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1- GIRIS

Valilik Makamnn 25.04.2O17 tarihli ve 11714 sayrh onayr ile olusturulan
komisyonumuzca Silifke ilgesinde bulunan G<iksu sulama Birlilinin 2016 yh Mali ve idari
Denetimi gergeklestirilmistir.

G6ksu Sulama Birligi Baskanhgrrun 2016 yh idari ve Mali Denetimi 6172 Sayh sulama
Birlikleri Kanununun 18. Maddesine istinaden tesekktil eden denetleme komisyonu tarafindan
20.06.?.017 tarihinde denetime baglanmasr neticesinde tespit edilen hata ve noksanhklan ile tenkit
ve tavsiyeye deler hususlar asalrda maddeler halinde agrklanmtstrr.

Mersin valili$nin olugturdufu dentim komisyonunca, Gciksu Sulama Birli[i; 6172 sayth
Sulama Birlikleri Kanununa gcire 5. defa denetlenmektedir.

Silifke Ovasr Sulamasrnrn Sol Sahil Ana Kanalrrun isletme, balom ve y<inetim
sorumlulupunu devralan G<iksu Sulama Birli[i 5355 mahalli idare birimi olarak kurulmus olup,
6172 saTdr Kanunun yiiriiLrliile girmesinden sonra 10.04.2012 tarihinde Bakanhk Olur'u ile
Birlik Ana Statiisii onaylanarak yiriirlii[e girmistir.

Goksu Sulama Birlili tesisleri hakknda genel bilgiler.

Birlik 09.09.2016 tarihli olalan meclis
kurulu iiyelerini tekrar segmigtir. Yaprlan son
gibidir,'

loplantrsr kapsamrnda yrinetim
segim rincesi ve sonrasr kurul

kurulu. denetim
yaprsr asalrdaki

Yeri Dogu Akdeniz
Iqletmeye Ahndrlr Yrl 1968

Devir Yrh 1995

Su KaynaS Gdksu Nehri

Net Sulama Alam (Ha.) Cazibe 2784

Pompaj 605

Su Temini Cazibe

Sebeke Tipi Klasik
Projesinde Ong6riilen Sulama Cazibe
Mevcut Sulama Y<intemi %100 Damlama

Adr Soyadr Gdrevi Mevcut
Durum

itk Segim DSnemi ile Son
Segim D6nemi Arasr

0u0u201c3il12t2020
Durhasan AKARCA Y<inetim Kurulu Baqkant 201612020 arasr
Mustafa iNiVAR Y6netim Kurulu Asrl tiye 2016-2018 arasr
Mahmut SOYDAN Y6netim Kurulu Asrl iiye 2016-2018 arasr
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Cafer OZMEN Ytinetim Kurulu Asrl iiye 2016-2018 arasr
Hiiseyn KARA Yonetim Kurulu Asrl tiye 2016-2018 arasr
flasan YUCEL Denetim Kurulu Asrl Uye 2016-2018 arasr
Yrsuf ERDEM Denetim Kurulu Asrl Uye 2016-2018 arasr
OsmanDEMEI Denetim Kurulu Asrl Uye 2016-2018 arast

Birlik miidiirti ve birlik salnnam hakkrndaki bilgiler asalrdaki gibidir.

GOREvi ADI SOYADi Bcirilri HIZMET
SURESI

Birlik Miidiirii Hakan YALQIN Universite 4
Mali Igler Aamiri HiiseyinUYGUN Universite 10

Sulama Birlilinin Gayri Menkul Varh$: Sulama Birliginin bina varhlrna asalrdaki tabloda
yer verilmistir.

Srra
No

Binamn Cinsi Addi iktisap gekli iktisap Yrtr

I Hizmet Binasr I Mersin B.$. 1995

2 Lojman 1 DSI t995

Alet, Ekipman ve Makine-Arag varh$: Sulama Birlilinin alet, ekipman ve araq - makine
varhlrna iliskin bilgiler asalrdaki gibidir.

Srra
No

Cinsi Mevcut
Adet

A. Alet ve Ekipman

1 Bilgisayar 7

2 Ot Bigme Makinasr 1

J Jeneratdr 1

4 Motopomp 1

B. Arag ve Makine

1 Motosiklet 5
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2 R6mork 1

J Pikap (Qift Srrah) 2

4 Irakt6r 2

5 Damperli Kamyon I

6 Su Tankr I

7 llaglama Makinesi 1

8 Lastik tekerlekli Eskavat6r 1

9 Paletli Ekskavat6r 1

3.

3.1.1.1. Sulama Birlifinin Giirev A]anrndaki Yerlegim Yerlerine Giire Birlik Mectisi Uye
Segimine ili$kitr Tespitter

6172 sayh Kanunun 4. Maddesinde yer alan; Meclis iiye saysr ile ilgili ,.Birlik
gdrev alant igerisindeki yerlesim birimlerinin smtrlart baz almarak birlik meclisi olusturulur.
Birlik gdrev alant igerisindeki toplam sulama alarunm her yerlesim birimi strun iginde kalan
toplam sulama alaruna oranlanmasryla bu yerle;im birimlerinin birlik meclisinde temsil
edilecefii iiye saytst bulunur. Birlik meclisinin ye saytst 15' den az 100' den fazla olamaz.,'
hiikmii ile ilgili olarak G6ksu sulama Birlifiinin 21 yerle.skeden olugtupu ve meclis iiye saysrrun
Qergeve Ana Statiisiinde 21 olarak belirlendigi ve DSi tarafindan onaylandrlr belirlenmistir.

G<iksu Sulama Birligi'nin Ana Statiisii'niin 14,iincii maddesine grire Birlik gorev
alanrndaki yerleqim yerlerine gore olmasr gereken ve 04.09.2016 tanhinde yaprlan meclis segim
sonuglanmn brldirildigi ilge Segim Kurulu Karan'na gcire segilmis olan meclis iiye saylan

gibidir.

Stra

No
YerleSim Biimi Adt

Segilmesi

Gereken

Meclis tye

Mevcut
Birlik

Meclis Oye

Eksik Uye

Sayst

1 Silifl<e 5 5

2 Atayurt 7 7

J Arkum 7 7
4 Atakent 2 2

TOPLAM 2t 2t
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3.1.1.2. Borglu Meclis Uyeleri

Birlik Ana Statii madde 34'e gore "Birlifie borcu olanlar ila kendi diinemlerine iliskin
hesoplan ibra edilnemis olan yt)netint kurulu yeleri, denetim kurulu iiyesi olantaz." Hikm:i^
gere[i yaprlan incelemede ve muhasebe programrnda Afustos 2016 ayrndaki borg sorgulamsmda
borglu meclis iiyesinin olmadr[r tespit edilmistir.

3.1.1.3 Birlik Meclis Toplanhlarrna Kahlmayanlar:

Qergeve Ana Statti Madde 29 *iki kez st iiste meclis topanhsrna mazertsiz olaknrak
kahlmayanlann yelikleri d ;er" htiknii geregi 2016 Yrlnda yeni segilen meclis iiyelerinden iki
defa iist iiste meclis toplantrsrna katrlmayan iiyenin bulunmadrlr tespit edilmistir.

3.1.1.4. Birlik Meclisi Toplanhlanna iligkin Tespitler:
Qergeve Ana Statiisii Madde 24'de "Birlik meclisleri her y Nisan ve Kasrm ayalannda

olmak i)zere ylda 2 kez olafian toplantr" hiikmiince, Nisan ve Kasrm aylannda yaprlmasr
gereken olapan meclis toplantrlanntn yaprldrlr tarafimrzca tespit edilmistir.

Birlik meclis karar tutanaklan; 6172 sayh Kanunun 6. Maddesinin 12. fikrasr ve

Srra

No
Uye Adr-Soyadr/G6revi

09t09t20t6 30fi1t2016

Kattdr Kat madl Kahldr Kahlmadr

I DURTIASANAKARCA x x
2 TIASAN YUCEL x x
3 HUSEYIN 9ELIK x x
4 HUSEYIN TA$AR x x
5 IBRAHMHARMANDAR x x
6 MUSAGUR x x
7 MUSTAIA.IN(JVAR x x
8 IBRAHM BOZKIJRT x x
9 REFIKUYSAL x x

10 MAHMUT SOYDAN x x
7t MUSAASIK x x
72 MUSTAIA SERIN x x
13 YUSUFERDEM x x
74 IIASAN HUSEYIN DURMAZ x x
15 AIITOYGAR x x
16 CAIEROZMEN x x
t7 HALITUCAR x x
18 MES[-]-T SEYREK x x
19 OSMANDEMIREL x x
20 HUSEYINKARA x x
2! MAHMUT SELVI x x
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Qergeve Ana Statti'niin 26. maddesi kapsamrnda nitelikli gofunluk]a ahnmasr gereken kararlar
ve Qergeve Ana statti'ni.in 23 24 ve 25. maddeleri kapsamrnda belirlenen toplanma usulii,
sadece meclisge aLnabilecek ve meclisge yetki verilmesi iizerine hayata gegirilmesi miimkiin
olan kararlar gciz <intine ahnarak degerlendirilmig olup asa[rdaki tespitlere vanlmrsttr.

