2. Maddesi 2016 yrh Su Kullamm Hizmet Bedelleri, odeme ddnemlerinin

belirlenmesi, gerekli yaptrnmlann uygulanmasr ve igletme ve Baktm Ucretlerinin

belirlenmesinin gdriigiilmesi, Su Kullamm Hizrnet Bedelinin Bakanlar Kurulunca belirlenen

iicretin ilzerinde oldu!u,

Gindemin 3. Maddesi, 2016 yrh gelir gider denk btitgesinin gdriigi.ilmesi; Biitgenin DSi'ce
onaylandrIr gdrtilmiiqttir.

Giindemin 4. Maddesi, Birlik Baqkan, Ydnetim Kurulu ve Denetim Kuruluna 6denecek huzur
haklanmn belirlenmesinin gdriigiilmesi, Birlik bagkamna Briit Askeri iicretin iig katuun net

olarak ddenmesine, Ydnetim Kurulu iiyelerine ayhk briit 420 TL ve Denetim Kurulu
iiyelerine ise yrlhk olarak briit 230 TL iicret ddenmesine oy birliliyle karar verildiSi

96riilmiigtiir.

2015 yrh Huzur Haklarr

Yrl 2015 Yrh Odenebilecek En
Yiiksek iicret

2015 Yrh Odenen

01.01-/30.06 01.07-t3t.t2 01.01-/30.06 0t.07J3t.t2
Birlik Bagkantna
Ayhk ddenen Huzur
Hakkr

3.604,50 3.820,50 3.604,50 3.604,50

Yiinetim Kurulu
iiyelerine Ayhk
Odenen Huzur
Hakkr

600,70 636,75 380 380

Denetim Kurulu
tyelerine Ayhk
Odenen Huzur
Hakla

1201,50 1273,50 200,00
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Gtndemin 5. Maddesi, Denetim Kurulu Raporunun gdriiqtilmesi,

Giindernin 6. Maddesi, 2016 Mali yrh Siizlegmeli personel iicretinin belirlenmesi; Siizlegmeli

personele Devlet Memurlanna ve diler personellere verilen zamla birlikte sdzlegmeli personel

iicretinin tespit edilerek ydnetim kurulunca belirlenmesine oy birlipiyle karar verildili
gdriilmii$tiir.

Giindemdeki konulann gdriigiildiigti ve karara ballandrlr giizlemlenmigtir'

7-BiRLiK YONETiM KURULU VE TOPLANTILARI

Gdksu Sulama Birlili Ydnetim Kurulunun; 21.09.2012 tarihli ve 18 Nolu Birlik

Meclis Karanna istinaden Qergeve Ana statiide belirtilen gekilde olugturuldulu, yapmalan

gereken ydnetim kurulu toplantrlannr Ana Statiiniin 33. Maddesine g6re ayda en az iki kez

yapmalan gereken toplantryr Qergeve Ana Statiiye uygun olarak gerqekleqtirmiglerdir.

S.BiRLiK DENETiM KURULU VE TOPLANTILARI

G6ksu Sulama Birlili Denetim Kurulunun; Qergeve Ana Statiiniin 36. maddesine

uygun olarak ola[an Meclis Toplantrlanndan bir hafta <ince toplanarak Denetim kurulu

Raporlanm hazrrlayarak Meclise sundulu belirlenmigtir.

9-BiRLidiN DEFTER KAYITLARI

Birlik Qergeve Ana Statiistiniin 55. Maddesi; "Birlikte;

a)Meclis ve ydnetim kurulu karar defteri

b)Gelen ve giden ewak kayrt defterleri

c)Sulayrcr kullanlcr kayrt defteri

g)Defteri Kebir
d)Yevmiye defteri

e)Envanter defteri

f)Kasa defteri
g)Demirbag defteri

!)Sulama igletmecilipi ile ilgili olarak devreden kurulugun bildireceli kayrt ve defterler

totul* ib-"si yer almakta olup, (g) maddesi haricinde defterlerin birlik tarafindan tutuldupu

belirlenmigtir.

G6ksu sulama Birlili iiyesi olan iiyelerin Qergeve Ana statiiniin l0'Maddesinde

belirtilen gartlan taqrdrlr tarafimtzca belirlenmigtir. Birlilin sulaylcr iiyesi olmayan

miikelleflerin kullanmrg olduklarr su kullamm hizmet bedelinin Qerqeve Ana StatiiniiLn

