


siLiFKE sr.rLAMA siRr,ici zoro rrr-r nBxrtiu RApoRU

Valilik Makamnn 25.04.2017 tarihli ve 11714 sayrl onay ile olusturulan

komisyonumuzca Silifte ilgesinde bulunan Silifke Sulama Birli[inin 2016 yrh Mali ve idari
Denetimi gergekleqtirilmi gtir.

Silifke Sulama Birlili Baskanhgrmn 2016 yh idari ve Mali Denetimi 6172 Sayh Sulama

Birlikleri Kanununun 18. Maddesine istinaden teqekkiil eden denetleme komisyonu tarafindan

21.05.2017 tarihinde denetime baqlanmasr neticesinde tespit edilen hata ve noksanhklan ile tenkit
ve tavsiyeye deler hususlar aqa[rda maddeler halinde agrklanmrqtrr.

Mersin Valilifinin oluqturdu[u dentim komisyonunca, Silifke Sulama Birligi; 6172 saylr
Sulama Birlikleri Kanununa g<ire 5. defa denetlenmektedir.

Silifke Ovasr Sulamasrmn Sol Sahil Ana kanahmn iqletme bakrm ve y6netim

sorumlulufunu devralan Sililke Sulama BirliEi 5355 mahalli idare birimi olarak kurulmug olup,

6172 sayh Kanunun yiiLriiLrlii[e girmesinden sonra 09.05.2012 tarihinde Bakanhk Olur'u ile
Birlik Ana Statiisti onaylanarak yiiriirliile girmi.stir.

Silifke Sulama Birli!.i tesisleri hakkrnda genel bilgiler.
Yeri Dolu Akdeniz

Iqletmeye Ahndrlr Yrl 1957

Devir Yrh 1997

Su KaynaS G6ksu Irma$

Net Sulama Alam (Ha.) Caztbe 3391

Pompaj 3s2

Su Temini CaziberPompaj

$ebeke Tipi KlasihBorulu (Yiiksek Basrngh)

Projesinde Ongtiriilen Sulama Ydntemi Cazibe

Mevcut Sulama Yontemi %.64 Cazibe, %36 Damlama

Birlik 09.09.20i6 tarihli ola[an meclis
k-urulu iiyelerini tekrar segmistir. Yaprlan son
gibidir;

toplanhsr kapsamrnda yrinetim
segim oncesi ve sonrasr kurul

kun-rlu, denetim
yaprsr asalrdaki

Adr Sovadr Gdrevi
Mevcut
Durum

ilk Segim Ddnemi ile Son
Segim DSnemi Arasr
0il0u201F3u1212020

Mehmet Yasar DoGDU Ydnetim Kurulu Baskanr 2016/2020 arasr

ilyas CAGTL Ytinetim Kurulu Asrl iiye 2016-2018 arasr
Seyfettin GULTEKiN Y6netim Kurulu Asrl iiye 2016-2018 arasr
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Tamer KASAP Yiinetim Kurulu Asrl iiye 2016-2018 arasr

Hi.iseyin SERiN Y6netim Kurulu Asrl iiye 2016-2018 arasr

Zeynel OZKAN Denetim Kurulu Asrl Uye 2016-2018 arasr

Nebi oZER Denetim Kurulu Asrl Uye 2016-201 I arasr

Eyyiip KEtEs Denetim Kurulu Asrl Uye 20'16-2018 arasr

Birlik miidiirii ve birlik sa),rnaru hakkrndaki bilgiler aqalrdaki gibidir.

GOREVI ADI SOYADI EGITIMI HIZMET
strREsi

Billik Miidiirii Sahin ONER Universite 20
Mali Isler Aamiri Sule ARSLAN Lise 13

Sulama Birlifinin Gayri Menkul Varhfr: Sulama Birlilinin bina varh[rna a$aErdaki tabloda
yer verilmiqtir.

Srra
No

Binamn Cinsi Adedi iktisap gekti iktisap Yrh

1 Hiznet Binasr 1 DSI 1997

2 Lojman 3 DSI 1997

J Dqro-Ambar 1 DSI 1997

Alet, Ekipman ve Makine-Arag Varhfr: Sulama Birli[inin alet, ekipman ve arag - makine
varh[rna iliskin bilgiler asafrdaki gibidir.

Srra
No

Cinsi Mevcut
Adet

A. Alet ve Ekipman

I Bilgisayar 7

2 Su Olgiim Cihazlan (Rasat kuyu olgiim cihazr) 2

3 Ot Bigme Makinasr 2

4 GPS Olgiim Cihazr

5 Ieneratdr 2

6 Motopomp 2
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7 GSM Hath Telefon 2

B. Arag ve Makine

I Motosiklet 4

2 Rrimork 2

3 Pikap (Qift srra) 2

4 Traktrir 2

5 Su Tankr 1

6 Ilaglama Makinesi 4

7 Betonyer 1

8 Arag Yrkama Makinasr 1

8 Kamyon 2

9 Lastik Tekerlekli Yiikleyici 1

l0 Gradall Bantam tipi Ekskavatcir (Paletli) 2

l1 Gradall Bantam tipi Ekskavatrir (Lastikli) 2

Segimine lligkin Tespitler
3.1.1.1.Sulama Birlifinin (]iirev Alamndaki Yerlepim Yerlerine Giire Birlik Meclisi Uye