. Hazirun tutulmu$tur. Toplantrlann agrhgrnda saygr duruqunun yaplldlgl
istiklal marsrmn okunmadrlr tespit edilmi$tir.

. Sulama iicret ve ceza tarifelerinin onaylanmasr gibi nitelikli goEunluEun
zorunlu oldufu kararlar oybirlili ile ahnmrstrr.

. Yrlllk Faaliyet Raporu Toplanhlanna Birlik Baskamnca baqkanhk edilmiqtir.

. Denetleme Kurulunca rapor hazrlanmadrlr tespit edilmistir.

. Kesinle$en meclis karar <izetleri, birlik g<irev sahasma birligin ilan panosuna
asrlmak suretiyle ilan edildili Birlik Mtidiiriince ifade edilmigtir.

. 29.04.2016 ve 30.11.2016 tarihinde yaprlmrs olan ola[an, 04.03.2016 ve
09.09.2016 tarihli ola[aniistti yaprlan Meclis Toplantrsrnda ahnan kararlar,
DSi 6. Bolge Miidiirliiliine yazrh olarak gonderilmistir.

3.1.1.5. Ana Statii Madde 60 Gere[i Birlikge Qrkanlmasr Gereken Yiinetmeliklere iliskin
Tespitler

Ana Statii madde 43, 44 ve 60. madde hiikiimlerine istinaden personel yonetmeliginin
grkanldr!r, Mal Ahm Satrm Yonetmelili, Biitge Muhasebe Yonetmeliklerinin grkanlmadrlr respit
edilmistir. Mahalli idareler Biitge uyguma yonetmenti[in uyguladrklan tespit edilmistir. Mal ahm
satrm ydnetmenlili ise KiK'e tabi olduklanndan grkanlmadrlrnr Birlik Miidiiriince ifade
edilmistir.

3.1.2. Yiinetim ve Denetim Kurulu Segimi ve Segim Diinemine iliskin Tespifler:
Qergeve Ana Statrisii'niin 33. Maddesine gore yaprlan incelemede; Yonetim ve Denetim

Kurulu iiyelikleri birlik meclisinin 09.09.2016 tarihli toplantrsrnda segimle belirlenmiq ve g6reve
baqlamrstrr. Segilor iiyelerin halen gdrevine devam eftifi g6rtlmiiqtiir. yaprlan segimlerin
mevzuata uygun oldufu belirlenmistir

3.1.2.1. Y6netim Kuruluna iligkin Tespitler
Birlik Ana StatiiLniin 33'i.incii maddesi gereli, "Birlik y\netim kurulu ayda en az iki kez

olmak i)lzere belirli g n ve saatte toplanf' hiikmii geregi G6ksu Sulama Birlili y<inetim

Kurulu, 2016 yrLnda ayda iki kez toplanh yaptr[r toplam 27 toplani yaprldr[r, en son toplantl
tanhnin 27 .12 .20 1 6 oldulu tespit edilmistir.

Birlik Y<inetim Kurulunun 2016 yhnda yapllr toplantrlar incelendi[inde, toplanfi nisabr
ve karar yeter saysmm Birlik Ana Stattisii'ne uygun oldufu ve kurul kararlanrun deftere
iqlendili g<iriilmiiqtiir.
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3.1.2.2. Denetim Kuruluna Ilipkin Tespitler
Birlik Ana Statiisii'niin 35'inci maddesinin birinci fikasrmn (a) bendine "birlik denetim

kurulunun gdrev ve yetkisi, baskan ve yi;netim latrulunun gdrevlerini mevzuata uygun olarak
yiiriltilp yiiriitmedi$ini, yap an harcamalann meclis ve ydnetim kurulu kararlan ile mevzuata

uygun olup olmadrfimt birlik meclisi a&na denetleyerek rapor haztrlamak ve birlik meclisine
sunmall' hiikmiine gtire, yaprlan incelemede Birlik Denetim Kurulunun Birlik meclis olalan
toplantrlanndan bir hafta once toplanarak hazuladrklan denetim kurulu nraporlanm meclise
sundulu goriilmiiqtiir.

3.1.2.3. Ba;kan Vekili Segimine iliskin Tespit:
Ana Statii Madde 38 "Birlik baskanr kendisinin bulunmadrfrr durumlarda gdrev yapmak

zere ydnetim kurulu yelei arasmdan bir baskan vekili segef' hiikmii geregi, meclis iiyesi
ibrahim BOZKURT'un baskan vekili olarak tayin edildili tespi edilmigtir.

3.1.2.4. Yiinetim Kurulu Uyeleri, Birlik Bagkanr ve Denetim Kurulu tJyelerine ddenmesi
Gereken Huzur Haklarlna iliqkin Tespitler

Birlik Ana statiisiinii 42. Maddesi " Birlik ba;kan, ydnetim ve denetim kurulu iiyelerine
birlik meclisinin ddnem ba;t toplanfismda belirlenecek miharda ayhk huzur hakh ddenebilir.
Ancak, baskana tidenecek ayl* huzur hakh brilt asgari iicretin iiq katm1 ydnetim htrulu
iiyelerine iidenecek ayhk huzur hakhr br t asgai cretin yan ve denetim kurulu yelerine
ddenecek ylhk huzur hakh briit asgari creti gegemez." hiiLkrnii gereli, Goksu Sulama Birlili
Meclisi'nin 27.11.2015 tarihli meclis toplantrsr 2015/12 maddesi kapsamrnda huzur haklan
hakkrnda ahnan karar dofirultusunda, Birlik organlanrun aldrklan [cretler ile <idenebilecek en
yiiksek iicretlere aqalrda yer verilmistir.

Yil 2016 Yrh
Odenebilecek En Yf,ksek tlcret

2015 Y r Oderen

01.01/30.05.20r6 01.07-t31.12.2016 01.01/30.05.20r6 0r.07-31.t2.2016

Birlik Baskamna Ayhk
Odenen Huzur Hakkr

Briit asgari iicretin 3

katr (1&7 TLx3)

Bri.it asgari iicretin
3 kah
(1647x3)

4941 4941

Yiinetim Kurulu Uyelerine
Ayhk ddenen Huzur
IIakkr

Briit asgari iicretin %
50'si (1647 TL 12)

Briit asgari iicretin
yansr

420 420

Denetim Kurulu Oyelerine
Yrl[k Odenen Huzur
Hakkr (2 taksitte)

Senede bir sefer

asgari iicret (1647

TL)

Senede bir sefer

briit asgari iicreti
230 230
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Huzur hakkr tldemelerinden, isletme ve Bakrm dairesi Baqkanh[r'mn 08/1212015 tarih ve
811236 sayrl yazrst eki Gelir idaresi Bagkanhlr'nm goriiq yazrsr dikkate alnarak yasal kesintiler
(gelir vergisi, damga vergisi) yaprlmtstrr.

3.13. Birlik Teskilahna itiskin Tespitler
6172 sayh Kanun'un 14 Birlik Ana Statiisii'niin 43 ve 44. maddelerine g<ire birlik

tegkilatlanmasr ve personel istihdam qekli incelenmigtir.

Sulama Birli[inin personel yaplsma iliqkin bilgiler aqafrdaki gibidir,

Gegigi pozisyonda personel gahstrnlmadr[r birlik mndiirliifiince beyan edilmigtir.
Birlikte iq salh[r ve Giivenlili ile ilgili gahqmalann oldulu, Pompa istasyonlannda ig

salhlr ve giivenli[i agrsrndan gereli tedbirlerin ahndl$, Qahqanlann koruyucu donammlanrun
bulundugu g<iriilmiigtiir.

2016 yh igerisinde birlile yeni personel ahmr yaprlmadrlr tespit edilmigtir. Iggilerin
gegmi$e ydnelilik ylhk izinlerinin olmamasma dikkat gosterilmelidir.

3.1.4. Birlik Biitgesi ve Birlikten Olan Kurum Alacaklanna iliskin Tespitter

Srra

No

Adr-Soyadr Giirevi Ofirenim
Diizeyi / Mezun
Oldu[u Bdliim

Saysr Hizmet
S[resi

1 Hakan YALQIN Birlik Miidiirn Universite 1, 4

2 Htiseyin UYGUN Mali Igler Amiri Universite 1 9

3 turgut UGUZ Tahsildar Lise t 22

4 Halil KAYA Biiro Personeli Lise 1, 27

5 HUseyin TASKARA Su Da[. Teknisyeni Lise 7 5

6 Soner USLU Su Da[. Teknisyeni Lise 7 22

7 smail ESKi Su Da[. Teknisyeni Lise 7 22

I AIi Ercan URAL Su Da[. Teknisyeni Lise ! 11

9 Giirsel GURSOY Su Da!. Teknisyeni Lise t 3

10 takir KURKCU Pompa Operatorii Lise t 22

11 Mesut SOYDAN Pompa Operat6rii Lise 1 10

L2 Eyup SIMSEK Ig Mak. Operat<irii Lise 1 tt
13 Ferhat US Bekgi Lise 7 3

TOPLAM 13
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3.1.4.1.2016 Yrh Biitgesi Genel Bilgi:
Sulama Birlilinin 2016 Yrh biitgesi 24.12.2015 tarihinde Bolge Mndiirii tarafindan

onaylanmtsttr. 2016 Yrh Kesin hesaplan ise 27 .04.2017 tarihinde olalan meclis toplantrsrnda,
Birlik Meclisince onaylanmrstrr. Meclis onayrna sunulan bir gahsma programt bulunmamakta
olup kesin hesaplar meclise sunularak Nisan ayr rgerisinde meclisge kabul edildi[i belirlenmistir.
Kesin hesaplann bir omegi DSi O. qube Miidiirliigiine gonderildi[i meclisge onaylanan biitge ile
DSi Bolge Miidiiriinoe onaylanan biitge arasrnda uyumsuzluk bulunmadr[r tespit edilmistir.