5g.Maddesinde mali mtikellefiyetleri birlik meclisi karan ile 2 katrna kadar arttrnlabileceli

belirtilmigtir. Ancak yaprlan incelenme sonucunda birlik iiyesi olmayan su kullanlctlarrndan

birlik iiyesi olan kullamcrlarrn iidedikleri tutar iLzerinden tahsilat yaprldrlr, birlikle stizleEme

yapmayan su kullamcrlarrna Vo20 fark uygulandrlr belirlenmigtir'



ll-BiRLidE KAYITLI CiFTCi SAYISI VE ALANLARI

Silifke Ovasr Sulamasr Sol Sahil'in igletme, bakrm-onanm ve y<inetim sorumlululunu
dewalan Giiksu Sulama Birlilinin su kullamcr mtikellef sayrslnln 6236, sulanabilir parsel

saylsrnrn 5630, toplam sulama sahasrntn 33890 dekar, fiilen sulanan alamn gebeke harici
sahalarla birlikte 17370 dekar ve sulama orantntn %51 oldulu kaytlarda gdriilmiigtiir. 2015

yrh sulama iicreti tahakkuku 1.101.836,00 TL, tahsil edilen 633.908,00TL ve 2015 ytlt
tahsilat orammn %57 oldufu tespit edilmigtir. 2015 yhndan borqlu olan iiye sayrsr 738

oldufu, ddeme emirlerinin diizenlendili yaprlandrrma kapsamrnda 950 kiginin oldulu, 52

kiginin icraya verildi!i tarafimtzca belirlenmigtir.

DSi'ce ayhk istenen $ebekeye ahnan su cetveli, tabansulu rasatlan, Ayhk pompa raporlan ile
yrlhk olarak istenen Genel Sulama Plam, Planh Su Da[rtrmr Uygulama Raporu, Muayene

h.aporu, izleme ve Delerlendirme Raporu, 25 Nolu Form, Uretim Sonuglan, Mahsul Sayrm

Sonuglal, yrlhk pompa raporlan gibi faaliyet raporlanntn hazrrlanarak gdnderildili tespit

edilmiqtir.

Su kullanlcrlanna T

Birlik Uye Sayrsr 378

BirliEe iiye olmayan sulayrcr saytst
58s8

Toplam sulaytct saytst
6236

Beyanname toplanan miikellef sayls
5300

Beyanname toplanma oram o%
85

Birlile iiye olan Sulayrcrlann toplam arazi

Miktarrfta.) (Birlik sahasr iqerisindeki)

385

nirtig" tiy" otmayan sulayrcrlarln toplarn arazi miktar (ha)

( Birlik sahasr igerisindeki )
3004

2015 Yrh Bitki Deseni

Uriin
Ekim Alam

(da)
1. Uritur

Ekilis Oran (%)
2. Uriin

Ekilis Oranr (%)

1 Q.Fidan 216'7 11

2 Mrsrr 1285 7

t M.Bahgesi 1254 7

4 Narenciye 4707 24

5 Sebze 1881 l0

6 Bostan 581 3

'7 Zeytin 162 I
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8 Sera 2976 16

9 Qilek 3343 t7

l0 DiIerleri 680 4

TOPLAM 19036 100

Genel sulama planlamasrnda 63,29 brr.3 sulama suyuna ihtiyacr oldugunu, uygulamada 29,62

hmr su ihtiyacrmn glktlgl ancak sulamaya 51,31 hm3 su verildigi planh su daprtrmr uygulama
raporunda belirtilmigtir. Sulama randrmam 3 I ,16 ihtiyacr kargrlama oranr 1,70 oldu[u
tarafrmrzca belirlenmiqtir. $ebekeye fazla su ahndr[r kayrtlardan anlagrlmlgttr.

$ebekeye ahnan su Egel ile dlgiilmektedir.

$ebekeye fazla su altndl$ kayltlardan anlagrlmrg olup, bu durumun iinlenmesi
saflanmahdlr.

12.SU KULLANIM HiZMET BEDELi

G6ksu Sulama Birlilinin su kullarum hizmet bedellini, DSi tarafrndan belirlenen

sulama 0cretinin alt limiti dikkate ahnarak belirledili tarafimtzca tespit edilmigtir.

13-DEMiRBAS KAYITLARI

G<iksu Sulama Birlilince demirbaq kayrt defterinin tutuldufu, barkot sisternine

gegildi!i tarafrmrzca belirlenmigtir.

KARSILASTIRILMASI

Birlilin yrl iginde yaptrlr giderler ve topladrlr gelirlerin belgeler iizerinde incelenmesi

sonocrr, gili.le.in teslimat mtizekkereleri ile bankaya teslim edildili, muhasebe iglem figleri

ile muhasebelegtirildipi g6riilmiigtiir. Birlilin banka hesaplarr ve gelir gider durumunu

gdsterir tablolar atagrda belirtilmigtir.
ei.ligin bunku hesaplan ve gelir gider durumunu gdsterir tablolar a$afrda belirtilmigtir.

