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siLiFKE sULAMA BiRLici 20ts YII,I DENETiM RAPoRU

r-cinis
Valilik Makamrnn 23.03.2016 tarihli ve 5888 sayrh onayt ile oluqturulan

komisyonumuzca Silifke ilgesinde bulunan Silifke Sulama Birlilinin 2015 yrh Mali ve idari

Denetimi gergekleqtirilmi gtir.

Silifke Sulama Birlili Bagkanhfirmn 201 5 yrh idari ve Mali Denetimi 6172 Saylt

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

Komisyonu tarafindan 09-10.06.2016 wihinde denetime baglanmasr neticesinde tespit edilen

hata ve noksanhklar ile tenkit ve tavsiyeye deper hususlar aqa[rda maddeler halinde

agrklanmrgtrr.

2-ONCEKi DENETiM

Silifke Sulama Birligi; 6172 sayrh Sulama Birlikleri Kanununa giire d<irdiinci defa

denetlenmektedir.

silifke sulama Birlili 5355 mahalli idare birimi olarak kurulmuq olup, 6172 sayrh

Kanunun yiiLriirluEe girmesinden sonra 09.05.2012 tarihinde Bakanhk olur'u ile Birlik Ana

Statiisti onaylanarak yiiriirliile girmigtir.

Sililke Sulama Birlili Tesisleri Hakkmda Genel Bilgiler

Net Sulama Alant

Sulama Y<interni

0/o64 Cazibe, Vo36 DatriamaMevcut Sulama Yiintemi
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4-BiRLiGiN UYELERi

Silifke Sulama Birlilini olu$turan yerlegim birimlerine gdre meclis iiyelerinin

dalrhmrm gdsterir tablo a;afrya grkanrlmrghr.

Srra No Yerlegim Birimi Meclis Uye Sayrsr Eksik Uye Sayrsr

1 Silifke 5

2 Tasucu 3

3 Bahge 3

4 B.Koyuncu 3

5 Burunucu 3

6 Qeltikpi 3

7 GiiliimpaSah 4

8 Kurtulug 6

9 S6kiin 3

l0 Ulugdz 3

TOPLAM 36

5-TESKiLATLANMA

Silifke Sulama BirliEinde; I Adet Birlik Mtidtirii, I adet iqletrne Bakrm Birim Amiri,

1 Aclet Mali igler Birim Amiri, 3 Adet Su dalrtrm Teknisyeni, I Adet Pompa operatorii, 2

adet i$ Makinesi Operatiirii, 2 adet i99i ve 1 adet $oftir gahgtrrrldrlr aync4

Aynca; agalrdaki tablolarda belirtilen alet, ekipman ve araglanmn bulundulu
tqraftfitz.cA

Srra No Alet ve Ekipman

Cinsi Adet

Bilgisayar 7

2 Su dlctim Cihazlan (Rasat kuyu 6l9iim cihazr) 2

3 Ot Biqme Makinasr )

4 Jenerat6r 1

5 MotoDomD 2

6 GSM Hath Telefon 2

Alet ve Ekipman
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Cinsi Adet

1 Motosiklet 4

2 R6mork 2

3 Pikap (Qift srra) 2

4 Traktdr 2

5 Su Tankr

6 ilaclarna Makinesi 3

7 Betonyer 1

8 Kamyon 2

9 Lastik Tekerlekli Yiikleyici 1

l0 Gradall Bantam tipi Ekskavat6r (Paletli) 2

1l Gradall Bantam tipi Ekskavat6r (Lastikli) 2

Silifke Sulama Birli[inin tagrnmazlarrna ait bilgiler aEalrdaki tabloda belirtilmigtir.

Sra No Binamn Cinsi Adedi iktisap Sekli iktisap Yrh

I Hizmet Binasr I DSi r997

2 Lojman DSi r997

3 Depo-Ambar 1 DSi r997

Silifl<e Sulama Birlifinin 6172 sayit Kanuna gdre 09.05.2012 tarihinde Orman ve Su igleri

Bakanhlrnrn onayr ile yiirtirliige giren Qergeve Ana stati.iye g6re; Birlik Miidiirii (islt. Fak.

Mezunu), igletme ve Bakm Birimi, idari ve Mali igler Birim amirinden oluqan birlik

tegkilatrm olugturdu[u tespit edilmigtir.

GBiRLiK MECLiSi iLE iLGiLi iS VE iSLEMLER

Qergeve Ana Statiisiinde belirtildili gibi Nisan ve Kasrm aylarrnda yaprlmast gereken

meclis toplantrlan yapllmt$tlr.

Nisan aynda yaprlmasr gereken meclis toplantrst, 24.04.2015 tarih ve 174 saytlt yazr ile ile 30

Nisan 2015 tarihinde, saat 14:00 da Sililke Ticaret odasr Meclis Toplantr Salonunda,

yaprlaca[r ve agafrdaki giindem maddelerinin giiroqiilecepi meclis iiyelerine ve ileil/
kurumlara bildirilmigtir. ,..-1 I I4+y

'\&llt\\



1-Agrhg, yoklama, saygr duruqu, istiklal margrmn okunmast,

2- Denetim kurulu raporunun meclise sunulmast ve okunmasl,

3-2014 Mali yrh Kesin Hesabrntn gdrii$iilmesi,

4-Bagkanhk Faaliyet Raporunun g6riigiilmesi,

5-Dilek ve temeru:riler,

6-Kapamq.

Giindem drgrnda herhangi bir konu giiriigiilmemigtir.

Nisan ayr meclis toplantrsr, 30.04.2015 tarihinde ve saat 14:00 da Sili{ke Ticaret Odasr

Toplantr Salonunda 36 iiyeden 25 kiqinin katrhmr ile gergekleqtirildili tespit edilmigtir.

Toplanu esnasrnda ek giindem gdrtigiilmemi gtir.

Giindemin 2. Maddesi Denetim kurulu raporunun dalrtrlmasr olup, bu kapsamda; Denetim
Raporunun gdriiqiilmesi yaprlmrgtrr. Denetim Kur:':Ju 22.O4.2015 tarihinde toplanarak ve

Denetim Kurulu Raporunun hazrrlandrfr, Meclise sunuldulu ve oy birliliyle kabul edildili
gitriilmtisti.ir.

Giindemin 3. Maddesi Olarak 2014 Mali yrlr Kesin Hesabrmn gdriigtilmesi yaprlmrqtrr. 2014

Yrh Bttge Gider Kesin hesabr iizerinde yaprlan miizakereler neticesinde 2014 yrh gider

biitgesine 2.274.000,00 TL tidenek konuldufu, 2014 yrhnda 1.178.898,03 TL ddenelin

kullamldrfr, 1.095.101,97 TL iidenepinde iptal edildili (kalan) gdrtilmiiqttir.

Giindemin 4. Maddesi Olarak, 201 4 yrh faaliyet rapomnun gdriigiilmesi yaptlmtgttr.

Gdriigmede; 2014 yrhnda Sulama Kanahnda 165710 m3 makine ile, 5639 m3 elle rusubat

temizlili yaprldr,

Servis yollanna bakrm yaprldr!r,

Sulama Kanallannda 100 m3 beton onanmr yaprldrlr, Drenaj kananntn muhtelif yerlerinde

temizlik gah gmasr yaprldrgr,

Sulama kanahnda su igi yabancr otlarr igin 500 kg Gitzta$ uygulamasrrun yaprldrlr,

Drenaj kanallarrnda bulunan banket yabancr otlanna kargr 330 k! Gloykosit uygulamastntn

yaprldr!r belgelerde giiriilmiigtiir.

Giindemin 4. Maddesi Olarak, Kurtulug Mahallesi Qayrr mevkiinde bulunan dinamonun devir

ahnmasrntn konusu mecliste gdrt$Ulmti$, dinamonun balrg olarak ahmp iqletilmesi oy

goklufuyla kabul edildili gdriitiilmiiitth.