3.1.4.2. Birlik Biitgesi Gergeklesmeleri, Balom Onarrm Giderleri ve Personel Giderteri
Konusundaki Tespitler

2016 Yrh Biitcesinin Gerceklesme Oranlan

6172 Sayrh Kanunun 14. maddesine uygun olarak 2016 yh gergeklegen personel
giderlerinin asalrdaki gibi oldupu tespit edilmiqtir.

En Son Yth
Gergeklegen

Bitge Geliri
(A)

2016.Yrh

Gergeklegen
Personel Gideri

(B)

2016 Yrh Toplam Personel Giderlerinin En
Son Gergekleqen Yeniden Defertenmig Biitge

GelirineOram(C),
(C:Bx tffi/A)

t.629.88r,23 510.323,55 3l

Ytlt biitge gergekleqmeleri incelendi[inde personel giderlerinin gergeklesen biitge gelirine
oranr yasal srrur olan %30'u bir miktar gegti$ %o31 olarak gergeklegtili tespit edilmigtir. Yasal
smr gegildi[i siirece yeni personel ahnmamahdr. 2016 yhnda yeni personel ahmrmn olmadr[r
g6riildii.

Muayene Raporlanrun hazrrlandrlr, rapordaki bakrm-onanm faaliyetlerinin kendi
imkanlan ile ynriitt'riLkleri gdriilmiiqtiir.

Sulama Birlifi 2016 y\ balom onanm biitgesi gergeklesmesi asalrdaki tabloda
verilmistir.

Onaylanan
Toplam
Biitge

Gergeklegen

Gelir
Bitgesi

Gelir
Biitgesinin
Ge rgekle,sme

Oram (7o)

Gergeklegen

Gider Bfitgesi
Gider
Bfltgesinin
Gergeklegme
Orant (7o)

Gergeklegen

Gelir-Gider
Biitgesi
Arasrndaki
Fark

2.200.000 1.629.881,23 74 1.740,293,81 79 -110.412,58
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Tutar
Tahsil Edilen Su Kullarum Hizmet Bedeli 1.381.369,12
Tahsil Edilen Para Cezasr 40.683,44
Tahsil Edilen Katrhm Pay
Tahsil Edilen Gecikme Zammr 147.950,28
TOPLAM 1 .570.002,81
Gergeklegtirilen Bakrm Onanm Gideri 249.644
Yatrnm Bedeli Geri Odemesi

TOPLAM 249.644
Yaprlan Bakrm Onanm Giderlerinin Tahsil Edilen Tesebbiis Gelirlerine Oram
% 16

Yrh Biitgesinde Yer Alan Bakrm Onanm Odene[i 270.00
Yaprlan Bahm Onanm Giderinin Yrh Biitgesinde Aynlan Bahm Onanm
Odeneline Oram (Bakrm onanm <idenefinin kullamlma oram) 7o 92

Birlilin 2016 Bakrm onanm harcamasrmn tahsil edilen gelire oraru, cazibe ve pompaj
kansrk sulama tesislerinde olmasr gerekan oran olan %15-30 srmrlan iginde %16 olarak
gergeklesti[i tespit edilmiqtir.

3.1.4.3. Sulama Birlifinden Otan DSi Alacaktanna iliqkin Tespitler
Birlilin DSi Genel MiidiiLrliifln'ne yatrnm geri <idemesi vs. borcu bulunmaktadrr.

3.1.5. Sulama BirliEinin Ekonomik Durumuna iliskin Tespitler

3.1.5.1. Birli[in Tahakkuk/ Tahsilat Durumuna iligkin Tespitler

Sulama Birli[inin tahakkuk etmiq ancak tahsil edilmeyen alacaklanmn durumuna asa[rda
yer verilmiqtir.

Miikellef Alacak Listesine g6re birlilin 31.12.2016 tarihi itibari ile alacak fuzi haig
2016 yh igin 1.3o4.476,65-TL roplam alacalmrn oldufu, tespit edilmistir. Alacak takibi igin
<ince miikellefler 6deme emirlerini g6nderiliyor. ddemezlerse alukat aracrhfr lle yazt yaz.lmakla

corsu suLAMABiRLid@
Deweden

Gelir
Tahakkuku

(A)

2016Y r

Gelir
Tahakkuku

(B)

Toplam
Tahakkuk
(c:A+B)

2016 Yilr
Tahsilah

(D)

Onceki
Y lara Ait
Tahsilat (E)

2016
Y rnda
Yap an
Toplam
Tahsilat
(F=D+E)

2016Y r

Tahsilat
Oram

(G:D/B)

| .443.024,94 1.49t.332,94 2.934.357,88 948.53'.1,84 681.343,39 1.629.881,23 64
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fnede ridemzse icraya verilmektedir 2016 yhna kadar 34 adet dosya icrada 2016 yhnda da 57

adet olmak iizere toplam 9l dosya icrada oldulu beyan edilmiqtir.
Su kullanm hizmet bedeli tahakkuk/tahsilat orarumn 2016 yhnda %o64 olarak

gergekleqtigi ilgili yl Biitge Gelir Kesin Hesaplannln incelenmesi sonucunda tespit edilmiqtir.
Birlik alacaklanna gecikme faizi 1,40 olarak iqletmektedir.

3.1.5.2. Katrhm Paylanna iliskin Tespitler
Birlik Ana Statiisiinde belirlenen katrhm payr .t;.ttarr 24 TL'dir. 6172 Sayh Kanuna

gegiqten sonra yeni iiye kaydr yaprldrlr ve katrhm pay tahsil edildili Birlik Miidtirii tarafindan
ifade edilmigtir.

3.1.5.3. Ceza Tarifelerine iliskin Tespitler
Birlik meclisince belirlenmis ceza tanfesinin oldu[u Birlik Mi.idiiriince ifade edilmistir.
Beyanname vermeyenlere, sulama programrna uyrnayanlara ceza uygulanmamaktadlr.

Borcunu <idemeyenlerden gecikme %o1,40 ceza uy golanmaktadrr..

2'7.11.2015 tarihinde yaprlan Olalan Meclis Toplantrsrmn Karar No:10 da ahnan kararla
Birlikle sozlesme yapmayan ve beyan vermeyen iiyelere Su Kullanrm Ucret tarifesinin %.20
zamlt uygulanmasr igin karar ahndr& ve uygulandrlr belirlenmistir.

3.1.5.5. Birli[in Borglarrna Iligkin Tespitler:
Birlilin personeline ve kamu kurumlanna olan borg bilgileri asalrdaki tabloda yer

verildili gibidir.

3.1.6. Su Kullanrm Hizmet Bedeline Iliskin Tespitler

Birlik meclisinse 27 -11-2015 tarih 10 nolu meclis toplantrsrnda onaylanan 2016 yrh Su
Kullanrm Hizmet bedelleri agalrdaki tabloda yer verildili gibidir,

Mtkellef
Saysl

Birlik Oye

Salrsl
Uyelerin Katthm pay
oaeaineri Atan 1da)

Oye Olmayan Su

Kullanrcrs Salrsr
Uyelik

Durumu 7o

4360 418 4448 3942 10

Personele

Maay'0cret
Borcu

SGKPrim
Borcu

Enerji Borcu
Anapara

Enerji Borcu
ceza+ faiz

Di[er
Borglar

Borcu yok Borcu yok Borcu yok Borcu yok Borcu yok
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Bitki Qqidi

Bakanlar
Kurulu

Tarafrndan
Belirlenen

Tarife (fl/da
Grup 2 )

Birlik
Meclisince
Belirlenen

Tailfe (IUda)

Birlik
Meclisince
Uygulanan
indirimler

uye
Olanlara

Yarsa
Uygulanan

indirim

Uv"
Olmayanlara
Uygulanan

Ceza Miktan

Pompa Cazibe Pompa Cazibe Pompa Cazibe

Q.Fidan 2 9,50 17 ,50 228,00 31,00 %20 %20 Uygulanmryor Uygulanmryor

Mrsr 56,00 24,00 228,00 40,00 %20 %20 Uygulanmryo Uygulanmryor

M.Bahgesi 63,00 33,00 3'!6,00 55,00 %20 %?o Uygulanmryol Uygulanmryor

Narenciye 70,00 37,50 343,00 63,00 %20 %20 Uygulanmryor Uygulanmryor

Sebze 59,00 30,00 301,00 51,00 %20 %20 Uygulanmryo Uygulanmryor

Bostan 3s,00 19,00 237 ,O0 33,00 %20 %20 Uygulanmryor Uygulanmryor

Taze Fasulye 42,00 20,50 301 ,00 34,00 %20 %20 Uygulanmryor Uygulanmryor

Zertin 53,50 22,50 248,O0 38,00 %20 %20 Uygulanmryor Uygulanmryor

Yer Frstrfir 41,00 21 ,50 2'13,00 32,00 %20 %20 Uygulanmryor Uygulanmryor

Sera 67,50 46,50 348,00 77 ,00 %20 %20 Uygulanmryor Uygulanmryor

Qilek s6,00 28,00 308,00 47 ,50 %20 %20 Uygulanmryor Uygulanmryor

Muz I 10,50 60,00 100 %20 %20 Uygulanmryor Uygulanmryor

Qigek Baahgesi 60,50 28,50 72,00 o/.20 %20 Uygulanmryor Uygulanmryor

Aynca oh20 damlama sulama indirimi uygulanmaktadrr.