Srra
No Banka $ube Adt Banka Hesabr Iban No

I Ziraat Bankasr Silifke $b. 727685,41 TRI 0000 1 0002093325 52505001

2015 yr1 gelir gider evrak ve belgeleri ile banka hesabrndaki tutarlanntn birbirine uyumlu

oldulu tespit edilmig olup, ilgili ddkiirnler agagtdg !{rrt4l5tir.
2015 YILI GELIR TABLOSU

Tahsil Edilecek
Gelir(TL)

1.443.824,54| .334.487,692.778.312,251343840,101.434.472,132.100.000,00
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2015 YLI GiDER TABLOSU
Biitge Giderleri Odenefi(TL) Biitqe Giderleri(Tl) Tenkis (TL)

2.100.000,00 1.2r5.423,54 884.s76,46

BAI{KA HESABI
Borg Tutan (TL) Alacak (TL) Banka

Mevcudu(TL)

t.956.452,23 1.228;766,82 727.685,41

20r5 YTLTNA AiT BORqLAR

SGK 4233,78

Odenecek Vergi ve Fonlar 12665,t9

DiEer Borqlar 2089s,32

TOPLAM 37794,29

Birlifin biitge giderlerindeki 884.5?6,46 TL kullanrlmayan iidenekten kaynaklanmasr

nedeni ile bu tutann tenkis edilmesi (ters kayrtla hesaplardan glkanlmaslnrn) uygun

olacafrna tarafimrzca karar verilmiqtir.

I5-TESPiT EDiLEN HUSUSLAR VE oXNNiINN:

Aydrncrk Sulama Birlilinin 08-09.06.2016 tarihinde yerinde komisyonumuza ibraz

edilen harcama belgeleri ve muhasebe iqlem figlerinin lcsm-i ve krstth incelenmesinde 2015

yr1 Mali ve idari Denetimi sonucunda aga[rdaki hususlar tespit edilerek denetim raporunun

ilgili maddelerinde yer verilmig olup, , iE ve iglemlerde bu hususlara dikkat edilmesi

gerekmektedir.

A)Tahsit Edilemeyen Alacaklara iliEkin Muhasebe iglemleri

Birlik tarafindan tahakkuk edilen ancak tahsil edilmeyen gelirleri tahsil edilmek iizere

takibe alndrlr, Ana statiiniin 46. Maddesi gerelince birlik meclisince belirlenen siire

igerisinde ddeme yapmayan su kullantctlarr hakkrnda alacak takibi, borglar kanunu, icra ve

iflas kanunu hiikiimlerine gdre iglem yaprlmasrna devam edilmelidir. Ancak takibe ahnan

alacak iglemlerinden Tecil ve terkin edilmesine iligkin iqlemlerin Muhasebe kaytlanna

alnmadrlr meclis karanna istinaden dizeltme iade belgesi ile terkin edildili tespit edilmigtir'

Bu tiir iglemlerin Mahalli idareler Muhasebe Ydnetmeliline gdre agafrda belirtilen hesap

kayrtlarrnda izlenmesi gerekti[i diigiiniilmektedir.

121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabr
9
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Hesabrn niteligi

MADDE 85 - (l) Bu hesap, mevzuatr gerelince tahakkuk ettirilen faaliyet alacaklarrndan

takibe ahnan tutarlar ile bunlardan yaprlan tahsilat, tecil ve terkinlerin izlenmesi igin
kullamlrr.

Hesaba iligkin iglemler

MADDE 86 - (1) Gelirlerden takipli alacaklar hesabrna iligkin iglemler agaprda gdsterilmigtir.

a) Takibe alma iglemleri

ilgili servislerce muhasebe servisine bildirilen takibe ahnmrg alacaklar, diizenlenecek

muhasebe iglem figi ile gelirlerden takipli alacaklar hesabrna borg, ilgisine gdre Gelirlerden

Alacaklar Hesabr veya gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabrna alacak kaydedilerek

takip kayrtlan yaprlrr. ilgili servislerce takibe alma iglemi gii,n sonuna kadar muhasebeye

bildirilir.

b) Takipli alacaklarrn terkin iglemleri

Bu hesapta kayrth tutarlardan terkin edilenlere iligkin diizeltme ve iade belgeleri muhasebeye

g<inderildifinde, her bir diizeltrne ve iade belgesi igin diizenlenecek muhasebe iglem figiyle
veya diizeltme ve iade belgelerinin ekli oldulu giiLnliik icmal listesine g6re dtizenlenecek

muhasebe iglem figiyle yevmiye kayrtlanna kaydedilir ve terkin edilen tutarlar kayrtlardan

grkanlrr.

c) Takipli alacaklardan yaprlan tahsilat

Bu hesapta kayrth tutarlardan, kasa hesabr, banka hesabr veya ilgili diler hesaplara borg,

takipli alacaklar hesabrna alacak yazrlmak suretiyle tahsil edilen gelirler, gelir yansrtma

hesabrna borg, biitge gelirleri hesabrna alacak kaydedilir." Denilmektedir Hesap kayrtlannrn
Y6netmelikte belirtilen hesap kodlanna g<ire kayrtlara alrrunasr ve izlenmesi gerekmektedir.