Silifke Sulama Birli[i 24.11.2015 tarih ve 463 sayrh yazr ile 30.11.2015 tarihinde, saat l4:00

de Silifke Ticaret Odasr Meclis Toplantr Salonunda toplantmm yaprlacalrm ve agalrdaki

giindern maddelerinin gdriiqiilecefini meclis i.iyelerine ve ilgili kurumlara bildirilmigtir.

l-Agrhq, Yoklama, Saygr durugu ve istiklal Margrnrn okunmasr,

2-Denetim Kurulu Raporunun Meclise sunulmast ve okunmasr,

3-2016 yrhna ait Gitkgeburun Pompaj sulama suyu iicretinin M3 olarak belirlenmesinin

96riigiilmesi,
4-2016 yl|rna art cazibe ve pompaj sulama sulu iicretinin belirlenmesi,

5-2016 yrh Mali biitgesinin gdriiqiilmesi,

6-Sdzlegmeli personel iicretinin belirlenmesi,

I
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7-Dilek ve Temenniler,

8-Kapantg.

27.11.2014 tarihinde, saat 14:00 de Silifke Ticaret odasr Meclis Toplantr Salonunda 36

iiyeden 3 1 iiyenin katrhmr ile gergeklegmigtir.

Giindemin 2. Maddesi Olarak, Denetim Kurulunun 23.11.2015 tarihinde toplandrfr ve

Denetim Kurulu Raporunun haztrlandrlr, Meclise sunuldulu ve oy birligiyle kabul edildili
gdriilmtiqtiir.

Giindernin 3. Maddesi Olarak 2015 yrhna ait Gdkgeburun Pompaj sulama suyr iicretinin M3

olarak belirlenmesinin gdriipiilmesi sonucunda m3 su iicreti 0,80 TL/m3 olarak oy birli[iyle
karar verilmigtir.

Giindemin 4. Maddesi Olarak 2015 yrhna ait cazibe ve pompaj sulama suyu iicretinin

belirlenmesi sonucunda; Mevcut sulama iicretleri ijzeine oh5 oranrnda ilave edilerek DSi'ce

belirlenen Su Kullanrm Hizmet Bedelinin iizerinde belirlendili g<iriigilmiigtiir.

Giindemin 5. Maddesi Olarak 2016 yh Mali btitgesinin gdriigiilmesi sonucunda;

Yaprlan gdriigmede,2016 yrh Gelir Biitgesi 2.677.500,00 TL olarak tahmin edildili, Personel
masraflannrn %17 oldufu, Bakrm Onanma aynlan ddenelin de %15-30 arxrnda (%o2l)

oldulu gdriilmiiqtiir.

Bagkan, Ydnetim ve Denetim Kurulu iiyeleri buzur haklarr verilmesi konusu toplantl
giindemine ahnarak Kasrm Ayr Meclis toplantsrnda giiriigiilmelidir.

2015Y r Huzur Haklan

Yrl

2015 Yrh Odenebilecek En
Yiiksek iicret

2015 Yrh Odenen

01.01-/30.06 0r.07-t3r.r2 01.01-/30.06 or.07-t31.12

Birlik Baqkanrna Ayhk
Odenen Huzur Hakla

3.604,s0 3.820,50 4.278,90 5.049,64

Yiinetim Kurulu
Uyelerine Ayhk ddenen
Huzur Haklo

600,'7 636,75 695,42 755,85

Denetim Kurulu
tlyelerine Ayhk Odenen
Huzur Haklo

1201,5 1273,5 1511,7

Giindemin 6. Maddesi Olarak Siizlegmeli personel iicretinin belirlenmesi ile ilgili konu Meclis
gtindemine ta$mmr;, 01.01.2016 tarihinden 31.12.2016 tarihine kadar $ahin ONER'in ek

ddemeler dahil olmak izere 2.874,46 TL maag verilmesi oy birliliyle karar verildili
gdriiqiilmii$tiir.
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7-BiRLiK YONETiM KURULU VE TOPLANTILARI

21.09.2012 tarihli ve 14 Nolu Birlik Meclis Karanna istinaden Qergeve Ana Statiide

belirtilen gekilde olugturulan Silifke Sulama Birli[i Y<inetim Kurulu yapmalan gereken

ydnetim kurulu toplanttlanm ana statiintin 33. Maddesine g<ire ayda en az iki kez yapmalan

gereken toplantrlarr gergeklegtirilmigtir.

8-BiRLiK DENETiM KURULU VE TOPLANTILARI

22.M.2015-23.11.2015 tarihinde yaprlacak olan meclis toplantrsrndan 6nce denetim

kurulunun toplantlsrnl gergeklegtirdili raporunu hazrrlayarak meclise sundulu tarafimtzca

belirlenmigtir.

g-BiRLiCiN DEFTER KAYITLARI

Birlik Qergeve Ana Statiisiiniin 55. Maddesi; "Birlikte;

a)Meclis ve ydnetim kurulu karar defteri

b)Gelen ve giden ewak kayrt defterleri

c)Sulayrcr kullanrcr kayrt defteri
g)Defteri Kebir
d)Yevmiye defteri
e)Envanter defteri
f)Kasa defteri
g)Demirbaq defteri

!)Sulama igletmecilili ile ilgili olarak devreden kurulugun bildireceli kayt ve defterler

tutulur ibaresi yer almakta olup, (E) maddesi haricinde defterlerin birlik tarafindan tutuldu[u

belirlenmigtir.

1O-BiRLiK IIiZMETLERiNDEN FAYDALANMASI

Sililke Sulama Birlili iiyesi olan tiyelerin Qergeve Ana Statiiniin I 0.Maddesinde
belirtilen qartlan taqrdrlt tarafimtzca belirlenmigtir. Birlilin sulal'rcr iiyesi olmayan
miikelleflerin kullanmrg olduklan su kullamm hizmet bedelinin ana statiiniin 59. Maddesinde

mali miikellefiyetleri birlik meclisi kararr ile 2 katrna kadar arttrrrlabileceli belirtilmigtir.
Yaprlan incelenme sonucunda birlik iiyesi olmayan su kullamcrlanndan birlik iiyesi olan
kullamcrlann 6dedikleri tutar iizerinden 7o10 fazla iicret tahsilat yaprldrfr belirlenmigtir.

rl-BiRLiGE KAYITLI CiFTCi SAYISI vE ALANLARI

Silifke Sa! Sahil Sulamasrnrn igletme, baktm-onanm ve ydnetim sorumlululunu
yiiri.itttgi Silifke Sulama Birlilinin su kullamcr miikellef sayrsrrun 1871 oldufu, sulanabilir
parsel sayrsrnrn 2772 oldupu, toplam sulama sahasrrun 37430 dekar oldufu, fiilen sulanan

alarun qebeke harici sahalarla birlikte 29460 dekar oldulu kayrtlarda gdriilmiiitiir. 2015 ylt
sulama iicreti tahakkuku 1.905.058,00 TL, tahsil edilen 1.052.387,00 TL ve 2015 yrh tahsilat

oramrn %55 oldulu tespit edilmigtir.

2015 yrhndan borglu olan iiye sayrsr 660 oldufu, 6deme emirlerinin diizenlendili
yaprlandrrma kapsamrnda 252 kiginin oldulu, 190 kiginin icraya verildili, bunun 40 adedinin

2015 yrhna ait oldulu tarafimrzca belirlenmigtir.