3.1.6.1. Su Kullanrm Hizmet Bedeli Onaylannda Nitelikli Qofiunlufun Saflanrp
Safl anmadr[rna ili;kin Tespitler

2016 yrh su kullanrm hizmet bedellerinin iiye sayrsrnrn nitelikli go[unluluyla oybirli[i ile
kabul editdi[i tespit edilmistir.

3,1.6.2. Hizmet Bedellerinin Bakanlar Kurulu Kararlannda Yer Verilen indirim ve
Uygulamalara Uygun Olup Olmadrlrna iliskin Tespitler

2016 yhna ait Su Kullamm Hizmet bedeli Bakanlar Kurulunca belirlenen bedellerden
daha yiiksek olarak belirlendili tespit edilmistir.

DSi'ce iqletilen Sulamalarda Sulanan Alanlar ve Qesitleri" (25 No' lu Form) formu ve
tahakkuk cetvelleri ve tahsilatlarda yer verilen fiyatlandrmalarla uyumlu oldufu tespit edilmi;tir.

3.1.7 Sulama Birlifi Tarafrndan Tutulan Defter ve Kayrtlara iliqkin Tespitler

Sulama Birlili tarafindan tutulan defterlere iligkin bilgiler asalrdaki gibidir.

t--/t4 Z\. . -,,
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Defterin Ttirii
Defter

Tutuluyor
mu?
(E/rr)

Bilgisayar
Ortamlnda
Tutuluyor
mu? @/I!

Agklama

Meclis Karar Defteri E E El yanst
Ytinetim Kurulu Karar Defteri E E El yanst
Gelen ve Giden Evrak Kayrt Defteri E H El yanst

Sulayrcl ve Kullanlcr Kaylt Defteri H H El yanst
Defter-i Kebir @iiyiik D"fter) H E Bilgisayar grktrsr/dosya

Yevmiye Defteri H E Bilgisayar grktrsr/dosya

Envanter Defteri H E Bilgisayar grktrs/dosya
Kasa Defteri H E Bilgisayar grktrsr./dosya

Demirbas Defteri H E Bilgisayar grktrsr./dosya

Banka Defteri H E Bilgisayar grktrsr/dosya

Belirtilen bu defterler bilgisayar ortamtnda da tutulur" hiikmiine amir olup, bu defterlerin
tutuldulu tarafimrzca tespit edilmigtir.

3.1.8.1. Su Kullanrcrlanna iligkin Tespitler
Birlik ttim su kullanrcrlan ile sozlesme imzalamaktadrr. Beyanname vermeyen su

kullarucrlanna ise ceza uygulamasr (%20) mevcuttur. Birligin su kullarucrlanna iliqkin genet
sayrsal bilgileri asalrdaki tabloda yer verildi[i gibidir:

Birlik Oye Sayrsr 418

Birli[e Uye Olmayan Sulayrcr Saysr 3942

Toplam Sulalrcr Sayrsr 4360

Beyanname Toplanan Miikellef Saylsr 3488

Beyanname Toplanma Oranr (7o ) 80

Birlife Uye Olan Sula5nc ann Toplam Arazi Miktan (ha)
(B irlik sahasr iqe risinde ki) 44s

Birlile Oye Olmayan Sulapcrlann Toplam erazi Miktan tha;
(Birlik sahast igerisiruleki) 2864
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3.1.8.2.2016 Yr} Sulama Birtifinin Hizmet Alanr igerisinde Bitki Deseni Dafrhmr

2016 Yrh Sulama Birlilinin Hizrnet Alanr igerisinde Bitki Deseni Dalrhmr

Urfin Ekim
AIanl
(da)

1. Uriin
Ekilig

Oram (7o)

2. flriin
Ekim Alanr

(da)

, Uriin Ekilis
Oranr (7o)

I Q.Fidan 7862 9,32

2 Mrsrr 837 4,79

3 M.Bahgesi 77L2 8,57

4 Narorciye 5355 26,80

5 Sebze 7to 3,55

6 Bostan 324 7,62

7 Taze 1106 5,53

8 Zeylin 337 1,59

9 Yer Frstrlr 73 o,37

l0 Sera 3024 15,13

l1 Qilek 4156 20,80

t2 Muz 358 7,79

l3 Qigek 131 0,65

TOPLAM 19985 100,00

3.1.8.3. $ebeke Drgr Sulanan Alana Iligkin Tespitler

$ebeke drqr sulama olmadrlr Birlik Miidi.iriince ifade edilmiqtir. Tek yrlhk bitkiler igin
scizlegme imzalanmasr gerekirken gok yrlhk bitkiler igin yaprldrlr uygulamada zorluklar
yaqandrfrm ifade edildi.

3.1.8.4. Sulama Mevsimi Oncesi, Esnaslnda ve Sonraslnda Yapllmasl Gereken Hususlara
iliskin Tespitler

Birlik tarafindan sulama sezonu dncesi toplanan beyannameler de goz oniine ahnarak bir
yrl tincesi gergeklesen bitki desenine gore genel sulama planr haztrlandrlr, Birlikle Bolge
Miidiirliilii arasrnda 2016 yrhnda sulama sezonu baslamadan rince, genel sulama planlamasr
gergevesinde su kullanrm protokolii imzalandt!r gcirtilmiistiir.

Birlik tarafindan miikellefleden stizlii olarakr su talepleri I giin 6nce ahnmakta ona gore
kanal bazrnda dafrtrm planlamasr yaprldr[r, Birlik tarafindan DSi Sulama Tesisleri iqletme
Talimatt ve Planh Su Da[rtrm Rehberi Kapsamrnda tutulmasr ve hazrrlanmasr gereken evraklar
tanzim edilmektedir. Su kullanrm protokolii sulama sezonu baglamadan dnce imzalanmrs olup su
da!rtrm programr yaprlarak, su dafrtrm kayrt cetvellerinin tutuldulu belirlenmiqtir.

Sebekeye ahnan su miktan kanal bagrnda regulator grkrsrnda olgtildiifn, planh su dalttrm
uygulama raporu hazrrlandt!r, mesaha gahsmasr yaprlarak, ilan edildili belirlenmistir.
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Mesaha iqlemleri DSI talimat ve dlizenlemelerine uygun olarak yaprlmaktadrr.

Mesaha islemlerine sulama sezonu iginde bitki desenine gcire Ocak, Nisan ve Ekim ayrnda

su dafrtrm teknisyenlen tarafrndan yaprlmakta biiroda olgiim sonuglan gizelge halinde hazrrlanrp

mahalle muhtarhklannda ve kahvehaneler 1 ay siireyle askrya ahnarak duyurukmakta varsa

itirazlar 7 giin iginde sonugladrnhp kesilestirilerek tahakkuka ballandr[r Birlik Miidiiriince ifade

edildi. Askr tutanaklan g<iriildii.

3.1.8.5. Sulama Sisteminin Performans Giistergelerine ve Sulama Yiintemine Iliskin
Tespitler

Sulama Birlilinin sulama y6niinden 2016 yrhna ait performans gostergeleri agaErdaki gibidir.

685 ha giftgi olanaklan ile sulanmakta oldufu
Sulama randtmanr diisiiktiir. Kanallann eski olmasr, agrk ve kaplamah kanal olmasr

bitkinin su ihtiyacrnrn yeterince kargrlanamamasrna sebep olmustur.
Sulama oranr diiqiik olma sebepleri Birlik Midiiriince; "baktm onarrm yetersizlili

nedeniyle su kayplan fazla oldufu, sulama sahasr igerisinde yerlesim yerlerinin fazlalasmasf'
geklinde ifade edilmigtir.

Genel sulama planlamasrnda 63,29 hm3 sulama suyuna ihtiyacr oldufunu, uygulamada

68,14 hm3 su ihtiyacmrn grktr$ ancak sulamaya 49,12 llnf su verildigi planh su dalrtrmr
uygulama raporunda belirtilmiqtir. Sulama randrmanr %o.41,02 ihtiyacr karsrlama ora 1,32'dir.