B) Avans Verilmesiyle Yaprlacak Odemeler

Bazr ddemelerin (Telefon, Su, Elektrik, Mahkerne Harg ve Giderleri vs.) yaprlmasr iqleminde

Bankadan Sulama birlilinde gahgan personele 6deme yaprldrlr personel tarafindan fatura

bedeli ddendikten soffa ilgili kurum adrna 6deme Emri belgesi tanzim edildili tespit

edilmigtir.

Mahalli idareler Muhasebe Ydnetmelilinde Avans iglemlerinin nasrl yaprlacalr hangi hesap

kod larrmn kullamlacalr agafrda belirtilmiqtir.

MADDE 110 - (1) Bu hesap grubu, btitge igi veya biitge drgr olarak veyahut emanet

niteligindeki hesaplardan verilen 6n 6deme niteligindeki her tiirlii avans, kredi ve akreditifler
ile mahsup ddnemine aktarrlan avans ve kredilerin izlenmesi igin kullamlrr.

(2) Harcama yetkilisinin uygun gdrmesi ve kargrhlr ddenelin sakh tutulmasr kaydryla; ilgili
kanunlarda 6ngiiriilen haller ile gergeklegtirme iglemlerinin tamamlanmasr beklenilemeyecek

ivedi giderler ve her yrl merkezi ycinetim biitge kanununda belirlenecek tutarlann altrnda

kalan giderler igin avans vermek veya kredi agmak suretiyle 6n 6deme yaprlabilir.

10
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(3) 6n 6demeler ile ilgili olarak bu Ydnetmelikte hiiktim bulunmayan hallerde 5018 Sayrh

Kamu Mali Ydnetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen ydnetrnelik

htikiimleri uygulantr.

(4) On ddemeler niteliklerine gdre bu grup iginde agrlacak aga[rdaki hesaplardan oluqur.

160 ig Avans ve Kredileri Hesabr

16l Personel Avanslan Hesabr

162 Biitge Dtgt Avans ve Krediler Hesabr

164 Akreditifler Hesabr

165 Mahsup Ddnemine Aktanlan Avans ve Krediler Hesabt

166 Proje Ozel Hesabrndan Verilen Avans ve Akreditifler Hesabr

167 Doprudan Drg Proje Kredi Kullammlan Avans ve Akreditifleri Hesabr

160 ig Avans ve Kredileri Hesabr

Hesabrn nitelili

MADDE 111 - (1) Bu hesap, kurumca mevzuatr gerelince biitgedeki ddeneline dayanrlarak

verilen ig avans ve kedilerinin izlenmesi igin kullamlr.

Hesaba iligkin iglemler

MADDE 112 - (l') ig avans ve kedileri hesabrna iligkin iglemler aqalrda gtisterilmigtir.

a) ig avans ve kredi gegitleri

Biitgedeki 6deneline dayarularak verilecek iq avansr ve agrlacak kredilerin gegitleri aqalrda

g<isterilmigtir.

1) Muternetlere verilen avanslar,

2) Yabanct konuk ve heyetlerin a[rrlanmasr igin gdrevlendirilecek mihmandarlara

verilen avanslar,

3) Avans smrlannt aqan giderler igin mutemetler adrna agrlan krediler,

4)yabancr tilkelerde yaprlacak satrn almalar igin g6revlendirilen muteme er adrna

bankalar nezdinde aqtmlan kediler,

olugturur.

b) Mutemetlerin gdrevlendirilmesi, avans ve kredi verilmesi ve mahsubu

1 ) Harcama yetkilisi mutemedi g6revlendirilmesinde uyulacak esaslar

Kurumun her bir harcama birimi igin ayfl ayn mutemet gdrevlendirilir. Harcama yetkilisi' ilk

gdrevlendirmede ve deligiklik halinde mutemetlerin adrnr, soyadtm ve unvanlannt, bir yazr

ile ilgili birime bildirirler' Bu yazrlar bir dosyada saklamr'

2) Avansrn verilmesi ve harcanmast

Biitge srnrflandlrnasrnln herhangi bir ekonomik kodunun 2 nci diizeyinden verilmig olan

avansrn mahsubu yaprlmadan, belirlenen limiti agmasa bile aynr ekonomik kodun 2'nci
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diizeyinden yeniden avans verilemez. Ancak, bagka bir ekonomik kodun 2 nci di.izeyinden

istenilen avans, mutemede tarunan limiti agmadrlr takdirde verilebilir. Bir ig igin verilen avans

yalnrz o ige harcanrr. Avans ahnmadan harcama yapiatrraz. Avansrn verildili tarihten dnce

yaprlan harcamalara ait belgeler kabul edilmez.