\.&e\\ 
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Su kullanrcrlanna T

Birlik Uye Sausr 1 166

BirliAe iiye olmayan sulaylct saytsl
705

Toplam sulaytcr saytst
1871

Beyanname toplanan miikel lef sayrsr
1237

Beyanname toplanma orant 7o
65

Birlile iiye olan Sulayrcrlarrn toplam arazi
Miktan(ha.) (Birlik sahasr iqerisindeki)

23726

Birlile iiye olmayan sulayrcrlann toplam arazi miktar (ha)
(Birlik sahasr icerisindeki)

13704

2015 Yrh Bitki Deseni

Uriin
Ekim Alam

(da)
l Urilrt

Ekilis Oram (%)
2. Urtn

Ekilis Oran (%)

1 Bostan 472 2

2
Bakla-
I.Uriin

1074 4

3 Sebze 217 I

4 Yer Frstrlr 468 2

5 Qilek 4140 l5

6 Susam 237 1

7 Mrsrr 3580 12

8 Sera 361 0

9 Qeltik 8285 28

l0 M.Bahgesi 1580 5

1t Narenciye 8663 30

TOPLAM 29077
100

Genel sulama planlamasrnda 59,12 hm3 sulama su)'una ihtiyacr oldupunu, gergekleqen bitki
desenine gdre 59,10 hm3 su ihtiyacrmn grktrfr, sulamaya 45,13 hmj su verildili planh su

daprtrmr uygulama raporunda belirtilmigtir. sulama randrmant 70,71 ihtiyacr kargrlama orant

0,76 oldulu tarafimrzca belirlenmigtir. $ebekeye ahnan su Egel ile tilgiilmektedir. Sulamada

10 000 da Qeltik ekiminin oldufu beyan edilmigtir.
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DSi'ce aylk istenen $ebekeye ahnan su cetveli, Tabansu)'u rasatlan, Ayhk pompa raporlan
ile yrlhk olarak istenen Genel Sulama Plam, Planh Su Dalltrmr Uygulama Raporu, Muayene
Raporu, izleme ve Delerlendirme Raporu, 25 Nolu Form, Uretim Sonuglan, Mahsul Saym
Sonuglan, yrlhk pompa raporlan gibi faaliyet raporlannrn hazrrlanarak gdnderildili tespit
edilmiqtir.

r2-SU KULLANIM HiZMET BEDELi

Silifke Sulama Birlilinin su kullamm hizmet bedellini, DSi tarafrndan belirlenen

sulama iicretinin alt limiti dikkate ahnarak sulama iicretlerinin belirledipi tarafimrzca tespit

edilmigtir.

13-DEMiRBAS KAYITLARI
Silifke Sulama Birlilince demirba5 kayrt defterinin elektronik ortamda tutuldufu,

barkot sistemine gegildili, odalarda demirbaq gizelgelerinin oldu[u gdriiqiilmiigtiir.

l4-BiRLiEiN 2015 YILINA AiT GELiR GiDER iSLEMLERiNiN BELGELERi iLE
KARSILASTIRILMASI

Birlilin yrl iginde yaptrlr giderler ve topladrlr gelirlerin belgeler iizerinde incelenmesi

sonucu, gelirlerin teslimat miizekkereleri ile bankaya teslim edildifii, muhasebe iglem fi;leri
ile muhasebeleqtirildi!i gdriilmiiqtiiLr.

Birlilin banka hesaplan ve gelir gider durumunu giisterir tablolar aga[rda belirtilmigtir.

2015 yrh gelir gider evrak ve belgeleri ile banka hesabrndaki tutarlanrun birbirine uyumlu

oldu[u tespit edilmig olup, ilgili ddkiimler agalrda belirtilmiqtir.

Srra
No

Banka gube Adr Banka Hesabr IBAN NO

I Ziraat Bankasr Silifke Sb. 71.147.50 TR1 90001 0002093326755 1 5001

2 Deniz Bank Silifke Sb. 962,29 TR4700l 3400000626756500001
3 Deniz Bank Silifke $b. 485.808.41 TR7900 1 34000006267 s 6500007

2015 YILI GELiR TABLOSU

Tahmini
Geltu(rl)

Gegmig
Yrllardan
Devir (TL)

Yrh
Tahaklruk
(TL)

Toplam
Gelir
(TL)

Tahsil
Edilen
Gelirlrl;

Tahsil Edilecek
Gelir(rL)

2.550.000,00 1.206.289,08 l 503.015.20 2.'109.304,28 l 552.800,96 l .l 56.503,32

2015 YILI GiDER TABLOSU

BiitceGiderlsri 6deneAi(TL) Biitce Giderleri(TL)
Tenkis (TL)

2.550.000,00 1.435.759,22 1.r14.240,78

9
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BANKA HESABI

Borc Tutan (TL) Alacak (TL) Banka Mevcudu(Tl)

6.141.504,02 s.s83.585,82 557.918,20

KREDi KARTI HESABI

Borc Tutan (TL) Alacak (TL) Banka Mevcudu(Tl)

419.369,74 370.297.41 49.072,33

2015 YILINA AiT BORCLAR

SGK
5.s85,01

ddenecek Vergi ve Fonlar
24.409,31

TOPLAM 29.99432

Birlilin biitge giderlerindeki 1.114.240,78 TL kullanrlmayan lidenekten
kaynaklanmasr nedeni ile bu tutarrn tenkis edilnesi (ters kayrtla hesaplardan
grkar maslnrn) uygun olaca$na tarafimrzca karar verilmiqtir.

15-TESPiT EDiLEN HUSUSLAR VE ONERiLER:

Sililke Sulama Birlilinin 09-10.06.2016 tarihinde yerinde komisyonumuza ibraz edilen

harcama belgeleri ve muhasebe iglem figlerinin krsm-i ve krsrth incelenmesinde 2015 ytlt
Mali ve idari Denetimi sonucunda aqalrdaki hususlar tespit edilerek denetim raporunun ilgili
maddelerinde yer verilmig olup, ig ve iglemlerde bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

A)Tahsil Edilemeyen Alacaklara iliqkin Muhasebe iglemleri

Birlik tarafindan tahakkuk edilen ancak tahsil edilmeyen gelirleri tahsil edilmek iizere takibe

a[ndr!r, Ana statiini.in 46. Maddesi gerelince birlik meclisince belirlenen siire igerisinde

<idemi yapmayan su kullamcrlan hakkrnda alacak takibi, borglar kanunu, icra ve iflas kanunu

hiil<iimierine giire iglem yaprlmastna devam edilmelidir. Ancak takibe ahnan alacak

iglemlerinden iecil ve terkin edilmesine iligkin iglemlerin Muhasebe kayrtlanna ahnmadr[r

meclis karanna istinaden diizeltme iade belgesi ile terkin edildipi tespit edilmigtir. Bu tiir
iglemlerin Mahalli idareler Muhasebe Ydnetmelifiine giire a9a[rda belirtilen hesap

kayrtlannda izlenmesi gerektili diiqiiniilmektedir.

121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabt

Hesabrn nitelili

10



MADDE 35 - (l) Bu hesap, mevzuatr gerelince tahakkuk ettirilen faaliyet alacaklanndan

takibe ahnan tutarlar ile bunlardan yaptlan tahsilat, tecil ve terkinlerin izlenmesi igin
kullamhr.