6172 sayh Kanunun 4. Maddesinde yer alan; Meclis iiye sayrsr ile llglli "Birlik gdrev

alam igerisindeki yerle;im birimlerinin smtrlart baz almarak birlik meclisi olu;turulur. Birlik
g6rev alant igerisindeki toplam sulama alaruntn her yerle;im birimi smm iginde kalan toplam

sulama alaruna oranlanmastyla bu yerle;im birimlerinin birlik meclisinde temsil edilecefii iiye
saytst bulunur. Birlik meclisinin iiye saytst l5'den az 100'denfazla olamaz." Hnkmn ile ilgili
olarak l0 yerlegim biriminden toplam 36 meclis iiyesi birlik tarafrndan belirlendi[i ve DSi
taraflndan onaylandr[r belirlenmiqtir.
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Silifke Sulama Birligi'nin Ana Statiisii'niin l4'iincii maddesine gore Birlik gorev
alanrndaki yerlesim yerlerine gcire olmasr gereken ve ilge Segim Kurulu Karan'na gore segilmis
olan meclis ilye sayrlan asa[rdaki gibidir.

Stra
No

YerleSim Birimi Adt
Segilmesi
Gerehcn

Meclis iiye
.Sayrsr

Mevcut
Birlik

Meclh iye
.Saysr

Eksik Uye
Sayxt

1 Silifke 5 5

2 Tasucu J 3

J Bahge 3 3

4 Bolacal Koyuncu 3 3

5 Burunucu 3 3

6 Qeltikgi 3 3
,7

Giliirnpasah 4 4
8 Kurtulu.s 6 6

9 Sdkiin 3 3

10 Ulugdz 3 J

TOPLAM 36 36

Birlik meclis iiye segimi 03.09.20i6 tarihinde yaprlmrq olup eksik iiye yoktur.

3.1.1.2. Borglu Meclis Uyeleri

Birlik Ana Statii madde 34'e gore "Biriign bor", olanlar ile kendi dr)nemrerine i;kin
hesaplan ibra edilmemis olan ydnetim kurulu yeleri, denetim kttrulu i)yesi olamaz." H[kmi
gerefi yaprlan incelemede ve muhasebe programrnda Alustos 2016 ayrndaki borg sorgulamsrnda
borglu meclis iiyesinin olmadrll tespit edilmistir.

3.1.1.3 Birtik Meclis Toplanhlanna Katrlmayanlar:

Uye Adr-Soyadr,/Giirevi 
I 097

Katldr

p.t2016 30mt2016

Kahlmadr Kahldr Kahlmadr

1. Mucahit AKTAN x x
2. Mustafa AKIS x x
3. HawiALPTURK x x
4. Kazrm BESLENTI x x
5. Mehmet COSKLIN x x
6. ilyas QAGIL x x
7. Sait QELIK x x
8. Yunis QINAR x x
9. M.Yasar DOGDU x x
10. Mehmet DOGDU x x
I 1. Rasim GULSTIN x x
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12. Seyfeftin GULTEKIN x x
13-Hiiseyin GUNEY x x
14. Siileyman ISIK x x
15- ErtuErul KADIOGLU x x
16. Turhan KAPLAN x x
17. Siileyman KAYA x x
18. Tamer KASAP x x
19. Eyiip KELES x x
20- Ali Sadan KELES x x
21. Ibrahim KOROGLU x x
22. G6khan OZDAMAR x x
23. Nebi OZER x x
24.ZeyrclOZI<AL{ x x
25. Ilhan SAPMAZ x x
26- Emin SAPMAZ x x
27. Hiiseyin SERIN x x
28- Ibrahim SIYRIK x x
29. AIi SAHIN x x
30. Osman SAHIN x x
31. Ali Puza UYSAL x x
32. HasantJGtJZ x x
33. Yakup UZER x x
34. Abdurrahman YAZAR x x
35. Ibrahim YAZAR x x
36. Celil YILDIZ x x

Qergeve Ana Statii Madde 29 *iki kez iist ste meclis topanhsrna mazertsiz olakarak
kahlmayanlann yelikleri di$er" hnkmn gereli 2016 Ylnda 2 defa iist iiste meclis toplantrsrna
katrlmayan iiyenin olmadrfr tespit edilmistir.

3,1.1.4. Birtik Meclisi Toplanhlanna iliskin Tespitter:
Qergeve Ana Statiisii Madde 24'de "Birlik meclisleri her y Nisan ve Kastm ayalannda

olmak zere y da 2 kez olafian toplantr" hi*rnince, Nisan ve Kasrm aylannda yaprlmasr gereken
olalan meclis toplantrlanmn yaprldr[r tarafimrzca tespit edilmistir.