3) Avanslann mahsubu

Her mutemet aldrlr avanstan harcadrlr tutarlara iligkin kanrtlayrcr belgeleri avansrn verildili
tarihten itibaren en gok bir ay iginde vermek ve artan parayl iade etmekle yiikiimltidtir.

Mutemet igin tamamlanmasrndan sonra bir ayhk siirenin bitimini beklemeksizin avans artlgrm

iade etmek ve hesabrm kapatrnak zorundadrr. Mutemet mali yrhn sonunda bir ayhk siirenin

dolmasrnr beklemeksizin, heniiz mahsubunu yaptrrmadrlr harcamalara ait belgeleri vermek ve

artan parayr yatrrmakla ytikiirnliidilr. Mali yrhn son giinlerinde mutemetlerce verilen

belgelerin incelenmesi yrlsonuna kadar bitirilemedigi takdirde, avans artrlr mahsup

ddneminde kapatrlmak iizere ertesi yrla devredilir. Mahn teslim ahndrlr veya hizmetin

gdrdiir0ldiifii, ancak belgelerin mahsup d6neminde verilecefi, dairesince mali yrhn sonuna

kadar muhasebe yetkilisine bildirilen mutemet avanslan igin de aynr gekilde iglem yaprlrr.

Yukanda agrklandrlr gekilde mahsup edilmeyen mutemet avanslan veya iade edilmeyen

avans artlgl mutemet adrna l4O-Kigilerden Alacaklar Hesabt'na ahnarak durum mutemedin

balh oldugu daireye bildirilir ve bu mutemede varsa gecikme zammr dahil avanstn mahsubu

yaprlmcaya kadar bir daha avans verilmez veya adrna kredi agrlmaz. Mutemet hakkmda 6183

sayrl Amme Alacaklannrn Tahsil Usulii Haklcnda Kanun Hiikiirnleri uyartnca iglem yaprlrr.

Bu gekilde l40-Kigilerden Alacaklar Hesabr'na ahnan tutarlara ait olarak, avansm mahsup

siiresi iginde diizenlenmig olan mahsup ewakrrun sonradan teslim edilmesi durumund4 avans

mahsup edilmekle birlikte, avansrn mahsup veya iade edilmesi gerektili tarihten itibaren

hesaplanacak gecikme zamml mutemetten tahsil edilir." Denilmektedir.

Birlilinize ait bu ve benzeri ddemelerde Harcama Yetkilisi Mutemedi

gdrevlendirilmeli yukanda belirtilen Avans (6n 6deme) usultine g6re i9 ve iglemlerin

yaprlmasr gerekmekte aynca yonefinelikte belirtilen muhasebe hesap kodlan kullamlarak

muhasebe kayrtlarrna ahnmasr gerekmektedir. Aynca Avans Kapatmalarda da yukanda

belirtilen siirelere u1'ulmasr gerekmektedir.

C) Satm alma iElemleri

Sulama Birlikleri mal ve hizmet ahmlan, bakrm-onanm ve yaprm iglerinde 4734 sayit

Kanununa tabi olduklanndan dolayr mal ve hizmet ahmlan, baktm-onanm ve yaplm igleri ve

diper ddemeler ile ilgili kanun da belirtilen parasal srmrlar gergevesinde iglemlerini yapmalan

gerekmektedir. Genel olarak sulama birlikleri dolrudan temin usulti ve agrk ihale usullerini

kullanmaktadrrlar. Buna gdre yapacaklan ig ve iqlemlerin nastl ve ne gekilde yiiriitirlmesi

gerektigine iligkin siireglere agalrda yer verilmig olup, uygulamamn bu gekilde ytiriitiilmesi

sallanmahdrr.
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* DOGRUDAN TEMiN USULI}NE GORE;

l. Talep yaztst

2. Yaklagrk Maliyet tespit

3. ihale Onay Betgesi (ihale harici ahnacak mal ve hizmetler igin harcama

talimatr)

4. Harcama yetkilisince, bir ve birden fazla piyasa ara;tma gdrevlilerinin ve

muayene kabul komisyonu gdrevlilerinin( en az iig kiqi) gdrevlendirildiline dair yazr,