Hesaba iligkin iqlemler

MADDE 86 - (l ) Gelirlerden takipli alacaklar hesabrna iligkin iglemler aqalrda gdsterilmigtir'

A) Takibe alma iglemleri

ilgili servislerce muhasebe servisine bildirilen takibe ahnmrq alacaklar, diizenlenecek

muhasebe iqlem fiqi ile gelirlerden takipli alacaklar hesabma borg, ilgisine giire Gelirlerden
Alacaklar Hesabr veya gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabtna alacak kaydedilerek

takip kayrtlan yaprlrr. ilgili servislerce takibe alma iglemi giin sonuna kadar muhasebeye

bildirilir.

b) Takipli alacaklarrn terkin iglemleri

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

gdnderildilinde, her bir dtizeltme ve iade belgesi igin diizenlenecek muhasebe iglem fi;iyle
veya diizeltme ve iade belgelerinin ekli oldulu giinlUk icmal listesine gdre di.izenlenecek

muhasebe iglem figiyle yevmiye kayrtlarrna kaydedilir ve terkin edilen tutarlar kayrtlardan
grkarrlrr.

c) Takipli alacaklardan yaprlan tahsilat

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

takipli alacaklar hesabtna alacak yazrlmak suretiyle tahsil edilen gelirler, gelir yansltma

hesabma borg, biitge gelirleri hesabrna alacak kaydedilir." Denilmektedir Hesap kayrtlanmn
Ydnetmelilte belirtilen hesap kodlanna giire kayrtlara ahrnasr ve izlenmesi gerekmektedir.

B) Avans Verilmesiyle Yaprlacak Odemeler

Bazr ddemelerin (Telefon, Su, Elektrik, Mahkerne Harg ve Giderleri vs.) yaprlmasr igleminde
Bankadan Sulama birlilinde gahgan personele <ideme yaprldrlt personel tarafindan fatura

bedeli ddendikten sonra ilgili kurum adrna 6deme Emri belgesi tanzim edildili tespit
edilmigtir.

Mahalli idareler Muhasebe Ydnetmeli[inde Avans iglemlerinin nastl yaprlacalr hangi hesap

kod lanmn kullanrlaca[r aqalrda belirtilmigtir.

MADDE I l0 - (l) Bu hesap grubu, btitge igi veya biitge drgr olarak veyahut emanet

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

(2) Harcama yetkilisinin uygun gtirmesi ve kargrhlr ddenelin sakh tutulmasr kaydryla; ilgili
kanunlarda dngiiriilen haller ile gergeklegtirme iglemlerinin tarnamlanrnasr beklenilemeyecek
ivedi giderler ve her yrl merkezi ydnetim biitge kanununda belirlenecek tutarlann altrnda

kalan giderler igin avans vermek veya kredi agmak suretiyle tin tideme yaprlabilir.

(3) 6n <iderneler ile ilgili olarak bu Ytinetrnelikte hiiktim bulunmayan hallerde 5018 Saylt
Kamu Mali Y$netimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen ydnefinelik
hiiki.imleri uygulanrr.

(4) On ddemeler niteliklerine g6re bu grup iginde agrlacak aqaprdaki hesaplardan oluqur.

160 i9 Avans ve Kredileri Hesabr

16l Personel Avanslan Hesabr

162 Biitge Drqr Avans ve Krediler Hesabr I\ 4 +111



164 Akreditifler Hesabr

165 Mahsup Drinemine Aktanlan Avans ve Krediler Hesabr

166 Proje Ozel Hesabrndan Verilen Avans ve Akreditifler Hesabr

167 Dolrudan Drg Proje Kredi Kullammlan Avans ve Akeditifleri Hesabr

160 ig Avans ve Kredileri Hesabr

Hesabrn niteligi

MADDE 111 - (1) Bu hesap, kurumca mevzuatr gerefince biitgedeki ddeneline dayamlarak

verilen ig avans ve kredilerinin izlenmesi igin kullamlrr.

Hesaba iligkin iqlemler

MADDE 112 - (1) ig avans ve kredileri hesabrna iligkin iglemler a9alrda gdsterilmigtir.

a) iq avans ve kedi gegitleri

Biitgedeki ddeneline dayamlarak verilecek ig avansr ve agrlacak kedilerin geqitleri a;a[rda
gdsterilmigtir.

I ) Muternetlere verilen avanslar,

2) Yabancr konuk ve heyetlerin alrrlanmasr igin gdrevlendirilecek mihmandarlara verilen
avanslar,

3) Avans srmrlanm agan giderler igin mutemetler adrna agtlan krediler,

4)Yabancr 0lkelerde yaprlacak satln almalar igin gdrevlendirilen mutemetler adrna bankalar
nezdinde agnnlan krediler, oluqturur.

b) Mutemetlerin gdrevlendirilmesi, avans ve kredi verilmesi ve mahsubu

I ) Harcama yetkilisi mutemedi g6revlendirilmesinde uyulacak esaslar

Kurumun her bir harcama birimi igin ayn ayn mutemet giirevlendirilir. Harcama yetkilisi, ilk
gdrevlendirmede ve deligiklik halinde mutemetlerin adrm, soyadrm ve unvanlannt, bir yazt

ile ilgili birime bildirirler. Bu yazrlar bir dosyada saklamr.

2) Avansrn verilmesi ve harcanmasr

Biitge srnrflandrrnaslnln herhangi bir ekonomik kodunun 2 nci diizeyinden verilmig olan
avansrn mahsubu yaprlmadan, belirlenen limiti agmasa bile aym ekonomik kodun 2'nci
diizeyinden yeniden avans verilemez. Ancak, bagka bir ekonomik kodun 2 nci diizeyinden
istenilen avans, mutemede tarunan limiti aqmadrlr takdirde verilebilir. Bir iq igin verilen avans

yalnrz o ige harcamr. Avans almmadan harcama yaprlamaz. Avansrn verildipi tarihten 6nce
yaprlan harcamalara ait belgeler kabul edilmez.

3) Avanslarrn mahsubu

Her mutemet aldrlr avanstan harcadr[r tutarlara iliqkin kanrtlayrcr belgeleri avansrn verildili
tarihten itibaren en gok bir ay iginde vermek ve artan parayl iade etmekle yiikiimliidiir.
Mutemet igin tamamlanmasrndan sonra bir ayhk siirenin bitimini beklemeksizin avans artrprnr

iade etmek ve hesabrnt kapatmak zorundadtr. Mutemet mali yrhn sonurda bir ayhk siirenin
dolmaslm beklemeksizin, heniiz mahsubunu yaptrrmadrfr harcamalara ait belgeleri vermek ve

artan parayr yatrrmakla yiikiimliidtir. Mali yrhn son giinlerinde mutemetlerce verilen
belgelerin incelenmesi yrlsonuna kadar bitirilemedigi takdirde, avans artllr mahsup

ddneminde kapatrlmak tizere ertesi yrla dewedilir. Mahn teslim ahndrfr veya hizmetin
gdrdtiriildiilt, ancak belgelerin mahsup ddneminde verilecepi, dairesince mali ythn sonuna

kadar muhasebe yetkilisine bildirilen mutemet avanslan igin de aym qekilde iglem yaprlrr.
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Yukanda agrklandrfr gekilde mahsup edilmeyen mutemet avanslan veya iade edilmeyen

avans artlgl mutemet adrna l4o-Kigilerden Alacaklar Hesabt'na ahnarak durum mutemedin

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

yupthn"uyu kadar bir daha avans verilmez veya adrna kredi agtlmaz. Mutemet hakkrnda 6183

iayr| Amme Alacaklanmn Tahsil Usulii Hakkrnda Kanun Hiiktimleri uyannca iglem yaprlrr.

Bu gekilde l40-Kigilerden Alacaklar Hesabt'na alman tutarlara ait olarak, avanstn mahsup

siireii iginde d0zenlenmig olan mahsup evraktmn sonradan teslim edilmesi durumunda, avans

mahsup edilmekle birlikte, avansm mahsup veya iade edilmesi gerekti[i tarihten itibaren

hesaplanacak gecikme zammr mutemetten tahsil edilir." Denilmektedir'

Birlilinize ait bu ve benzeri ddemelerde Harcama Yetkilisi Mutemedi

gorevlendirilmeli lukanda belirtilen Avans (On Odeme) Usuliine g6re i9 ve iglemlerin

laprlmasr gerekmikte aynca ydnetrnelikte belirtilen muhasebe hesap kodlan kullamlarak

muhasebe 
-kayrtlanna i--*i gerekmektedir. Aynca Avans Kapatmalarda da yukanda

belirtilen si.irelere uyrlmasr gerekmektedir.