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

Qergeve Ana Statii'niin 26. maddesi kapsamrnda nitelikli gogunlukla ahnmasr gereken kararlar
ve Qergeve Ana Statii'niin 23. 24 ve 25. maddeleri kapsamrnda belirlenen toplanma usulii,
sadece meclisge ahnabilecek ve meclisge yetki verilmesi iizerine hayata gegirilmesi miimktin
olan kararlar goz dniine ahnarak de[erlendirilmig olup aga[rdaki tespitlere vanlmrqtr.

. Hazirun tutulmugtur. Toplantllann agrLqrnda saygr durusunun yaprldrlr
istiklal marsmm okunmadrlr tespit edilmistir.

. Sulama iicret ve ceza tarifelerinin onaylanmasr gibi nitelikli golunlugun
zorunlu oldufu kararlar oybirlili ile ahnmrgtrr.
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Yrlhk Faaliyet Raporu Toplantrlanna Birlik Baskanrnca bagkanhk edilmistir.

Denetleme Kurulunca rapor hazrlanmadrS tespit edilmigtir.

Kesinlesen meclis karar dzetleri, birlik gtirev sahasma birli[in ilan panosuna
asrlmak suretiyle ilan edildili Birlik Miidiiriince ifade edilmistir.

28.04.2016 ve 30.11.2016 tarihinde yaprlmrq olan olalan, 21.06.2016 ve
09.09.2016 tarihli olafaniistii yaprlan Meclis Toplantsrnda ahnan kararlar,
DSI 6. Brilge Miidiirliiliine yazrl olarak gondenlmistir.

Ana Statii madde 43, 44 ve 60. madde hiiktimlerine istinaden personel yonetmelifinin
grkanldrlr, Mal Atrm Satrm Yonetmeligi, Biitge Muhasebe Y<inetmeliklerinin grkanldr[r Birlik
Miidilriince ifade edilmistir.

3.1.2. Yiinetim ve Denetim Kurulu Segimi ve Segim Diinemine iliEkin Tespitler:

QAS'niin 33. Maddesine gtire yaprlan incelemede; Yonetim ve Denetim Kurulu iiLyelikleri
yaprsrnda herhangi bir uygunsuzluk bulunmamrs yaprlan segimlerin mevzuata uygun oldulu
belirlenmistir.

3.1.2.1. Yiinetim Kuruluna iliskin Tespifler

Birlik Y<jnetim Kurulunun Birlik Ana Statiiniin 33'iincii maddesi gere[i, "Birlik ydnetim
kurulu ayda en az iki kez olmak {zere betirti g n ve saatte toplani'hiikmii gerefi silifke
sulama Birlili Yonetim Kurulu, 2016 yhnda ayda iki kez toplantr yaptrlr en son toplantr
taihirin 29.12.20 I 6 oldulu tespit edilmistir.

Birlik Y6netim Kurulunun 2016 yhnda yaptrlr toplantrlar incelendilinde, toplantr nisabr
ve karar yeter sa)nsrmn Birlik Ana Statiisii'ne uygun oldulu ve kurul kararlanmn deftere
iglendi[i gdriilmii gtiir.

3.1.2.2.Denetim Kuruluna iligkin Tespitler

Birlik Ana stattisii'niin 35'inci maddesinin birinci fikrasrrun (a) bendine "birtik denetim
kurulunun gdrev ve yetkisi, baskan ve y\netim latntlunun gdrevlerini mevzuata uygun olarak
yilriltilp yilriitmediEini, yap an harcamalann meclis ve ydnetim kurulu kararlan ile mevzuata
uygun olup olmadtfmt birlik meclisi adtna denetleyerek rapor hazrrlamak ve birlik meclisine
sunmaV hiikmitre gtire, yaprlan incelemede Birlik Denetim Kurulunun Birlik meclis ola[an
toplantrlanndan bir hafta cince toplanarak hazrrladrklan denetim kurulu nraporlanm meclise
sundu[u gririilmtiqtiir.

3.1.1.5. Ana Statii Madde 60 Gerefi Birlikqe Qrkanlmasr Gereken Yiinetmelik]ere iliskin
Tespitler
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3.1.2.3. Bagkan Vekili Segimine iliskin Tespit:

Ana Statii Madde 38 "Birlik ba;kanr kendisinin bulunmadt[t durumlarda gdrev yapmak
zere ydnetim kurulu yeleri arasmdan bir baskan vekili segef'htikmii gere[i, meclis iiyesi Ali

Rrza UYSAL'rn baqkan vekili olarak tayin edilmig otdufu tespit edilmistir.

3.1'2.4. Yiinetim Kurulu Uyeleri, Birlik Baskanr ve Denetim Kurulu uyelerine ddenmesi
Gereken Huzur Haklanna iliskin Tespitler

Birlik Ana statiisiinii 42. Maddesi "Birlik ba;knru, y1netim ve denetim lurulu iiyelerine
birlik meclisinin dt)nem bay toplanrtstnda belirlenecek miharda ayhk huzur hakh iidLnebilir.
Ancak, baskana r)denecek ayl* huzur hakh brilt asgari cretin 9 kannt, yi)netim kurulu
iiyelerine ddenecek ayl* huzur hakhr br t asgai cretin yan ve denetim latrulu yelerine
ddenecek y l* huzur hakh briit asgari creti gegemez." hiikmii gerefi Silifte Sulama Birlili
Meclisi'nin 30.11.2015 tarihli meclis toplanttst 2015/10 maddesi kapsamrnda cidenecek huzur
haklan hakkrnda ahnan karar do!rultusunda, Birlik organlanmn 2016 yhnda aldrkian iicretler ile
odenebilecek en yiiksek fcretlere asalrda yer verilmistir.