Sulamada ihtiyagtan fazla su kullamldr$ndan, su da[rtrmrnda daha dikkatli davramlmasr
gerekmektedir.

3.1.8.6. Otgii Tesislerine iligkin Tespitler:

$ebekeye ahnan Eselle da dlgiilmektedir.

3.1.8.7. Uyan ve ikaz isaretlerine iliskin Tespitler
iqletme sahasr igerisinde sulama kanallannm yerlesim alaru igerisinden gegen losrmlanna

yeterli sayda uyan ve ikaz levhalan kondufu tespit edilmistir. Uyarr ve ikaz levhalarr siirek]i
kontrol edilerek eksiklikler giderilmelidir.

3.1.8.8. Bakrm ve Onarrm Faaliyetlerine Iligkin Tespitler
Birlik arag-makine parkr, malzeme stok durumu, baktm onanm faaliyetlerini yiiriitmek

igin yeterli oldufu tespit edilmistir.
Birlik kendi imkinlan ile bakrm-onanm faaliyetini yiiriitmeldedir. Kanal temizlili elle

yaprlacak yerlerde temizlik sirketleri aracrhlr ile yaprlmaktadr.

7?.fr

Sulamaya
Agrlan

Alan
(ha)

Sulanan
Alan

(he)

Sulama
Oram

(%)

$ebekey
e Ahnan
su (hm3)

Hektara
Kullsml&n
Su (m3/ha)

Sulama
Randrmam

(o/")

ihtiyacrn
Karg anm

a Oram

20t6 3389 1 999+685 79,2 49,12 24515,26 41,02 1,32
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3.1.8.9. Bak- Onar / Tesislerin Yenileme ihtiyacr
Sulama projesi dahilinde ki anakanalda bakrm onanm ihtiyacr olan kesimlerde beton

onanmt yapllmaktadlr. Ana kanahn kapah sulama projesi seklinde yenilenmesi ile ilgili DSi'ce
gahsma yaprlmaktadtr.

4. idari Yiinden DeEerlendirme ve dneriler:

Gciksu Sulama Birlilinde yaprlan idari denetim sonucunda; Birligin sulama sahasr 12278
ha'drr' 2016 yhnda sulama birlilinin sulama yapmrg oldu[u alan 3389 ha olarak tespit edilmistir.
Buna gdre sulama oram o/o.79,2 olarak gergekleqmigtir. Tiirkiye ortalamasr % 64 olup, bu oranda
kritik esik %30 olarak kabul edilmektedir. Buna gore Gciksu Sulama Birli[i Sulamasrmn sulama
oram, hem kritik esilin hem de tiirkiye ortalamasr iizerinde gergeklesmis oldu[u gortlmiiqtiir.

Biitge, Sulama iicret ve ceza tarifelerinin onaylanmasr gibi nitelikli go[unlufiun zorunlu
oldu[u kararlarda kararlann oybirligi ile ahndrfr belirlenmistir.

Yrlhk faaliyet raporu toplantrlanna birlik baqkarurun baskanlk ettili, giindemin posta
yoluyla meclis iiyelerine giinderildifii, kesinlegen meclis karar <izetlerinin ise birlik g6rev
sahasrna birli[in ilan panosuna asrldr[r, ahnan kararlann ise DSi 6. Bolge MildtiLrliigri ne yazr\
olarak gdnderildiSi tespit edilmiqtir.

Birlik baskamna verilen huzur hakkr; asgari iicret tespit komisyonu tarafindan belirlenen
briit asgari iicretin iig katr net olarak delil brnt olacak sekilde belirlenmelidir. Huzur hakkr
<idemelerine iligkin iqletme ve Bakrm Dairesi Baskanh pfnn 08/12/2015 tarih ve g11236 sayft
yazrsr eki gelir idaresi baskanh[rmn gdriis yazrsr dikkate ahnarak yasal kesintiler yaprlarak
tidemenin yaprlmasr gerekir.

Y6netim Kurulu 2016 yhnda ayda iki kez toplandrfr, toplantrlar incelendifinde, toplantr
nisabt ve karar yeter saytsrnn Birlik Ana Stattisii'ne uygun oldulu ve kurul kararlannm deftere
iglendili gdriilmii gtiir.

Birlik Ana Statiisti'niin 35'inci maddesinin birinci fikasrmn (a) bendi uyannca birlik
denetim kurulunun, baskan ve ydnetim kurulunun g6revlerini mevzuata uygun olarak yiiriitiip
yiiriitmedigini, yaprlan harcamalann meclis ve y6netim kurulu kararlan ile mevzuata uygun olup
olma&[rru birlik meclisi adrna denetleyerek rapor hazrlamak ve birlik meclisine sunmak oldupu
belirtilmistir.

Birlik Denetim Kurulu'nun, Meclis olalan toplantrlanndan bir hafta dnce toplandrEl ve
brma iliskin diizenlemesi gerekli denetim raporlanm h aztrladrlr tespit edilmistir.

Sulama Birlilinin 2016 Yrh biitgesi 2.200.000 TL olarak 24.12.2015 tarihinde B6lge
Miidiirii tarafindan onaylanmrstrr. 2016 Yrh Kesin hesaplan ise 27 .04.2017 tarihinde Birlik
Meclisince onaylanmrstrr.

Personel harcamasr gergekle$en biitge gelirinin %31 olarak gergeklegmig olup 7030'nu
gegmemesi gerekmektedir. %30 gegildigi siirece yeni perrsonel almmamaLdrr.

Bakrm onanm giderinin tahsil edilen toplam sulama iicret gelirinine oram o%16 olarak
gergeklegtili tespit edilmistir. Yaprlan bakrm onanm faaliyetlerini birlilin hizmet a|mmm yam
sta alrhkl olarak kendi imkdnlanyla yiiriitttifl tespit edilmigtir.
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Mnkellef Alacak Listesine gore birli[rn 31.12.2016 tarihi itibari ile alacak faizi d6hil

2016 yth igin 1.304.476,65-TL toplam alacalrnrn oldugu, tespit edilmiqtir. Alacak takibini
yaprdr!r ama yetersiz kahndrlr belirtilmiqtir.

Su kullamm hizrnet bedeli tahakkuk/tahsilat oranmln 2016 yhnda Yo.64 olaruk
gergeklegti[i ilgili yl Biitge Gelir Kesin Hesaplanmn incelenmesi sonucunda tespit edilmigtir.

Tahakkuk/tahsilat orammn arttrnlmasrna y6nelik tesvik edici tedbir ahnmasr uygundur.

5. MALI DENETIME ILISKIN TESPITLER

5.1. Biitge Ve Kesin Hesaplar

Birli[in, 2016 Yrh Biitge ve Kesin Hesaplanna iliqkin bilgiler qu gekildedir:

2016 Yrh Gergeklesen Giderler ve Gelirlerin Dalrhmr ;u gekildedir:

Giderlerin Dalrhmr Gelirlerin DalrLmr

Personel Giderleri s91. 155,55 Tesebbiis Miilkivet

Gelirleri

1.381.369,12

SGK Primi 103.888,67 Di[er Gelirler 248.512,11

Mal ve Hizmet Almlan 840.929,8s Sermaye Geliri

Faiz Gideri

Sermaye Giderleri 204.3t9,74

Cari Transferler

Toplam 1.740.293,8t Toplam 1.629.881,23

Birli[in yl iginde yaptrlr giderler ve topladrlr gelirlerin belgeler iizerinde incelenmesr

sonucu, gelirlerin teslimat miizekkereleri ile banlcaya teslim edildi[i, muhasebe iglem fiqleri ile

muhasebelestirildipi g<iri.ilmi.igtiir.

Birlipin banka hesaplan ve gelir gider durumunu g6sterir tablolar agalrda belirti lmis,tir.

2016 Yrh Biitgesinde Ongdriilen 2016 Kesin Hesabrnda Gergeklegen

Gelirler Giderler Gelirler Giderler

2.200.000,00 2.200.000,00 1.629.881,23 1.740.293,81
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Srra

No

Banka Sube Adr Banka Hesabr

(TL)

IBANNO

I Ziraat Bankasr Silifke $b(vadesiz) 589.959,85 TR1 0000 1 00020933255250500 1

2 Ziraat Bankasr Sililke $b (vadeli) 24.010,87

Toplam 613.970,72

Borg Tutan (TL) Alacak (TL) Banka Mevcudultl-;

2.359.231,47 t.74s.260,75 6t3.970,72

2016 yrh gelir gider ewak ve belgeleri ile banka hesabrndaki tutarlanmn birbirine uyumlu

oldufu tespit edilmig olup, ilgili d6kiimler agalrda belirtilmigtir.