C) Satrn alma iglemleri

sulama Birlikleri mal ve hizmet ahmlarr, bakrm-onanm ve yaplm iglerinde 4734 sayit

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

diler ddemeler ile ilgili kanun da 6elirtilen parasal srmrlar gergevesinde iglemlerini yapmalan

g.i"k*.kt"dir. Gene-l olarak sulama birlikliri do!rudan temin usulii ve aqlk ihale usullerini

Iullanmaktadrrlar. Buna g6re yapacaklarr iq ve iglemlerin nasrl ve ne gekilde yiiriittilmesi

gerekti[ine iliqkin sureglere ugugiau y"r verilmig olup, uygulamamn bu gekilde yiiriitiilmesi

sa[lanmahdrr.
* DOGRUDAN TEMiN USUL{INE GORE;

1. Talep yaztst

2. Yaklagrk Maliyet tesPit

3. ihale Onay Belgesi (ihale harici ahnacak mal ve hizmetler igin harcama talimatt)

4. Harcama yetkilisince, bir ve birden fazla piyasa arattrrma gdrevlilerinin ve muayene

kabul komisyonu gdrevlilerinin( en az iig kigi) gdrevlendirildipine dair yazt,

5. Teklif mektuplan (Kesinlikle silinti, kazrntr ve daksil kullanrlmayacak) rakam ve yazr

ile ifadelendirilmig olmast,

6. Piyasa ara$trma tutanagl,

'7 . Muayene komisyon raporu,

8. Sdzleqme yaprlacak ise; her bir stizleqme igin; 488 sayrh Damga V-ergisi. K'anunu

leregince Mliy" n*utttrfrnca yayrmlanan parasal limitlere ait ydnetmelilde belirtilen

iutariarda Damga Vergisi putu otarat< s6zleqme bedeli I(DV harig tespit edilerek tahsil

edilmesi (2015 Mali Yrh igin %09,48)

9. Fatura

10. Mal ve hizmet ahmlan ddemelerinde Maliye Bakanhltnca Yayrmlanan Ydnetmelikte

belirtilen (Biiyiikgehirler igin 2000, diler yerler igin 1000 TL) tutarlarrn agan _ddemelerde
6lg3 sayrli Amme Alacaklannrn Tahsili Usulii hakkrndaki Kanunun (22/a) maddesine gtire

borcu olup olmadrlrna dair Yazt,

11. Gergeklegtirme gdrevlisi, Harcama Yetkilisi ve Muhasebe Yetkilisince onavtt 2!1ne /
"rti *fg"ri ( Odeme ei'i belgesinde hak sahibinin adt soyadr veya girketin adrna, T.C Nosu //
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veya Vergi Numarastna, Banka Hesap Nosuna yer verilmesine ) diizenlenerek siireg

sonlandrrrlmahdlr.

Do!rudan temin usuliiyle yaprlan ahm sonucunda; ahmrn yaprldrfr kigi yada firmaya
ddemeye yaprlrrken iideme emri belgesine yukarda saytlan biitiin ewaklar eklenmelidir.

+AqtK |HALE USULUNE CoRE:

l. ihale Oncesi iqlemler

- Talep Yaztst

- ihtiyacrn toplam miktarrrun, igin niteli[inin belirlenmesi

- Yaklagrk maliyet tespiti

- ihale onayrmn ahnmasr

- Kamu ihale Kurumundan ihale kayrt numarasl altnmast

- ihale ilamn ve dokiimamn hazrrlanmasr

- ihale komisyonunun g6revlendirilmesi

- ihalenin ilam

- ihale iglem dosyasrmn hazrlanmasr

- ihale iglem dosyasrmn bir yazr ekinde ihale komisyonuna verilmesi

- ihale dokiimanlmn satllmasl

2. Tekliflerin igleme Ahnmasr

- idare tarafindan istenilecek belgeler

- isteklilere verilen teklif zarflannln teslim ahnmasr

- Postada geciken tekliflerin tespiti

- ihale teklif zarflarrmn ihale komisyonuna teslimi

3. Z.arflarn ve Belgelerin Kontrolii( Agrk Oturum)

- ihale teklif zarflarrmn ekil yiiniinden incelenmesi

- Teklif zarflannrn agrlmasr ve kontrol edilmesi

- Uygun bulunmayan belgelerin tespiti

- Teklif fiyatlarrmn agrkJanmasr

- Komisyonca tekliflerin ahnmasr ve agrlmasr oturumun kapattlmast

4. Tekliflerin ve Belgelerin incelenmesi ve Delerlendirilmesi ( Kapah Oturum)

- Belgelerin incelenmesi ve net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden agrklama
talebi

- Tekliflerin aynntrh delerlendirilmesi

- Aritmetik inceleme

- Agrrr diigtik teklifler

- Teklif fiyatlarrmn incelenmesi ve ihale komisyonun kararr

5. ihale kararrmn onaylanmasr ve sonucunun bildirilmesi

- isteklilerinin yasakh olup olmadrlrmn teyit ettirilmesi
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- ihale karanmn onaya sunulmast

- ihale karanmn onaylanmasr

- Kesinlegen ihale kararrmn bildirilmesi

- iptal edilen ihale karanmn bildirilmesi

6. Sdzlegmeye Davet ve S6zlegmenin imzalanmasr

- isteklinin s<izlegmeye davet edilmesi

- Kesin teminaun altnmasr

- S0zlegmenin imzalanmast

- Gegici teminatrn iade edilmesi/ gelir kaydedilmesi

- ihale sonucunun ilam

geklinde ihale yaprlrr.

Agrk ihale usuliine gdre yaprlan ahmtn ilk ddemesinde; 6deme ernri belgesine

-Talep yaztst

- Yaklagtk maliyet tutanagr

- Onay belgesi

- ihale ilam yaprldrlrna dair tutanak

- ihale teklif zarflarr

- ihale komisyon karan

- isteklilerin yasaklt olup olmadr[rna dair teyit belgesi

- Kesin terninat ahndrst

- Sdzlegme damga vergisi ve karar pulu bedeli

- Siizlegme

- Vergi borcu(22la) sorgulamast

- SGK borcu ( 90'rncr maddeye gdre) sorgulama

- Fatura

- Hak edig RaPoru

- HizmeV Yaprm igleri kabul tutanagr

- Hak edig icmali di?enlenerek siireq sonlandlrrlmahdtr'

D) Piyasa Fiyat Aragtrrmasr Tutanafr

Birliliniz evraklanmn incelenmesinde Piyasa Fiyat Araqtrrma Tutanagmln Kanun ve

Ydnetmelikie belirtilen standartlara gdre diizenlenmedigi tespit edilmigtir'

Mahalli idareler Harcama Belgeleri Yiinetmelilinde;

Piyasa Fiyat Ara$trmasl Tutanagl: Dolludan temin usuliiyle ihale komisyonu

kurulmadL yaprlacak urrr'r-au; almr yaimakla-g<irevlendirilen kigi veya kigilerce yaprlan

piyasa fiyat arastrrmasr sonucunda alinan teklifliri, uyg-un.-gdriilen.,lt"Lig^#.]:"i"iF
'gdJ."n ve s<iz konusu kigi veya kigilerce imzalanan tutanala (Omek: 3)" denilmektedrr'
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Piyasa aragtrrma tutanagr Mahalli idareler Harcama Belgeleri Ydnetmelilinde belirtilen
(Omek:3) numarah standart forma giire diizenlenmesi ve imza edilmesine dikkat edilmesi
gerekmektedir.