Huzur hakkt ridemelerinden, isletme ve Bakrm dairesi Baskanhfir'mn 08/1212015 raih ve
8l1236 sayrh yaztst eki Gelir idaresi Baqkanhlr'mn gdriiq yazrsl dikkate ahnarak yasal kesintiler
(gelir vergisi, damga vergisi) yaprlmrshr.

6172 sayh Kanun'un 14 Birlik Ana Statiisii'ni.in 43 ve 44. maddelerine g<ire birlik
teskilatlanmasr ve personel istihdam qekli incelenmistir.

Silifke Sulama Birlilinde; I Adet Birlik Mi.idiirii, 1 Adet iqletrne Bakrm Birim Amiri, I
Adet Mali Isler Birim Amiri, 3 .Adet Su daStrm Teknisyeni, 1 Adet pompa operat6rii, 2 adet iq
Makinesi operatcirii, 2 adet Iqgi ve 1 adet Softir toplam 11 personel galshnldrlr tespii
edilmistir.

Sulama Birlilinin personel yaprsma iliskin bilgiler asa[rdaki gibidir,

Yrl 2016 YrI
Odenebilecek En Yfiksek 0cret 2016Y Odenen

01.01/30.06.2016 0r,07-t31.12.2016 01.0u30.06.2016 01.07 -3r.r2.2016

Birlik Ba;kamna Ayhk
Odenen Huzur Haklo

Briit asgari iicretin 3

katr (1647 TLx3)

Briit asgari iicretin
3 katr
(1647x3)

4941 4941

Yiinetim Kurulu Uyelerine
Ayhk Odenen Huzur
Haklu

Brtit asgari iicretin o/o

s0'si (1647 TL 12)

Briit asgari iicretin
yansr 823,50 823,50

Denetim Kurulu Uyelerine
Y hk Odenen Huzur
Hakkr (2 taksitte)

Senede bir sefer
asgari iicret (1647
TL)

Senede bir sefer
briit asgari [creti 1647 1647
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Srra
No

Adr-Soyadr Giirevi OIrenim
Dfizeyi / Mezun
Oldu[u Bdliim

Sayrsr Hizmet
Sfiresi

1 $ahin ONER Birlik Miidiirti Universite 1 20

2 Sule ARSLAN Mali Igler Amiri Lise 7 L3

3 Olcay AVCI Yazr Isleri Lise 1 20

4 Siilevman DOGDU Iqletme Teknisyeni Lise 7 7

5 Kahraman Su Da[. Teknisyeni Llse 1 20

6 Mustafa YILDIZ Su Da[. Teknisyeni Lise t 20

7 HTdTTARSLAN Su Da[. Teknisyeni Lise 1 18

8 Cem EVCI Pompa Operatririi Lise I 20

9 Fikret AVCI Ip Mak. Operatorii Lise 1 20

10 Faruk ARSLAN Is Mak. Operat<irii Lise 1 t4

7t Kerim BULUT Balom Onanm Isgisi Lise 1 20

TOPLAM ll
Gegigi pozisyonda personel gahstrnlmadrlr birlik mndiirliiliince beyan edilmigtir.

Birlikte iq saflrfr ve Giivenlili ile ilgili gahqmalann oldulu, Pompa istasyonlannda ig
sallt$ ve giivenlifi agrsmdan gereli tedbirlerin ahndrS, Qahqanlann koruyucu donarumlanmn
bulundu gu gdriilmiigtiir.

2016 yh igerisinde birlifie yeni personel ahmr yaprlmadrlr tespit edilmiqtir. isgilerin
gegmige ycinelilik ylhk izinlerinin olmamasrna dikkat gtisterilmelidir.

3.1.4. Birlik Biitgesi ve Birlikten OIan Kurum Alacaklanna Itigkin Tespitler

3.1.4.1. 2016 Ylh Biitgesi Genel Bilgi:
Sulama Birlifinin 2016 Yrh biitgesi 24.12.2015 tarihinde Bcilge Mndiirii tarafindan

onaylanmrstrr. 2016 Yrh Kesin hesaplan ise 28.04.2017 tanhinde olalan meclis toplantrsrnda,
Birlik Meclisince onaylanmrstrr. Meclis onayna sunulan bir gahgma programr bulunmamalcta

olup kesin hesaplar meclise sunularak Nisan ayr igerisinde meclisge kabul edildigi belirlenmistir.
Kesin hesaplann bir rimeli DSi 6. $ube Miidiirl0!'iine gcinderildigi meclisge onaylanan biitge ile
DSi Bctlge Mlidiiriince onaylanan biitge arasrnda ulrumsuzluk bulunmadr[r tespit edilmistir.