5. Teklif mektuplarr (Kesinlikle silinti, kazrntr ve daksil kullamlmayacak) rakam

ve yazr ile ifadelendirilmig olmasr,

6. Piyasa ara;tlrma tutanagl,

7 . Muayene komisyon raPoru,

8. Sdzleqme yaprlacak ise; her bir sdzlegme igin; 488 sayrh Damga Vergisi

Kanunu gerelince Maliye Bakanhltnca yayrmlanan parasal limitlere ait ydnetmelikte

belirtilen tutarlarda Damga Vergisi Pulu olarak s<izlegme bedeli I(DV harig tespit edilerek

tahsil edilmesi (2015 Mali Yrh igin o/o 09,48)

9. Fatura

10. Mal ve hizmet ahmlan ddemelerinde Maliye Bakanhprnca Yayrmlanan

Ydnetmelikte belirtilen (Biiytikgehirler igin 2000, diler yerler igin 1000 TL) tutarlann agan

ddemelerde 6183 sayrh Amme Alacaklarrmn Tahsili usulii hakkrndaki Kanunun ( 22/a )

maddesine g6re borcu olup olmadrprna dair yazr,

11. Gergeklegtirme gdrevlisi, Harcama Yetkilisi ve Muhasebe Yetkilisince onayh

dderne emri belgesi ( 6deme ernri belgesinde hak sahibinin adr soyadt veya girketin adrna,

T.C. Nosu veya vergi Numarasma, Banka Hesap Nosuna yer verilmesine ) diizenlenerek

siireg sonlandrnlmahdrr.

Dolrudan temin usuluyle yaprlan ahm sonucunda; ahmrn yaprldrlr kigi yada firmaya

ddemeye yaprlrrken 6deme emri belgesine yukarda sayrlan btitiin evraklar eklenmelidir.

*AQIK IHALE USULI.INE GORE;

I . ihale Oncesi iglemler

- TaleP Yaztst

- ihtiyacrn toplam miktarrnm, igin nitelilinin belirlenmesi

- Yaklagrk maliYet tesPiti

- ihale onaymn ahnmast

- Kamu ihale Kurumundan ihale kayrt numarasl ahnmasl

- ihale ilamn ve dokiimanrn haztrlanmast

- ihale komisyonunun g6revlendirilmesi

- ihalenin ilam
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- ihale iqlem dosyasrmn hazrrlanmasr

- ihale iglem dosyasrmn bir yazr ekinde ihale komisyonuna verilmesi

- ihale doktimanmrn satrlmasr

2. Tekliflerin iqleme Ahnmasr

- idare tarafindan istenilecek belgeler

- isteklilere verilen teklif zarflannrn teslim altnmast

- Postada geciken tekliflerin tespiti

- ihale teklif zarflarrmn ihale komisyonuna teslimi

3. Zuflann ve Belgelerin Kontrolii( Agrk Oturum)

- ihale teklif zarflanmn ekil y6niinden incelenmesi

- Teklif zarflannrn agtlmast ve kontrol edilmesi

- Uygun bulunmayan belgelerin tespiti

- Teklif fiyatlanmn agtklanmast

- Komisyonca tekliflerin ahnmast ve agtlmast oturumun kapatrlmasl

4. Tekliflerin ve Belgelerin incelenmesi ve De[erlendirilmesi ( Kapah Oturum)

- Belgelerin incelenmesi ve net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden agrklama

- Tekliflerin ayrrntrh delerlendirilmesi

- Aritmetik inceleme

- Aqrn diigiik teklifler

- Teklif fiyatlanrun incelenmesi ve ihale komisyonun karan

5. ihale karannrn onaylanmast ve sonucunun bildirilmesi

- isteklilerinin yasakh olup olmadrlrnrn teyit ettirilmesi

- ihale karanmn onaya sunulmast

- ihale karanmn onaylanmasr

- Kesinlegen ihale karannrn bildirilmesi

- iptal edilen ihale karanmn bildirilmesi

6. Sdzlegmeye Davet ve Sdzlegmenin imzalanmasr

- isteklinin sdzlegmeye davet edilmesi

- Kesin teminattn ahnmast

- Sdzlegmenin imzalanmasr

- Gegici teminatrn iade edilmesi/ gelir kaydedilmesi

- ihale sonucunun ilant
74
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geklinde ihale yaprlrr.

Agrk ihale usuliine gdre yaprlan ahmrn ilk <idemesinde; ddeme emri belgesine

-Talep yazrsr

- Yaklagrk maliyet tutanalr

- Onay belgesi

- ihale ilam yaprldlglna dair tutanak

- ihale teklif zarflan

- ihale komisyon kararr

- isteklilerin yasakh olup olmadr[rna dair teyit belgesi

- Kesin teminat ahndrsr

- Sdzlegme damga vergisi ve karar pulu bedeli

- Sdzlegme

- Vergi borcu(22la) sorgulamasr

- SGK borcu ( 90'rncr maddeye gdre) sorgulama

- Fatura

- Hak edig Raporu

- HizmeV Yaprm igleri kabul tutanagr

- Hak ediq icmali diiaenlenerek siireg sonlandrnlmahdlr.