E) Muayene Kabul Komisyon Tutana[r

Birlilinizin 2015 yrhnda yaprlan incelenmesinde genel olarak iglemlerinizde
Muayene Kabul Komisyon Tutanagr tanzim edilmedigi tespit edilmiftir.

Mal ahmlan denetim muayene ve kabul iqlemlerine dair ydnetmelilin;

Madde 1- Bu Yonetmelilin amact, mal ahmlannda uygulanacak ara denetim ile muayene ve

kabul iqlemlerine dair esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Y6netmelik, 4734 sayilt Kamu ihale Kanunu kapsamrndaki kamu kurum ve

kuruluglarrmn, bu Kanun htikiimlerine g<ire yaptrklan ihaleler sonucunda teslim edilen mal

iqin 4735 sayh Kamu ihale Sdzlegmeleri Kanununun 1l inci maddesi uyarrnca kuracaklarr

muayene ve kabul komisyonlanmn kurulug ve ga|gma esaslan ile ara denetim, muayene ve

kabul iglemlerinde uygulanacak esas ve usulleri kapsar. Muayene ve kabul komisyonlanntn

kurulmasr

Madde 6- (Defigik birinci fikra: RG-22.06.2005-25853) Yetkili makam tarafindan biri
bagkan, biri igin uzmam olmak iLzere en az iig veya daha fazla tek sayrda kigi ile yedek

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

veya iqin Ozeiligine uygun nitelikte uzman personel bulunmamast durumunda, 4734 sayit
Kanuna tabi idarelerden uzman personel g6revlendirilebilir.

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

kabit- komisyonlannda gtirevlendirilebilir. Ancak, muayene ve kabul komisyonlannda

giirevlendirilen personelin tamamr ara denetimi gergeklegtiren personelden olugturulamaz'

(Miilga iigiiLncii frkta: RG-22.06.2005-25853)

ozellikleri dolayrsryla krsa siirede nitelikleri deligebilen veya giinliik teslime konu olan

mallann -*y.nr ve kabul iglemlerinin etkin bir gekilde ynriitllebilmesi igin idareler,

muayene ve kabul komisyonunu iincelikle bu mah kullanacak birimlerde gah$an gdrevlilerden

kurarlar.

Komisyonun gdrev ve sorumluluklan

Madde 7- Komisyonun gdrev ve sorumluluklarr agalrda belirtilmiqtir:

a) Ytiklenici tarafindan idareye teslim edilen mahn veya yaprlan igin ihale dokiiLrnamnda

belirtilen gartlara uygun olup olmadrlrm inceler.

b) Komisyon iiyeleri her muayenede hazrr bulunmak zorundadr'

c) Krsa siirede bozulabilen maddelerin muayenesine iincelik verir'

d) Komisyon, ihale dokiirnanrnda belirlenen gekilde kabul iglemlerinde esas altnacak

iglemleri 
-ytiriltti. " Denilmektedir. Bahsi gegen ydnetmelik hiiktimlerine gdre gerekli

komisyonlann kurulmasr ve komisyon tiyelerince tanzim ve imza edilerek gereken belgelerin

diizenlenmesi gerekmektedir.
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F) Tiiketim Malzeme Ahmr ve Kayrt iElemleri

Tiiketim Malzeme ahmr yaprlmrg kayrtlara iglenmig olmastna ralmen 6deme emri belgesinde

direk 630 gideler hesabrna kayrt edildipi tespit edilmigtir. Ancak Mahalli idareler Muhasebe

Ydnetmelilin de ilk Madde ve Malzeme Hesabtna iligkin ne igin nasrl iglem yaprlacalr

agrklanmrgtrr.

150 ilk Madde ve Malzeme Hesabr

Hesabm niteligi

MADDE 104 - (1) Bu hesap, Kurum faaliyetlerinde kullamlmak ya da tiiketilmek iizere

edinilen ttiketim malzenelerinin izlenmesi igin kullamhr.

Hesabrn iqleyigi

MADDE 105 - (1) ilk madde ve malzeme hesabrna iligkin borg ve alacak kayrtlan aqafrda

gdsterilmigtir.

a) Borg

l-Saun alnan veya iiretilen ilk madde ve malzemeler bir taraftan maliyet bedelleri ile bu

hesaba borg, l03-verilen Qekler ve G$nderme Emirleri Hesabr veya ilgili diler hesaplara

alacak; di[er taraftan 830-Biitge Giderleri Hesabrna borg, 835-Gider Yansrtma Hesabrna

alacak kaydedilir

2- (Defigik: Rc-11/g/2011-28051) Balrg ve yardrm geklinde bedelsiz olarak edinilen stoklar

tespit eldiien delerleri tizerinden bu hesaba borg ve 600-Gelirler Hesabrna alacak kaydedilir.

3-ilk madde ve malzemelerin sa)'lnr sonucunda ortaya qrkan fazlahklar bu hesaba borg,

fazlahlrn nedeninin aragtlnhp sonuglandrnlmasrna kadar 397- Saym Fazlalan Hesabtna

alacak kaydedilir.

b) Alacak

1 - Tiiketilmek amacryla kamu idaresinin ilgili birimlerine verilen veya kullamlan ilk madde

ve malzemeler bu hesaba alacak, 630- Giderler hesabrna borg kaydedilir'

2 - Kigisel kusurlardan dolayr yok olma, krnlma" bozulma veya eskime gibi nedenlerle

kullamlamayacak veya tiiketilemeyecek hale gelen stoklardan,

- Kaytlardan grkanlmasr gerekenler, kayrth delerleri iizerinden bu hesaba alacak. 630-

Gideiler Hesabina borg; ruy4 a"g".i iizerinden 14g-Kigilerden Alacaklar Hesabrna borg, 600-

Gelirler Hesabrna alacak,

- Hurdaya aynlmasr gerekenler, bir taraftan kayrth deferleri tizerinden bu hesaba alacak,

nuraa mnnde6 degeri tizerinden 157-Di!er Stoklar Hesabrna, kayrth deperi ile hurda

halindeki deferi aralrndaki fark 630-GiderlJr Hesabrna borg; diler taraftan kayrtl deferi ile

hurda halind-eki deleri arasrndaki fark 140-Kigilerden Alacaklar Hesabrna borg, 600-Gelirler

Hesabrna alacak kaydedilir'

3-Kigisel kusur olmaksrzrn yok olma, krnlma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle

kullantlamayacak veya tiiketilemeyecek hale gelen stoklardan,

- Kayrtlardan grkanlmast gerekenler, kayrth delerleri iizerinden bu hesaba alacak' 630-

Giderler Hesabtna borg,
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- Hurdaya aynlmasr gerekenler, kayrth delerleri iizerinden bu hesaba alacak, hurda halindeki

deleri iizerinden 157-Di!er Stoklar Hesabrna, kayrth deleri ile hurda halindeki deleri
arasrndaki fark 630-Giderler Hesabma borg kaydedilir.

4 - ilk madde ve malzemelerin saytmr sonucunda ortaya grkan noksanhklar bu hesaba alacak,

noksanhlrn nedeninin aragtrnhp sonuglandtllmastna kadar 197- Saylm Noksanlan Hesabtna

borg kaydedilir. Denilmektedir.

Tiiketime ydnelik malzeme ahmlannda yukanda agrklandrpr tizere i9 ve iglemlerin ilgili
hesap kodlarrna gdre Muhasebe kayrtlarrna ahnarak takip edilmesi gereknektedir.

G) Sdzlegmeye ait Damga Vergisi

2015 yrhnda yaprlan bazt mal ve hizmet ahmlannda siizlegme yaprlmrg olup; sdzlegmeye

ait Damga Vergisi Makbuzlannrn bulunmadrfr tespit edilmigtir.