3.1.4.2. Birlik Biitgesi Gergekle;meleri, Bakrm Onanm Giderleri ve Personel Giderleri
Konusundaki Tespitler

2016 Yrh Biitgesinin Gergeklesme Oranlan



Onaylanan
Toplam
Biitge

GergekleEen
Gelir
Biitgesi

Gelir
Biitgesinin
Gergeklegme
Oram (7o)

Gergekles,en
Gider Bfltgesi

Gider
Biitgesinin
Gergeklegme
Orant (7o)

Gergekleqen
Gelir-Gider
Bfltgesi
Arasrndaki
Fark

2.677.500,00 1.81 1.090,51 68 1.630.769,86 61 180.320,65

, 6172 Sayrh Kanunun 14. maddesine uygun olarak 20016 yh gergekleqen personel

giderlerinin agalrdaki gibi oldugu tespit edilmiqtir.

Yrh biitge gergeklegmeleri incelendilinde personel giderlerinin yasal smnn %30 u agtrfir

tespit edilmi$tir. Buna sebep bakrm onanmda gahgan personel de personel harcamalan iginde

g6ziiknesinden kaynaklandr[r tespit edilmigtir.

Muayene Raporlannrn hazrrlandrlr, rapordaki bakrm-onanm faaliyetlerinin kendi

imkanlan ile ytirtittiikleri goriilmiigtiir.

Sulama Birligi 2016 yh bakrm onanm biitgesi gergekleqmesi aga[rdaki tabloda

verilmiqtir.

En Son Yrh
Gergeklegen
Bfltge Geliri

(A)

2016 Yrh
Gergeklegen

Personel Gideri
(B)

2016 Yrh Toplam Personel Giderlerinin En
Son Gergeklegen Bfitge Gelirine Oram ( C ),

(C:8xlffi/A)

1.811.090,51 779.929,51 43

Tutar
Tahsil Edilen Su Kullamm Himet Be.deli 1.525.813,07

Tahsil Edilen Para Cezasr

Tahsil Edilen Ifttrhm Payr 2.930,00

Tahsil Edilen Gecihne Zammr 133.969,44

TOPLAM 1.662.712,5t
Geroeklestirilen Bakrm Onanm Gideri 298.049,34

Yatnm Bedeli Geri Odemesi

TOPLAM 298.049,34

Yaprlan Bakrm Onanm Giderlerinin Tahsil Edilen Tegebbiis Gelirlerine Oram
o/o 18

Yrh Bttcesinde Yer Alan Bakrm Onanm OdeneEi 676.000.00
Yaprlan Bakrm Onanm Giderinin Yrh Biitgesinde Aynlan Balom Onanm
Odeneff:re Oram (Bakrm onanm trdeneEinin kullamlma oram) % 44
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3.1.4.3. Sutama Birlilinden Olan DSi Alacaklanna itigkin Tespitler

Birlilin yatrnm geri odemesine dair DSi Genel Miidilliig)'ne borcu bulunmaktadrr.

3.1.5. Sulama BirliEinin Ekonomik Durumuna iliskin Tespitler

3.1.5.1. Birliflin Tahakkuk"/ Tahsilat Durumuna Iligkin Tespitler

Sulama Birlifiinin tahaklruk etmiq ancak tahsil edilmeyen alacaklanmn durumuna aga[rda

yer verilmiqtir.

Miikellef Alacak Listesine g<ire birlllin 31.12.2016 tarihi itibari ile alacak faizi haig 2016

yh igin 1.251.464,86-TL toplam alacalrrun oldu[u, tespit edilmiqtir. Alacak takibi igin dnce

miikellefler odeme emirlerini g6nderiliyor. Odemezlerse avukat aracL ile yazr yazrlmakta yinde

<idemzse icraya erilmektedir. 2016 yhnda 582 adet dosya takipte icrada oldupu beyan edilmigtir.

Su kullarum hizmet bedeli tahakkuk/tahsilat oftmlrun 2016 yhnda %58 olarak
gergekleqtili ilgili yl Biitge Gelir Kesin Hesaplanmn incelenmesi sonucunda tespit edilmigtir.

Birlik alacaklanna gecikme faizi 1,40 olarak igletrnektedir.

3.1.5.2. Katrllm Pavlanna iliskin Tespifler

Birlik Ana StatiisiiLnde belirlenen katrhm pay tutar, 24 TL'dir. 61'72 Sayrh Kanuna

gegigten sonra yeni iiye kaydr yaprldrfr ve kafihm pay tahsil edildi[i Birlik MiidiiLrii tarafrndan

ifade edilmistir.

3.1.5.3. Ceza Tarifelerine iliskin Tespitler

Birlik meclisince belirlenmis ceza tarifesinin oldufu Birlik Miidiirtince ifade edilmistir.

Beyanname vermeyenlerden 0210, Borcunun ridemeyenlerden gecikme faizi her ay o/o1,5

ceza uygulanmaktadrr..