D) Yaklagrk MaliYet

Birlipinizin 2015 yrhnda yaprlan incelenmesinde genel olarak tiim iglemlerinizde

Yaklagrk Maliyet Tespit Tutanagr diizenlenmedi[i tespit edilmigtir.

Oysa 4734 sayrh kamu ihale kanunun tammlar baghkh 3. Maddesinde;

!) yaklagrk maliyet: ihale onay belgesi diizenlenmeden dnce idarece her tiirlii fiyat

arattrrmasl yaprlarak, Katma Deger Vergisi (KDV) harig olmak iizere hesaplanan ve

dayanaklan ile birlikte bir hesap cetvelinde gdsterilen, ihale konusu ahmm ongdriilen

bedelini, belirlernek igin tespit edilir denilmektedir. Bu nedenle tiim mal ve hizrnet ahmlan,

bakrm-onanm ve yaplm iglerinde yaklagrk maliyet tespiti yaptlnlmasr ve tutanaga ballanmast

gerekmektedir.

E) Muayene Kabul Komisyon TutanaEl

Birlipinizin 2015 yrhnda yaprlan incelenmesinde genel olarak tiim iqlemlerinizde

Muayene Kabul Komisyon tutanagr tanzim edilmedi!i tespit edilmigtir.

Mal ahmlarr denetim muayene ve kabul iglemlerine dair ydnetmelifin;

Madde 1- Bu Ydnetmeligin amacl, mal ahmlannda uygulanacak ara denetim ile muayene ve /
kabul iglemlerine dair esas ve usulleri belirlemektir. 
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Kapsam

Madde 2- Bu Y<inetmelik , 4734 say Kamu ihale Kanunu kapsamlndaki kamu kurum ve

kuruluqlannrn, bu Kanun hiikiirnlerine g6re yaptrklan ihaleler sonucunda teslim edilen mal

igin 4735 sayrh Kamu ihale Sdzlegmeleri Kanununun I I inci maddesi uyannca kuracaklart

muayene ve kabul komisyonlanmn kurulug ve galtgma esaslan ile ara denetim, muayene ve

kabul iqlemlerinde uygulanacak esas ve usulleri kapsar.

Muayene ve kabul komisyonlanmn kurulmast:

Madde 6- (Deligik birinci frka: RG-22.06.2005-25853) Yetkili makam tarafindan biri

bagkan, biri iqin uzmanr olmak iizere en az ig veya daha fazla tek sayrda kigi ile yedek

iiyelerden olugan muayene ve kabul komisyonlan kurulur. Ancak, ilgili idarede yeterli saylda

veya igin cizelliline uygun nitelikte uzman personel bulunmamasr durumunda, 4734 saylr

Kanuna tabi idarelerden uzman personel gdrevlendirilebilir'

(De!i$ik ikinci fikra: Rc -22.06.2005-25853) Ara denetimi gergeklegtiren personel muayene

kabul komisyonlannda gdrevlendirilebilir. Ancak, muayene ve kabul komisyonlannda

g<irevlendirilen personelin tamamr ara denetimi gergeklegtiren personelden olugturulamaz.

(Miilga iigiincii fi kra: RG-22.06.2005-25853)

flzellikleri dolayrsryla krsa siirede nitelikleri deligebilen veya giinliik teslime konu olan

mallarrn muayene ve kabul iqlemlerinin etkin bir qekilde yiir0tiilebilmesi igin idareler,

muayene ve kabul komisyonunu dncelikle bu mah kullanacak birimlerde gahqan gtirevlilerden

kurarlar.

Komisyonun gdrev ve sorumluluklarr

Madde 7- Komisyonun gdrev ve sorumluluklarr aSagrda belirtilrnigtir:

a) Yiiklenici tarafindan idareye teslim edilen mahn veya yaptlan igin ihale doktimamnda

belirtilen gartlara uygun olup olmadrlrnr inceler.

b) Komisyon iiyeleri her muayenede hazrr bulunmak zorundadtr'

c) Krsa stirede bozulabilen maddelerin muayenesine iincelik verir.

d) Komisyon, ihale dokiimarunda belirlenen gekilde kabul iglemlerinde esas ahnacak

iglemleri yiiriiti.ir.' ' Denilmektedir. Bahsi gegen ydnetmelik hiiki.irnlerine g6re gerekli

komisyonlann kurulmasr ve komisyon tiyelerince tanzim ve imza edilerek gereken belgelerin

di.izenlenmesi gerekmektedir.