Damga Vergisi Kanununa gdre

Kalrt niishalanmn birden fazla olmasr:

Madde 5 - Bir niishadan fazla olarak diizenlenen ka[rtlarrn her niishasr ayn ayn aym miktar

veya nispette Damga vergisine tabidir. su kadar ki, polige ve emle yazrh ticari senetlerin

yalruz tedaviile grkanlan niishalan vergiye tabi tutulur.

Madde22- (De!i9ik: 30.12.2004-5281/3 md.) Makbuz kargrhlr ddemelerde Damga vergisi;

a) Maliye Bakanhlrnca belirlenen mtikellefler, kurum ve kuruluqlar tarafindan bir_ ay.iginde

ditenlenen kalrtlann vergisi, ertesi ayrn yirminci giinti akgamrna kadar vergi dairesine bir

beyanname ile bildirilir ve yirmi altrncr giinii akgamrna kadar 6denir'

b) (a) bendi drgrndaki hallerde, kalrdrn diizenlendifi tarihi izleyen onbeg giin iginde vergi

dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aym si.ire iginde ddenir.

Maliye Bakanhlr, bu maddenin uygulanmasrna iligkin usul ve esaslan belirlemeye, liizum

gOrecegi iglemle-re iligkin kAgrtlara ait verginin yukandaki siirelere baph kalmakstzrn ve

6ry-tiu." aranmaksizm kdirdrn diizenlenmesinden 6nce veya noterlerce igleme tAbi

tutulmasr slrastnda ddenmesi zorunlulufunu getirmeye, vergiyi iglem amnda ilgili kamu

kurum veya kuruluguna makbuz kargrhlr odettirmeye yetkilidir." Denilmektedir.

Bu nedenle yaprlan mal ve hizmet ahmlannda sdzleqme imzalaruyorsa; sdzleqmeye

ait Damga vergisinin ddenip ddenmedili konusunda gerekli hassasiyetin gdsterilmesi

gerekmelledir.

H) Iluzur hakkr ile itgili Odemeler

Ydnetim kurulu iiyelerine yaprlan Huzur hakkr ddemeleri bankadan gekilerek Mutemet

aracrhlr ile ddendi!i tespit edilmigtir.

Maliye Bakanhlr Muhasebat Genel Miidiirliiliiniin ilgili teblilin

II. AYLIKLARIN BANKALAR VASITASIYLA ODENMESINE iLi$KiN

USUL VE ESASLAR baShkh maddesinde

657 sayrh Devlet Memurlan Kanununun 527 sayrbKanun Hi.ikmiinde Karamame ile deEi$ik

164 Uncti maddesiyle Bakanhlrmrza tamnan yetkiye dayamlarak' kamu kurum ve

kurulugla.nda galganlarrn aylkianmn bankalar vasrtasryla 6denmesi konusunda aqafrda

belirtildili gekilde uygulama yaprlmast kararlagtrrrlmrqtr'
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A- KAPSAM

Genel ve katrna biitgeli idareler ile bu idarelere balh dtiner sennaye iqletmeleri ve fonlarda

giirevli memur, iggi ve sdzlegmeli personelin ayl*lanrun bankalar vasltaslyla ddetilmesi

Jsastrr." Denilmektedir. Bu nedenle Ba5kan, Uye ve Personeller ileYtklenicilere yaprlacak

her ti.irlii ddemelerin Banka aracthlryla yaprlmasr esastlr. Bu tiir ddemelerin elden veya

Mutemet tarafindan yapllmamasl ve hak sahipleri adrna bankada hesap agtrnlarak banka

aracrhglyla iidemenin yaprlmasr gerekmektedir.

I) Bagkamn ayhk Maagr ve Huzur Hakkr Odemesi

6172 sayrh sulama Birlikleri Kanunu'nun 6.maddesinin e ) Birlilin iglerinin yiiriitiilmesi igin

gahgtrnimasr gereken personelle ilgili politikalan tespit etrnek ve gahqtrrrlacak personelle

16"l"9-. akdi yapmak igin bagkana yetki vermek, ydnetim kurulu iiyelerine briit asgari

iicretin yiizde 
"ili.ini 

t 
" 

bagkana briit asgari iicretin iig kattm gegmemek iizere, ayhk olarak

6denec& huzur haklan ile denetim kurulu tiyelerine briit asgari i.icreti geqmemek iizere yrlda

bir kez ddenecek huzur haklannr tespit etmek." Denilmesine ra[men Birlik baqkamna 2015

yrlnda aylk 6deme yaprlrrken Briii asgari iicret iizerine Gelir Vergisi ve Damga Vergisi

ekleme yaprlarak ey|1|1 fana*ut miktan artrrrlmr$ ve tekrar ilgili kesintilerin yaprldrlr tespit

edilmiqtir.

193 Sayrh Gelir Vergisi Kanunun 61 'nci maddesinde

Ucretin tarifi:

Madde 61 Ucret, igverene tabi ve muayyen bir i9 yerine bah olarak gahqanlara hizmet

kargrh$ verilen para ve ayrnlar ile sallanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Bu

kangnin uygulanmasrnd4 a9alrda yaril odemelir de iicret saylrr: 1. 23 iincii maddenin 11

numarah Giain" giire istisna drgrnda kalan emeklilik, maluliyet, dul ve yetim aylklarrl 2'

El,velce yaprlmrg hizmetler kargihgrnda verilen para ve aynlarla sallanan menfaatler; 3 '

UillewetitGrine, il genel meclisi vi belediye iiyilerine, kurumlann idare meclisi bakan ve

tiyelerine, a"n"tgit"ri-ne, tasfiye memurlanna ve bunlara b enzeyen difer kimselere bu stfatlart

diluyr.ryiu u. ayttt , oa"net, 
-tut 

sisat, aidat, huzur hakkr, iicret, ikramiye, prim, temettii hissesi

gibi muhtelif adlarla yaprlan ddemeler." Diyerek tarif edilmigtir'

AyncaGelirVergisiKanunu'nunl03iinciimaddesindeyeralangelirvergisinetabi
gelirlerin vergilendiril-mesinde esas altnan tarife, 2015 takvim ylh gelirlerinin

iergilendirilmeiinde esas alnmak iizere agalrdaki qekilde yeniden belirlenmigtir.

12.000 TL'ye kadar

29.000 Tl-'nin 12.000 TL'si igin 1.800 TL, fazlasr

Tl'nin 29'000 TL'si

igin 5.200 TL), fazlast

rinde l 06'000 Tl-'den

fazlasrrun 106.000 TL'si igin 25.990 TL)' fazlast

Yukanda agrklandrlr i.izere ve 6172 sayit yasamn ilgili maddesine g6-re ayhk,iicretlerin

B.iit A:;;'ti";i--c"i"?"y.""gi belinil;is Gelir Vergisi KTqTI .ejre 
ise,!1 "" uo

altrnda almrsa alnsrn Ucret ve'iicret sayrlan iidemelei kanunda belirtilen oranlarda gelir

;Girt"" t bii old,rg,, belirtilmigtir. Bu neienle Bagkana^ddenen aylk hesaplanmasrnda hata

yupita,g, tespit ediimigtir ei"giJ" ddkumii yaprlan ve ZOf i yrftnOa nirlik Bagkarun^ ,W
1e-\ h+>\(



itibarryla fazla ve yersiz iidemelerin miktarr grkartrlmrqtrr. ilgiliden tahsil edilmesi
gerekmektedir.Aynca Bagkamn huzur hakkr ddemesinden icra kesintisi olmuqtur.Fazla ve

yersiz ddemenin tespiti igin; tabloda net 6denen krsrnrna bu icra borcu eklenmigtir.( Temmuz

ayrna kadar 901 TL icra kesintisi; Temmuzdan Ara|k ayr arastnda 955 TL icra kesintisi

olmug)