3.1,5.4. Uve Olmavanlara Farkl Fivat Uyeulamasrna iliskin Tespitler

30.11.2015 tarihinde yaprlan Olalan Meclis Toplanhsmrn Karar No:S da ahnan kararla
iiye olmayan ve beyan verneyen tiyelere Su Kullanrm Ucret tarifesinin %o1O zatrir uygulanmasr

igin karar ahndrlr ve uygulandr[r belirlenmiqtir.

sil-irlc SULAMA BiRLidi z0rr yft tanakku! Tahsilat Bilgileri

Devreden
Gelir

Tahakkuku
(A)

2016 Y r
Gelir

Tahakkuku
(B)

Toplam
Tahakkuk
(C=A+B)

2016Y r

Tahsilatl
(D)

Onceki
Y lara Ait
Tahsilat (E)

20r6
Y rnda
Yaprlan
Toplam
Tahsilat
(F:D+E)

2016 Yth
Tahsilat
Oraru

(c=D/B)

1.t13.620,34 2.030.261,14 3.143.868,48 1.177.490,3 633.600,t7 1.811.090,51 58
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Miikellef
Salrsl

Birlik Uye
Sayrsr

U_yelerln Katrtrm palr
Odedikleri AIan (da)

Uye Olmayan Su
Kullamcrsl Sayrsl

Uyelik

Durumu 7o

2238 1201 14818 1037 54

3.1.5.5. Birti[in Borglarrna iliskin Tespitler:

Birlifin personeline ve kamu kurumlanna olan borg bilgileri aga[rdaki tabloda yer
verildi!i gibidir.

3.1.6. Su Kullanrm Hizmet Bedeline iliskin Tesnitler

Birlik meclisince 30.11.2015 tarih 8 nolu meclis toplantrsrnda
Kullamm Hizmet bedelleri a$aErdaki tabloda yer verildigi gibidir,

onaylanan 2016 yh Su
G<ikge burun Pompaj

tesisinden sulanan alanlarda m3

Personele
Maay'Ucret

Borcu

SGK Prim
Borcu

Enerji Borcu
Anapara

Enerji Borcu
ceza'f faiz

Di!er
Borglar

Borcu yok Borcu yok Borcu yoh Borcu yok Borcu yok

iizerinden 0.80 TLlm3 tarife

BitH Qegidi

Bakanlar
Kurulu

Tarafrndan
Belirlenen Tarife

(TUda
Grup &5 )

Birllk
Meclisince
Belirlenen

Tarife (IVda)

Birlik Meclisince

Pvsulanan
Indirimler

tly"
Olanlara

Varsa
Uygulanan

Indirim

tiy"
Olmayanlara
Uygulanan

CezaMildan

Pompa Cazibe Pompa Cazibe Pompa Cazibe
Baklagil 41 ,00 17,50 35,00 %20 %20 Uygulanmryor o/o10 zamh

Mrsr 56,00 24,00 39,00 %20 %20 Uygulanmyo Yo10 zam\
M.Bahgesi 63,00 33,00 128,00 60,00 %20 %20 Uygulanmryor %ol0 zamh
Narenciye 70,00 37,50 142,00 63,00 %20 %20 Uygulanmryor f:o10 zamh

Fidan 2 9,50 17,50 61,00 32,00 %20 %20 Uygulanmryor Yo10 zamh

Zeylin 53,50 22,50 108,00 4'l ,00 %20 %20 Uygulanmryor Yo10 zamh

Sebze 59,00 30,00 105,00 50,00 %20 %20 Uygulanmryo o/ol0 zamh

Yerfistr!r 41,00 21 ,50 83,00 39,00 %20 %20 Uygulanmryor Yo10 zanit
Susam 45,00 16,00 28,00 %20 %20 Uygulanmryor Yo10 zanit
Sera 67,50 46,50 '136,50 84,00 oa20 %20 Uygulanmryor %o10 zamh
Bostan 35,00 19,00 3 5,00 %20 %20 Uygulanmt yor %ol0 zamlt

Qilek 56,00 28,00 1 13,50 50,00 %20 Uygulanmryor Y;o1O zarrf.r

Qeltik 84,00 59,00 61,00 %20 %20 Uygulanmryor o/o10 zam\
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Aynca 0/o20 damlama sulama indirimi uygulanmaktadlr.

3.1.6.1. Su Kullanrm Hizmet Bedeli Onaylannda Nitelikli Qofunlu[un Sallanrp
Saflanmadr[rna ilif kin Tespitler

2016 yrh su k-ullanrm hizmet bedellerinin iiye sayrsrnrn nitelikJi golunlufuyla oybirlifi ile
kabul edildigi tespit edrlmrstir.

3.1,6.2. Hizmet Bedellerinin Bakanlar Kurulu Kararlarlnda Yer Verilen indirim ve
Uygulamalara Uygun Olup Olmadr[rna ili$kin Tespitler

2016 yhna ait Su Kullanlm Hizmet bedeli Bakanlar Kurulunca belirlenen bedellerden

daha yiiksek olarak belirlendi!i tespit edilmistir.