KREDI KARTLARI IIESABI

Borg Tutan (TL) Alacaklrr; Devreden (TL)

5.2 Tespit Edilen Hususlar ve Oneriler

G<iksu Sulama Birli[inin 20.06.2017 tarihinde yerinde komisyonumuza ibraz edilen

harcama belgeleri ve muhasebe iglem frqlerinin krsm-i ve losrtL incelenmesinde 2016 yrh Mali

,e idari Denetimi sonucunda aqalrdaki hususlar tespit edilerek denetim raporunun ilgili

maddelerinde yer verilmig olup. is ve i;lemlerde bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

5.2.1. (f 00) Kasa Ilesabrnrn Kullamlmasr

Birlik vezresi tarafindan tahsil edilen gelirlerin muhasebe kaytlannda (100) Kasa Hesabr

kullamlmadan giin sonlannda ( 102) Banka Hesabt kodu kullamlarak bankaya yatrnlmrs gibi

muhasebe kaytlanna ahndr[r, aynca giin sonlannda giin iginde tahsil edilen gelirlerin ve diler

tahsilatlann yardrmcr hesaplanrun takip edilmesi igin di.izenlenmesi gereken "Tahsilat-takipli

alacaklar tahsilat-tahakkuk bordrosu (Omek-40)" nun dtizenlenmedi[i tespit edilmi;tir.

Giin igerisinde muhasebe birimi vezneleri tarafindan yaprlan tahsilatlar ile bu tahsilatlann

bankaya yatmlmasma iliqkin iglemlerde hangi belgelerin dtizenlenece[i, hangi hesap kodlanmn
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kullanlaca[r Mahalli idareler Biitge ve Muhasebe Yonetmelilinin 49 uncu, 50 nci, 51 inci,

55inci, 56 nct, 57 nci,70 inci, 71 inci ve72 nci maddelerinde detayh bir qekilde agrklanmrgtrr.

Soz konusu tahsilat kayrtlanmn ilgili yonetmelife gore nasll yaprlacaEr ve hangi belgelerin

diizenleneceIi ozetle asa[rda belirtilmistir.

l- Bir giin iginde nakden tahsil olunan her tiirlii vergi, resim, harg ve fon gibi gelirler ile

diler tahsilat yardrmcr hesaplar itibanyla "Tahsilat-takipli alacaklar, tahsilat-tahakkuk bordrosu

(Ornek-40)'na" kaydedilir. Birden fazla veznesi olan muhasebe birimlerinde her vezne igin bu

bordrolar ayn ayn diizenlenir. Kasaya yatrnlan bu tutarlar 100 kasa hesabrna borg, ilgili hesaplara

alacak kaydedilerek muhasebeleqtirilir.

100 Kasa hesabr XXXX

120 Gelirlerden Alacaklar Hesabr xxx
xxx
xxx

2- Giin igerisinde tahsil edilen paralar, dort niisha olarak diizenlenen "Teslimat m zekkeresi

(Ornek-44)" ile bankaya yatrnlr. Teslimat miizekkeresi dort niishah olup, d<irdiincii niisha dip

kogandrr. Teslimat miizekkeresinin ilk iig niishasr para ile birlikte kurumun hesabrrun bulundupu

bankaya g<inderilir. Kasa varhlrndan bankaya yatrnlmak iizere g<inderilen tutarlar 108 Diler

Hazrr Delerler hesabrna borg, 100-Kasa Hesabma alacak kaydedilir.

121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabr

600 Gelirler Hesabr

108 Di[er Hazr Delerler Hesabr

100 Kasa Hesabr

xxx

3- Banka hesap 6zet cetvelinden kasa mevcudundan bankaya

102-Banka Hesabma borg, 108-Di[er Hazrr Deferler Hesabrna

tamamlarur.

xxx
yahnldrEr goriilen paralar

alacak kaydedilerek islem

102 BankaHesabr XXX

108 Diger Hazu De[erler Hesabr XXX

Muhasebe Birimi vezreleri tarafindan giin iginde tahsil edilen gelirlerin muhasebe

kaytlanmn Mahalli idareler Muhasebe Y6netmelilinin ilgili maddelerinde belirtilen hususlara

uyularak yaprlmasr gerekm ektedir
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5.2.2.103 Verilen Qekler ve Giinderme Emirleri Hesabr (-)

Birlik tarafindan tahakkuk ettirilerek banka hesabrndan ilgililerin banka hesaplanna

gtinderilecek olan tutarlann bankaca hak sahiplerine 6dendili veya ilgili yerlere g<inderildilinin

bildirildiEi anda yaprlmasr gereken muhasebe kaytlanrun zamamnda yaprlmadrlr ay sonlannda

yaprldrlr tespit edilmiqtir.

Mahalli idareler Biitge ve Muhasebe Yonetmelig; MADDE 60 - ...
"b) Bors

l) Di)zenlenen qek ve gdnderme emirlerinden, muhasebe birimlerine gdnderilen banka

hesap dzet cetvelleriyle, bankaca hak sahiplerine \dendigi veya ilgili yerlere gdndeildifi

bildirilen paralar bu hesaba borg, 1l2-Banka Hesabrna alacak kaydedilir." Denilmektedir.

Soz konusu muhasebe kaytlannrn Mahalli idareler Muhasebe Ycinetrneli[inin 60.

Maddesinin (b) bendinde belirtilen hususlara uyularak ay sonlannda degilde tahakkuk eden

tutarlann bankaca hak sahibine 6dendi$nin bildirilmesine miiteakip yapllmasr gerekmektedir

5.2.3. indirilecek Katma Defer Vergisi Hesabr (191)

Birlik tarafindan satm alman mal ve hizrnet ahmlan ile bakrm onanm giderlerinin

<idenmesinde faturada belirtilen KDV tutarlan maliyet bedeline eklenmeksizin 191 indirilecek

Katrna Deler Vergisi hesabrna ahndrfr tespit edilmistir.

Bilindili izere 191 indirilecek Katma Deler Vergisi hesabr, mal ve hizrnetin sattn almmasr

srasmda satrcrlara 6denen veya borglamlan ve kurum aglsmdan indirim hakkr doluran katma

deler vergisinin izlenmesi igin kullamlrr. Bu hesap, bir bedel kargrh[r satmak i.izere iiLretilen mal

veya hiznetin iiretim girdisi olarak satm aldrklan mal veya hizmetlere iligkin olarak odemig

olduklan Katma Deper Vergisini indirim konusu yaparlar. Bunun drsrnda kurumun satrsa konu

olmayan kamu hizmeti iiretiminde nihai ttiketici olarak kullanmak veva tiiketmek iizere satrn

ahnmrs mal veva hizmet icin ddenen Katma DeEer Vereisi indirim konusu yapllmaz ve bu

tutarlar ileili eider hesabr veva varhk hesabrna vapllacak muhasebe kaydrnda malivet bedeline

ilave edilir.

Sulama Birlipiniz tarafrndan yaprlan 6demelerde l9l-indirilecek Katma Deper Vergisi

hesabrmn kullarulmamasr gerekmektedir.
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5.2.4. Onay Belgesi ve Harcama Talimah

Birli[iniz erraklanmn incelenmesinde, yaprlan tiim cidemelerde onay belgesi ve harcama

talimatrrun birlikte kullamldrlr tespit edilmigtir.

Onay belgesi ve Harcama talimatr Mahalli idareler Harcama Belgeleri Ydnetmeli[inin

3.maddesinde tarumlanmrstrr. Yaptlan bu taruma gore;

"Onay Belgesi: ihate usul yle yap acak ahmlarda, kamu ihale mevzuatmda standart form
olarak belirlenen ihale onay belgelerini; do!rudan temin suretiyle veya kamu ihale mevzuatmda

belirtilen istisnai ahmlarda ise altm konusu igin nev'i, nitelifii, varsa proje numarast, miklan,

gereken hallerde yakla;* maliyeti, htllarulabilir ddene[i ve tertibi, ahmda uyg lanacak usul ,

avans ve fiyat farh verilecekse gartlanru gdsteren ve ltarcama yetbilisinin imzastru tastyan

belgeyi,

Harcama Talimafi: Kamu ihale merzualtna tabi olmayan bir gidein idare adma gegici veya

kesin olarak iidenebilmesi igin giderin konusunu, gerelgesini, yaprlacak i; veya hizmetin siiresini,

tutanru, kullan abilir ddenefiini, tertibini, gergekle;tirme usul ile gergekle;tirmeyle gdrevli

olanlara ili;kin bilgileri g6steren ve harcama yetkilisinin imzosmt tastyan betge lOmek: 2)",

olarak ifade edilmiqtir.

Birlifiniz tarafindan yaprlan ddemelerde; scizkonusu y6netrnelilin 3. Maddesinde

belirtildili gibi ihale usuliiyle yapllacak ahmlarda onay belgesinin, Kamu ihale mevzuatma tabi

olmayan bir giderin odemesinde harcama talimatmrn kullarulmasr gerekmektedir.

5.2.5. Takipli Alacaklardan Terkin

Birliginize ait muhasebe iglem fiqlerinin ve kesin mizamn incelemesinde 296.668,33-TL

Takipli alacaklardan iade iqlemi diizeltme ve iade belgesi diizenlenmeden terkin edilmigtir.