YILl
2015

TAHAKKUK GELiR
VERGiSi

DAMGA
VERGISi

ODENME
Si
GEREKEN

NET

6oBNeN

(icra kesintisi
yaprlmrg bu siituna
icra eklendi)

FAZLA
VE
YERSiZ
OOBNIEN

OCAK 3604,50 540,68 27,36 3036,46 3604,60 568,14

$UBAT 3604,50 540,68 27,36 3036,46 3604,60 568,14

MART 3604,50 540,68 27,36 3036,46 3604,36 567,90

NiSAN 3604,50 661,58 27,36 2915,56 3604,84 689,28

MAYIS 3604,50 720,90 27,36 2856,24 3604,60 748,36

HAZIRAN 3604,50 '720,90 27,36 2856,24 3604,36 748,12

TEMMUZ 3820,50 '764,10 29,00 3027,40 3820,38 792,98

AGUSTOS 3820,50 782,86 29,00 3008,64 3820,83 812,l8

EYLUL 3820,50 1031,54 29,OO 2759,96 3820,41 1060,45

EKiM 3820,50 1031,54 29,00 2759,96 3 820,41 t 060,45

KASIM 3820,50 1031,54 29,00 2759,96 3820,41 1060,45

ARALIK 3820,s0 l03l,54 29,00 2'759,96 3820,41 1060,45

9736,90

Ayrrca her bir y6netim Kurulu iiyesine ise 2015 yrhnda Agalrda listedeki miktarda fazla ve
yersiz Huzur Hakkr Odemesi yaprldrlr

YILI
2015

TAHAKKUK
GELiR
VERGi
Si

DAMG
A VER
GiSi

ODENME
Si
GEREKE
N

NET

6or,NBN

FAZLA VE
YERSiZ
OOENBN

OCAK 600,75 90,11 4,56 506,08 600,7s 94,67

$UBAT 600,75 90,11 4,56 506,08 600,75 94,67

MART 600,75 90,11 4,56 506,08 600,7s 94,67

NiSAN 600,75 90,11 4,56 506,08 600,7s 94,67

MAYIS 600,75 90,1I 4,56 506,08 600,75 94,67 t
20
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HAZiRAN 600,75 90,1I 4,56 506,08 600,75 94,67

TEMMUZ 636,75 95,51 4,83 536,41 636,73 100,32

AGUSTOS 636,75 95,51 4,83 536,41 636,73 100,32

EYLUL 636,7s 95,51 4,83 536,41 636,'.|3 100,32

EKiM 636,75 95,51 4,83 536,41 636,73 100,32

KASIM 636,75 95,51 4,83 536,41 636,73 100,32

ARALIK 636,75 95,51 4,83 536,41 636,73 100,32

1169,94

2015 yrhndaki Ydnetim Kurulu iiyelerine fazla ve yersiz odenen miktarlarrn tahsil

edilmesi gerekmektedir.

Aynca her bir Denetim Kurulu iiyesine ise 2015 yrhnda A9alrda listedeki miktarda fazla ve

yersiz Huzur Hakkr Odemesi yaprldrlr

Seyfettin GULTEKIN

ilyas QAGIL

Hiiseyin SERiN

Qogkun EVCi

Eyup KELE$

zeynel 6ZKAN

Nebi 6ZER

1169,94TL.

1169,94 TL.

1169,94 TL.

1169,94 TL.

200,69 TL.

200,69 TL.

200,69TL.

2015 yrtlndaki Denetim Kurulu iiyelerine fazla ve yersiz iidenen miktarlann tahsil

edilmesi gerekmektedir.

GENEL OLARAK DiKKAT EDiLMESi GEREKEN HUSUSLAR

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

girigilip birlilin zarara u[rattlmamast

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

iZ1, aig", iglemler ise "Muirasebe igtem iiqi" (Ornet-f ) ile muhasebeleqtirilir. Diizenlenen

L"G"f"ia" igilinin Adr, Soyadr-Firma Adr:T.C,Verer Kimlik No-Banka Adr- IBAN' Hesap

No gibi bilgilerin tam ve eksiksiz doldurulmasr gerekmektedir' Ayrrca 6deme. Emri

e.tgJrina" g-ergeklegtirme gtirevlisi, harcama yetkilisi ve muhasebe yetkilisinin imzalarrntn

mutlaka bulunmasr gerekmektedir.

YILI
2015

TAHAKKUK
GELIR
VERGiSi

DAMGA
VERGiSi

ODENMESi
GEREKEN

NETODENEN
FAZLA VE
YERSiZ
OOENgN

1273,50 t91,02 9,67 1072,81 1273,50 200,69

2L + l,\



3. Sulama Birliklerinin ihale usuliiyle yaprlacak ahmlard4 dofrudan temin suretiyle veya

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

proje numarasr, miktan, gereken hallerde yaklagrk maliyeti, kullamlabilir ddeneli ve tertibi,
ahmda uygulanacak usulii, avans ve fiyat farkr verilecekse $artlannl gdsteren ve harcama

yetkilisinin imzasrm taSryan onay belgesini;

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

ddenebilmesi igin giderin konusunu, gerekgesini, yaprlacak i9 veya hizmetin siiresini, tutannl,
kullamlabilir ddenelini, tertibini, gergekleqtirme usulii ile gerqekleqtirmeyle gdrevli olanlara

iligkin bilgileri gdsteren ve harcama yetkilisinin imzasrnt ta5ryan harcama talimahnl
diizenlernesi gerekmektedir.

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

ilgililer tarafindan imzalanmn bulunmasma ve Mahalli idareler Harcama Belgeleri

Y-6netmeliginde belirtilen belgelerin gekil ve igerili deligtirilmeden (Standart form) lann

kullamlmasrna dikkat edilmesi gerekmeltedir.

5. Telefon faturalarrmn ddenmesinde faturalar iizerine "yaprlan giiriiqmeler resmidir"

ibaresinin yazrlmast ve varsa 6zel gdrugmeler diiqiildiikten sonraki krsmrn ddenmesi

gerekmektedir.

6. Yaprlan emanet tidemelerinin belge dmeklerinin iideme ewaktna ba[lanmast

gerekmektedir.

7. Mal ve hizmet ahmlan ddemelerinde (Maliye Bakanhlrnca Yayrmlanan Y<inetmelikte

belirtilen Biiyiikgehirler igin 2000, diler yerler igin 1000 TL tutarlann a;an tidemelerde) vergi

borcu sorgulamasrmn 6183 sayrh Amme Alacaklanmn Tahsili Usulii hakkrndaki Kanunun (

22la ) maddesine gdre olmasr gerekmektedir. Vergi borcu var ise alacafrndan mahsup

edilmelidir.

8. Piyasada yaprlan aragtrrma neticesinde ihtiyaglarrn tek bir kaynaktan temin

edilecelinin ortaya grkmasr ya da taahhiit konusu s<izleqme ya da gartnamede yer alan

hiilciimler nedeniyle belli bir marka veya modelli mahn altnmastnm zorunlu oldulu hallerde

Kamu ihale Kanunun 22'nci maddesinin (a) bendine gdre ahm yaprlmahdrr. Odeme emri

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

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

ddenmemesi ve Kredi Kartr iiyelik (P.O.S.) cihaz sdzlegmelerinde geri diiniig siirelerhe (20)

giin dikkat edilmesi gereknektedir.

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

sayr; ihale Kanununun-l9. maddesi gerelince agrk ihale usulii ile yaprlmasr,4734 sayrl ihale

Kanununun genel ilkeleri gergevesinde mal ve hizmetlerin pargalara biiliinerek 22ld

maddesine gdre temin edilme cihetine gidilmenelidir.

ig bu rapor 2 (iki) e9 suret diizenlenmigtir.l5'08.2016

(1, <a.-\:"^=--=-' Nihat KARABIBER ,l

Vali Yardrmctst

Komisyon Bagkanr
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