DSI'ce lsletilen Sulamalarda Sulanan Alanlar ve Qesitlen" (25 No' lu Forrn) formu ve

tahakkuk cetvelleri ve tahsilatlarda yer verilen fiyatlandrrmalarla uyumlu oldulu tespit edilmigtir.

Son odeme tarihinden 1 ay oncesi Pegin <idemelerde %10 indirimi uygulandr[r ancak

randrman sallanmadrgr gerekgesiyle 2017 de kaldrnldr!r beyann edildi.

3.1.7 Sulama Birli[i Tarafrndan Tutulan Defter ve Kayrtlara iligkin Tespitler

Sulama Birlifi tarafrndan tutulan defterlere iligkin bilgiler aga[rdaki gibidir.

Belirtilen bu defterler bilgisayar ortamrnda da tutulur" hiikmiine amir olup, bu defterlerin
tutuldufu tarafimzca tespit edilmiqtir.

3.1.8. isletme Faaliveti ve Bakrm Durumuna iliskin Tespitler

Defterin T[r[
Defter

Tutuluyor
mu?
(ErE)

Bilglsayar
Ortamrnda
Tutuluyor
mu? @/H)

Agklama

Meclis Karer Defteri E E El yaztst

Y6netim Kurulu Karar Defteri E E El yaztst

Gelen ve Giden Evrak Kayt Defteri E H El yaztst

Sulayrcl ve Kullanlcr Kayrt Defteri H H El yaztst

Defter-i Kebir @fiyfik Defter) H E Bilgisayar grktrs/dosya

Yevmiye Defteri H E Bilgisayar grktrsr/dosya

Envanter Defteri H E Bilgisayar grktrsr,/dosya

Kasa Defteri H E Bilgisayar grktrsr./dosya

Demirbas Defteri H E El yansr

Banka Defteri H E Bilgisayar grktrsr/dosya
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3.1.8.1. Su Kullanrcrlarrna iligkin Tespitler

Birlik ttim su kullamcrlan ile s<izlesme imzalamaktadrr.. Beyanname vermeyen su
kullantctlartna ise ceza uygulamasr mevcuttur. Birlilin su kullanrcrlarrna iliskin genel sayrsal
bilgileri asalrdaki tabloda yer verildi[i gibidir:

Birlik Uye Saysr 1201

Birli[e tiye Olmayan Sulayrcr Sayrsr t037

Toplam Sulayrcl Saysr 2238

Beyanname Toplanan Miikellef Sayrsl 1477

Beyanname Toplanma Oranr (7o ) 66

Birlile Oye Olan Sulayc ann Toplam Arari Miktar. 1n4
@irlik salnst igerisindeki)

2382

Birtile Uye Otmayan Sulayrcrlann Toplam Arazi Miktan tha;

@irlik sahast ige r isinde ki)
1361

3.1.8.2.2016 Yilr Sulama Birlifiinin Ilizmet A]am igerisinde Bitki Deseni Da[ rmr

2016 Yrh Sulama Birliginin Hizrnet Alanr lgerisinde Bitki Deseni Dalrhmr

[irfin Ekinr
AIanr
(de)

1. Uriin
Ekitig

Oran (%)

2. Urfin
EkimAlam

(da)

2. Uriin Ekili;
Oram (%)

I Baklagil 673 3,48 782 4,05

2 Mrsrr 2628 13,60 98 0,51

3 M.Bahgesi tz32 6,38

4 Narenciye 6624 34,28

5 Fidan 1938 10,03

6 Zeytin 183 0,9s

7 Sebze 87 o,45

8 Yerfistr!r 477 2,M
9 Susam 24 o,72

10 Sera 309 7,60

l1 Bostan 323 1,57

t2 Qilek 3852 79,94

13 Qeltik 977 5,05
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TOPLAM 19321 100,00 8t0 4,56

Qiftgi imkanlanyla 7100 da alan sulandrfri, 1019 da Tav sulamasr yaprldrlr toplam 27440
da alan sulamrqtrr.

sulama oldufiu Birlik Miidiiriince ifade edilmistir. Tek ylhk bitkiter
gerekirken gok yrlhk bitkiler igin yaprldr[r uygulamada zorluklar

6ncesi, Esnaslnda ve Sonraslnda Yaprlmasr Gereken Hususlara

3.1.8.3. Sebeke Drsr Sulanan Alana Iliskin Tespitler

Sebeke drsr 987 ha
igin stizlesme imzalanmasr
yasandrlrnr ifade edildi.

3.1.8.4. Sulama Mevsimi
ili$kin Tespitler

Birlik taraf'rndan sulama sezonu tincesi toplanan beyannameler de goz oniine ahnarak bir
yrl cincesi gerqeklesen bi&i desenine g<ire genel sulama plam hazrrlandrlr, Birlikle Bolge
Miidiirliilii arasrnda 2016 yrhnda sulama sezonu baslamadan once, genel sulama planlamasr
gergevesinde su kullanrm protokolii imzalandr[r goriilmiistiir.