Mahalli idareler Biitge ve Muhasebe Y<inetmelipinin 9O'rncr maddesinin (b) bendinin

f inci fikrasrnda;

"b) Takipli alacaklann terkin i;lemleri

l) Bu hesapta knytth tutarlardan terkin edilenlere ilishn diizeltme ve iade belgeleri

muhasebeye gdnderildifiinde, her bir d zeltme ve iade belgesi igin d zenlenecek muhasebe i;lem

fi;iyle veya d zeltme ve iade belgelerinin ekli oldufiu gilnlilk icmal listesine gi)re d zenlenecek

muhasebe i;lem fi;iyle yevmiye kayfilanna kaydedilir ve terkin edilen tutarlar kay lardan

9 *a n I r." Hilkmi bulunmaktadr.
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Bundan sonra "Gelirlerden Alacaklar" ve "Gelirlerden Takipli Alacaklar" hesaplanndan

yaprlan terkin islernlerinde Diizeltme ve iade Belgesi diizenlenerek muhasebe islem fisine

eklenmesi gerekmektedir.

5.2.6. Amortisman Hesabr

Birlilinize ait kesin mizarun incelemesinde, maddi duran varhklar ile maddi duran

varhklar igin ayrlan amortisman tutarlanm g6sterir tablo asa[rya grkanlmrqtrr.

Bilindifi iizere; Bir yldan fazla kullamlabilen ,e yrp.rrrmayu, ugrmnuyu ueya Lryoeuen

diigmeye maruz kalan maddi duran varhklar igin amortisman aynlr. Birikmis Amortisman hesabr

maddi duran vartk bedellerinin ekonomik <imrii igerisinde giderlestirilmesi ve hesaben yok

edilmesini izlemek igin kullamhr.

Duran varhklar igin amortisman ve ttikenme payr aynlmasrnda normal amortisman

ytintemi uygulanr. Bu y<inteme grire varhklar igin amortisman ve ti.ikenme pay, varhlm
yararlanma siiresine gcire Muhasebat Genel Miidiirliiginiin Amortisman ve Tiikenme Paylan

Genel Tebliginin Ek-l'de yer alan Amortisman ve Tilkenme Payr Siire ve Oranlan Listesinde

belirlenen oranlarda her yl esit olarak aynlr. Amortisman ve ttikenme pay siiresi, duran

varhklann aktife girdiff yldan baglar. Bu siirenin yl olarak hesaplanmasr igin,.1', rakamr bu

Tebli[ ekinde belirtilen, varhlrn yararlanma siiresine gdre belirlenmis orana b<iliiniir. (6mek:

1/0,20 : 5 vl; 110,025: 40 vl) Ancak, maliyet bedeti, 28112/2o06 tarihli ve 2006/11545 sayh
Bakanlar Kurulu Karanyla yiiLrnrliile konulan Tasuur Mal Ycinetmelilinin eki listede yer alan

Maddi Duran Varhk Hesabr Birihnig Amortisman Hesabr

Hesap

Kodu

Hesap adr Bakiye Hesap

Kodu

Hesap adr Bakiye

253.2 Makinalar ve Aletler 481.321,38 257.3.2 Makinalar ve Aletler 242.050,15

253.3 Cihazlar ve Aletler 900,00 257.1.3 Cihazlar ve Aletler 900,00

254.1 Karayollan Tasrtlan 139.318,38 257.4.1 Karayollan TaErtlan 54.s72,80

255.r D6seme ve Mefrusat 100,00 2s7.5.1 D<iseme ve Mefrusat 100,00

255.2 Biiro Makinalan 23.077,70 257.5.2 BiiLro Makinalan 18.397,70

255.3 Mobilyalar 6.404,00 2s7.5.3 Mobilyalar 6.404,00

2s5.10 Giivenlik ve Kontrol

Amagh Demirbaslar

10.101,40 257.5.3.5 Givenlik ve Kontrol

Amagh Demirbaglar

9.94t,40
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dayanrkl tagrmrlann her biri igin 14.000 TL'yi, 131912006 tarihli ve 2006/|09':-0 sayrh Bakanlar

Kurulu Karanyla yiirtirliile konulan Kamu idarelerine Ait Tasrnmazlann Kaydrna iliskin

Y<inetmelikte yer alan tagmmazlar igin 34.000-TL'yi agmayan duran varhklar ile tutanna

bakrlmaksrzm Maddi otmayan Duran varlklar ve ozel riikenmeye Tabi varhklar hesap

gruplannda izlenen varltklar igin amortisman oranr %100 olarak belirlenmistir. Diler bir ifadeyle

maliyet bedeli bu tutarlara kadar olan duran varhklar, hesaplara ahndr$ yrhn sonunda tamamen

amorti edilir.

Bu agrklamalar gergevesinde maddi duran varhklar hesaplan igin ay-rlan amortisman

tutarlanrun ylsonlannda Muhasebat Genel Miidiirliiiiiniin Amortisman ve Tiikenme Paylan

Genel Teblilinde belirtilen esaslar dikkate ahnarak 257-Birikmig Amortismanlar Hesabrna

alacak, 630-Giderler Hesabrna borg kaydedilerek muhasebelestirilmesi gerekmektedir.

5.2.7. Damga Vergisine iligkin iglemler;

Birlilinize ait odeme belgelerinin incelemesinde bir krsm ddemelerde; 488 Sayh Damga

Vergisi Kanununa ekli (1) sayrh tablonun "IV. Makbuzlar ve diler kafrtlar" baghkh btiliimiiniin

l/a fikrasma gdre, mal ve hizrnet altmlanna iliskin kisilere yaprlan odemelerde damga vergisi

kesintisinin yaprldrlr, bir krsrm <idemelerde ise (elektrik, telefon irrdemeleri) kesintinin

yaprlmadrg tespit edilmistir.

ddemelerde Damga Vergisi kesilip kesilmeyeceli ile ilgili Osmaniye Defterdarhg'run

27.01.2015 tarih ve 54451858-080-45-2 sayh cizelgesi $u gekildedir;

"488 say t Damga Vergisi Kanununun I inci maddesinde bu Kanuna ekli (l) sayilt

tabloda yazfi kifiitlann damga vergisine tabi oldu{u: 3 iincii maddesinde, damga vergisi

mi)kellefinin lrifixlan imza edenler oldufiu, resmi dairelerle ki;iler aranndaki i;lemlere ait

ki$tlann damga vergisinin kipiler tarafrndan ddenecefii; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yaz t
resmi daireden maksadm, genel ve dzel biitgeli idarelerle, il 6zel idareleri, belediyeler ve kiyler
oldugu, bu dairelere bagh olup ayn ti;zel kisili{i bulunan ihisadi i;tetmelerin resmi daire

sayrlmayacafit; Kanuna ekli (l) sayh tablonun "IY.Makbuzlar ve di$er kafirtlar,, ba;hktt

brili)miin n l/a ftkrastnda, resmi daireler taraftndan yap an mal ve hizmel ahmlanna ili;kin

ddemeler (avans olarak yap anlar dahil) nedeniyle, ki;iler taraftndan resmi dairelere veilen ve

belli parayr ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ddemelerin resmi daireler nqm ve
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hesabma, ki;iler adma aq mrs veya aElacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine

tediyesini temin eden ka[tlann nispi damga vergisine tabi oldu{u h kme bafilanmtshr.

Difier taraftan, 5355 sayh Mahatli idare Birlikteri Kanununun 3 iinc maddesinin (b)

bendinde; mahalli idare birliginin, birden fazla mahalli idarenin, y ri)tmekle ghrevli olduklart

hizmetlerden banlannr birlihe gdrmek zere kendi aralannda kurduklan kamu l zel kisisini

ifade edeceli; 19 uncu maddesinde, sulama birliklerinin birtik meclislerinin ne gekilde

olusturulacafit hiik m altma ahnmrs olup, Kanun uyannca mahalli idareler arasmda tatruldufiu

belirtilen sulama Birli[i,488 sayfu Damga vergisi Kanununun 8 inci maddesi ktpsammda resmi

daire olarak defierlendirilmekte iken, 22/3/2011 tarih ve 27882 sayh Resmi Gazetede

yayrmlanan 617 2 sayth Sulama Birlikleri Kanunu ile sulama birlikleinin kuralusuna iliskin 5355

sayth Kanunun I9'uncu maddesi yilriirtilhen kaldmlmrsttr.

6172 Kanunun I inci maddesinde, bu Kanunun amactntn, sulama birliklerinin kurulusu,

organlarr ile gdrev ve yetkilerini d zenlemek oldufiu, sulama birliklerinin kamu t zel ki;iligine
sahip olup bu Kanunda hiikiim bulunmayan hallerde dzel hukuk hi)kiimlerine tabi olacafit; 2 nci

maddesinin (i) bendinde, su kullantasmm, gi)rev alaunda sulama yapan veya yapacak olan

gergek ya da t zel ki;iyi ifode ettiEi; 4 ijnc maddesinde, birli[in gdrev alarunda yer alan su

kullarualanrun birlifiin iieleri olabilecegi hilkilmleri yer almahadr.

Buna gdre, sulama birliHerinin kurulusunu d zenlqten 6172 sayh sulama BirliHei
Kanununun yiiri)rlilk tarihinden itibaren sulama birliklerinin, 488 sayfi Damga vergisi

Kanununun 8 inci maddesi kapsammda resmi daire olarak de[erlendirilmesi mi)mlci)n

bulunmayacafir " belirtilmektedir.