GENEL OLARAK DiKKAT EDiLMESi GEREKEN HUSUSLAR

1. Biitgeye konulmayan ddenelin varmrg gibi dtigiiniilerek her hangi bir taahhiitte

giriqilip birlilin zarara ugratrlmamasr

2. Biitgeden nakden veya mahsuben yaprlan harcamalar "6deme Emri Belgesi" (Omek-

32), diler iglemler ise "Muhasebe iglem Figi" (6mek-33) ile muhasebelegtirilir. Dtizenlenen

belgelerde ilgilinin Adr, Soyadr-Firma Adr-T.C,Vergi Kimlik No-Banka Adr- IBAN' Hesap

No gibi bilgilerin tam ve eksiksiz doldurulmasr gerekmektedir. AyTca 6deme Emri
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Belgesinde gergeklegtirme g<irevlisi, harcama yetkilisi ve muhasebe yetkilisinin imzalanrun

mutlaka bulunmasr gerekmektedir.

3. Sulama Birliklerinin ihale usuliiyle yaprlacak ahmlarda, do!rudan temin suretiyle veya

kamu ihale mevzuatrnda belirtilen istisnai ahmlarda ise ahm konusu igin nev'i, nitelili, varsa

proje numarasr, miktan, gereken hallerde yaklagrk maliyeti, kullanllabilir ddeneli ve tertibi,

ahmda uygulanacak usulii, avans ve fiyat farkr verilecekse gartlannl gdsteren ve harcarna

yetkilisinin imzasmr taSryan onay belgesini;

Kamu ihale mevzuatrna tabi olmayan bir giderin idare adrna gegici veya kesin olarak

$denebilmesi igin giderin konusunu, gerekgesini, yaprlacak ig veya hizmetin siiresini, tutanru,

kullamlabilir 6denefini, tertibini, gergeklegtirme usulii ile gergeklegtirmeyle gdrevli olanlara

iliSkin bilgileri gdsteren ve harcama yetkilisinin imzasrnr ta$ryan harcama talimatrnr

diizenlemesi gerekmektedir.

4. Herhangi bir ig ve iglemin yaprlmasrnda diizenlenmesi gereken belgelerin Mutlaka

ilgililer tarafindan imzalanmn bulunmastna ve Mahalli idareler Harcama Belgeleri

Ydnetmelilinde belirtilen belgelerin gekil ve igerili deliqtirilmeden (Standart form) lann

kullanrlmasrna dikkat edilmesi gerekmektedir.

5. Telefon faturalanrun ddenmesinde faturalar iizerine "yaprlan gdriiSmeler resmidir"

ibaresinin yazrlmasr ve varsa 6zel gdriiqmeler diigiildiikten sonraki ktsmrn iidenmesi

gerekmektedir.

6. Yaprlan emanet ddemelerinin belge dmeklerinin Sdeme ewakrna ballanmast

gerekmektedir.

7. Mal ve hizmet almlarr ddemelerinde (Maliye Bakanhlrnca Yayrmlanan Ydnetmelikte

belirtilen Biiyiikqehirler igin 2000, difer yerler igin 1000 TL tutarlann agan <idemelerde) vergi

borcu sorgulamasrmn 6183 sayrh Amme Alacaklanmn Tahsili Usulii hakkrndaki Kanunun

(221a) maddesine g6re olmasr gerekmektedir. Vergi borcu var ise alacagrndan mahsup

edilmelidir.

8. Piyasada yaprlan araqtrrma neticesinde ihtiyaqlann tek bir kaynaktan temin

edilecefinin ortaya grkmasl ya da taahhiit konusu s<izleqme ya da gartnarnede yer alan

hiikiimler nedeniyle belli bir marka veya modelli mahn altnmastmn zortutlu oldulu hallerde

Kamu ihale Kanunun 22'nci maddesinin (a) bendine gcire altm yaprlmahdrr. odeme emri

belgesine de tek kaynaktan temin edilen hizmetlere iliqkin form ve yetki belgesi eklenmelidir.

g. Bankalarla Anlagmalarda Hesap igletim Ucreti, Havale (EFT) iglem Ucreti

ddenmemesi ve Kredi Karh iiyelik (P.O.S.) cihaz siizlegmelerinde geri ddniig siirelerine (20)

giin dikkat edilmesi gerekmektedir.

10. Maliye Bakanhprnca belirlenen limitlerin iizerindeki mal ve hizmet ahmlarrnrn 4734

sayrl ihale Kanununun 19. maddesi gerelince agrk ihale usulii ile yaptlmasr,4734 sayrh ihale

Kanununun genel ilkeleri gergevesinde mal ve hizmetlerin pargalara bdliinerek 22ld

maddesine gdre temin edilme cihetine gidilmemelidir.

iqburapor2(iki)eesuretdiizenlenmrstir.25'07.2016 
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