Yukanda yaprlan agrklamalar gergevesinde, 488 sayl Damga vergisi Kanununa ekli (1)

sayh tablonun IV/l-a fikasrna gtire sadece resmi daireler tarafrndan yaprlan mal ve hizmet

ahmrna iliskin ddemeler igin diizenlenen kaStlar damga vergisine tabi oldu[undan, arulan

Kanunun 8 inci maddesine gtire resmi daire sayrlmayan sularna birliklerinin mal ve hizmet

ahmlan kargrhfrnda firmalara yapacalr ddemeler nedeniyle diizenledili kalrtlann damga

vergisine tabi tutulmamasr gerekdili dtiqiinnhektedir.

5.2.8. Katma Defer Vergisi Tevkifatrna iti;kin iptemter;

Birlilinize ait hiznet ahmlan 6demelerinde krsmi tevkifat uygulamasr yaprldrlr tespit

edilmistir.
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6172 sayh Sulama Birlikleri Kanununa tabi olan birliklerin, hizmet almlannda katma

defier vergisi (KDV) tevkifatr yaprhp yaprlmayacafir konusunda Antalya vergi Dairesi

Baskanlrlrrun 17/0312014 taihve 76464994-130[KDV.2013.54]-65 sayl goriiqii gu gekildedir.

"av Kanununun 9/l inci maddesinde, gerekli giiri)len hallerde vergi alaca{mm emniyet

altma almmast amacryla vergiye tabi i;lemlere taraf olanlan verginin ddenmesinden sorumlu

tutma konusunda B akanh$tmtza yetki verilmi; tir.

Bu yetkiye davan arak 14.04.2012 tarih ve 28264 sayth Resmi Gazete,de.yaytmlanan ve

01.05.2012 tarihinden itibaren y r rl le giren l 17 seri No.lu KDV Genel reblifinin (3.1.2)

btjl m nde, hsmi tevkifat uygulamat kapsammda KDV tevkifah yapmak i)zere sotumlu tayin

edilenler iki grup halinde say mry olup, Tebligin (3.1.2/b) biil m nde ise, 50lg sayth Kanuna

ekli cenellerde yer alan idare, kutum ve latruluglar, il 6zel idareleri ve bunlann teshl efiiklei
birlikler, belediyelerin teskil ettikleri birlikler ile kbylere hizmet g1nrme birlikleri, tevkifat

kapsamtna almmrsltr-

Ote yandan, 5355 sayfi Mahalli idare Birtikteri Kanununa tabi olarak kurulan Sulama

Birlikleri, 08.03.201 I atrih ve 6172 say* "sulama Birliklei Kanunu" ite "Mahalli idare

Birlikleri" kapsammrn drsma gtkanlmrs olup, kamu t zel ki;ilifiine haiz olmakla beraber an an

Kanun dsrndah i;lemleri bahmmdan rizel huhtk h k mlerine tabi bulunmaha ve giderleini su

kullaruc anndan tahsil ettifi gelirleri ile kars amakra herhangi bir bi)tge kaynafunt

h lanmamaktadrrlar.

Aynca sdz konusu birliHer, 6172 say* Kanunun 4 nc maddesine gdre tek yerlesim

biriminden olusan birlikler harig olmak zere, gdrev alaru iginde bulunan her yerle;im

biriminden; g ncii dereceye kadar htstm olmayan ve her yerlqim biriminden en az birer kisi ve

toplamda be; ki;iden az olmamak zere su kullanrc annm imzaladtfu birlik ana statiis n n,

DSi'nin de gi)ril;ii almmak suretiyle orman ve su i;leri Bakanhfitnca onaylanmast sonucu t zel

ki s i I i k kaz anmaktadv lar.

Bu hi)kiim ve agtklamalar qergevesinde, t 17 Seri No.lu KDV Genel Teblifinin (3.1.2/b)

bdli)m nde belirtilen "5018 sayfi Kanuna ekli cetvellerde yer alan il dzel idareleri ve bunlann

teskil euikleri birlikler, belediyelerin te;kil euikleri birtiHer ite kdylere hizmet gdti)rme birlikleri,,

ile "Yulcanda saytlanlar dsmdahi, kanunla latrulan lamu kurum ve kuruluslan" kapsammda yer

almayan sulama birliklerinin. valntzca belirlenmis alrctlann tevkifa, vaomakla sarumlu

bulundudu hionet altmlannda tevkifat vaomasma eerek bulunmamaktadd'. Denilmektedir.
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S<iz konusu Vergi Dairesi Baskanhlrrun da gririisii dikkate ahnaralg hizmet almlanmzda
KDV tevkifatr yaprlmamasr gerekmektedir.

6. SONUQ

Genel olarak dikkat edilmesi gereken hususlar

1. Biitgeden nakden veya mahsuben yaprlan harcamalar '.6deme Emri Belgesi.' (6rnek-32),
diler iglemler ise "Muhasebe iqlem Fiqi" (Ornek-33) ile muhasebelestirilir. Diizenlenen
belgelerde ilgilinin Adr,soyadr-Firma Adr-T.c,vergi Kimlik No-Banka Adr- IBAN,
Hesap No gibi bilgilerin tam ve eksiksiz doldurulmasr gerekmektedir.

2. Herhangi bir is ve islemin yaprlmasrnda diizenlenmesi gereken belgelerin Mutlaka ilgililer
tarafindan imzalannrn bulunmasma ve Mahalli idareler Harcama Belgeleri

Y6netmeliginde belirtilen belgelerin gekil ve igerili deliqtirilmeden (Standart form) lann
kullamlmasrna dikkat edilmesi gerekmektedir.

3. Bankalarla Anlaqmalarda Hesap iqletim Ucreti. Havale (EFT) i;lem Ucreti 6denmemesi

ve Kredi Kartr iiyelik (P.O.S.) cihaz s6zlesmelerinde geri d6niig siirelerine (20) giin dikkat

edilmesi gerekmektedir.

4. Maliye Bakanhgrnca belirlenen limitlerin iizerindeki mal ve hizmet ahmlannn 4'734

sayh ihale Kanununun 19. maddesi gerelince agrk ihale usulii ile yaprlmasr, 4734 sayir
ihale Kanununun genel ilkeleri gergevesinde mal ve hizmetlerin pargalara b6liiLnerek 22ld

maddesine gcire temin edilme cihetine gidilmemesi,

5. Birlik teskilatr, Birlik Ana Statiisiiniin 43. Maddesine g6re olusturulmahdr. Birlige ait

kayrt ig ve islemlerinin daha diizenli yaprlmasr igin gahsan personellerin grirev, yetki ve

sorumluluklan ile ilgili olarak egitime tabii tutulmalan igin DSi ile iqbirligine gidilmesi.

6- Birlik baskan vekili tayin edilmesinde, her iki lrlda segilen yeni y<inetim kurulunun ilk
toplantrsnda, yonetim kurulu iiyelerinden bir kisinin baskan vekili olarak tayin edilmesi,

7' Birlik alacaklanrun zamamnda tahsili igin gerekli tedbirlerin alnarak tahsilat orarurun

ytikseltilmesi,

8. Resmi yazrsmalarda uygulanacak esas ve usuller hakkrndaki y6netmelilin 20. maddesi

gerelince iglem yaprlmast, yazrsmalarda yazrmn birlikte kalacak niishasrnda paraf bciliimii
agrlmasr,
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9. Birlik iiyeleri ranm Teskilatl an, Ziraat odalan ve Bankalanndaki iqlemlerinde

islemlerinin gergeklesebilmesi igin birlikten borg durum belgesi ile birlikte ilgili
kurumlara miiracaat edilmesinin sallanmasr;

Ge.gmis yrllardan tiirn personel izinlerinin kalmamaslna dikkat edilmesi,

Gelen giden evrak kayt defterleri ile su kullanrm iiye kayt defterlerinin Sahil Sulama

Birli[inden omefiinin ahnarak uygunlufun sallanmasr,

Giindem maddelerine Saygr Duruqu, istiklal Marsr, dilek temenniler ve kapamsrn

eklenmesi, giindem maddeleri olusturulurken, giindem maddelerinin agrkga ifade

edilmesi, toplantl tutanaklannda belirtilen karar numaralannm giindem maddelerinde

belirtilen srra numarasl ile uyumlu olmasr gerektilinden tutanaklar diizenlenirken bu

hususa dikkat edilmesi,

Su kullarucr kayt defterinin ivedilikle tamamlanmasr,

Birlige iye olmay tesvik amagh, iiye olan miikellefler ile iiye olmayan miikellefler

arasrnda su kullamm hizmet bedeli agrsmdan iiye olmayanlar aleyhine bir farkhhk

olusmasr sallanmaldrr.

2016 yrhna ait Goksu Sulama Birlifi'nin, idari ve mali denetimine ait ttim tespitler ve bu

tespitlerle ilgili agrklamalan igeren is bu denetim raporu 3 takrm hazrrlanarak imza altrna

alrnmrstrr .....10912017
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