Birlik tarafindan miikellefleden sozlii su talepleri 2-3 giin once ahnmakta ona gtire kanal
bazrnda dalrtrm planlamasr yaprldr[r, su dalrtrm kayrt cetvellerinin tuhrldulu belirlenmiqtir.
Birlik tarafindan DSi Sulama Tesisleri isletme Talimatr ve planh Su bafrtrm Rehberi
Kapsamrnda tutulmasl ve hazrrlanmasr gereken evraklar tanzim edilmektedir. Su kullamm
protokolii sulama sezonu baslamadan tince imzalanmrs olup su dalrtrm programr yaprlarak, su
dalrtrm kayt cetvellerinin tutuldu[u belirlenmistir.

$ebekeye ahnan su miktan <ilgnldiifii, planh su dalrtrm uygulama raporu haztrlandr[r,
mesaha gahsmasr yaprlarak, ilan edildi[i belirlenmistir.

Mesaha islemleri DSi talimat ve diizenlemelenne uygun olarak yaprlmaktadrr. Mesaha
islemlerini su dalrtrm teknisyenlerinin topladrklan beyan bilgilere gcire sulama sezonu iginde
bitki desenine grire Mays ayrnda baslayrp Ekim ayrnda bitirilmekte sonuglan mahalle
muhtarlrklannda ve kahvehanelerde 1 ay siireyle asklya allnarak duyurukmakla yarsa itirazlar'?
gtiLn iginde sonugladrnhp kesilestirilerek tahakkuka baflandrlr Birlik Miidiimce ifade edildi.
Askr tutanaklan goriildiiL.

3,1.8.5. Sulama Sisteminin Performans Giistergelerine ve Sulama Yiintemine iliskin
Tespitler

Sulama Birlifinin sulama yoniinden 2016 yhna ait performans gdstergeleri asalrdaki gibidir.

Sulamaya
Ag an
AIan

(ha)

Sulanan
AIan

(ha)

Sulama
Oram

(%)

$ebekeye
Ahnan

Su

(hm')

Ilektara
Kullan an

Su

(m3/he)

Sulama
Randrmam

(%)

ihtiyacrn
Kars-rlanma

0ram

37 43 2744 73 46,75 22973 0,73

Sulama randrmam diisiiktiir. Kanallann agrk ve kaplamah kanal olmasr bitkinin
ihtiyacrnrn yeterince karsrlanamamasrna sebep olmuqtur.
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Sulama oranr diisiik olma sebepleri Birlik Miidiiriince; "baktm onanm yetersizli[i
nedeniyle su kayrplan fazla oldu[u, sulama sahasr igensinde yerlesim yerlerinin fazlalas,masr"
qeklinde ifade edilmiqtir.

Genel sulama planlamasrnda 59,12.hrn3 sulama suyuna ihtiyacr oldupunu, uygulamada

63,88.hm3 su ihtiyacrmn grktrlr ancak sulamaya 46,75 hm3 su verildili planh su dalrtrmr
uygulama raporunda belirtilmigtir. Sulama randrma n Yol3 ihtiyaokarsrlama oram 0,73'diir.

Sulamada ihtiyagtan fazla su kullamldr[rndan, su dalrtrmrnda daha dikkatli davranrlmast

gerekmektedir.

3.1.E.6. 61gii Tesislerine iti;kin Tespitler:

$ebekeye ahnan su, regiilar6r grkrgr ana kanal baglangrcrndaki egel ile 6lgiildiilii ve her ay
sonu Bcilge Miidiirliifiine iletildi[i Birlik Miidiiriince ifade edildi.

3.1.8.7. Uyan ve ikaz igaretlerine iliskin Tespitler

Igletme sahasr igerisinde sulama kanallanmn yerlegim alam igerisinden gegen krsrmlanna
yeterli sayda uyan ve ikaz levhalan kondulu tespit edilmistir. Uyan ve ikaz levhalarr siirekli
kontrol edilerek eksiklikler giderilmelidir.

3.1.8.8. Bahm ve Onarrm Faaliyetlerine iligkin Tespitler
Birlik arag-makine parkr, malzeme stok durumu, bakrm onanm faaliyetlerini yiiriitmek

igin yeterli oldufu tespit edilmigtir.

Birlik kendi imkdnlan ile bakrm-onanm faaliyetini yiiriitmektedir. Yetmedili yerlerde

makina kiralamya gidildili.

3.1 .8.9. Bak- Onar / Tesislerin Yenileme ihtiyacr

Sulama projesi dahilinde ki anakanalda bakrm onanm ihtiyacr olan kesimlerde beton

onanmt yaprlmaktadr. Ana kanahn kapah sulama projesi seklinde yenilenmesi ile ilgili DSi'ce
gahsma yaprlmaktadrr.

4. idari Yiinden DeEerlendirme ve Oneriler:

Silifke Sulama Birlifinde yaprlan idari denetim sonucunda; Birlifiin sulama sahasr 3743
ha'drr. 2016 yrlrnda sulama birlilinin sulama yapmrg oldupu alan 2744 ha olarak tespit edilmiqtir.
Buna g<ire sulama oraru %o73 olarak gergeklegmiqtir. Tiirkiye ortalamas o/o 64 olup, bu oranda

kritik egik % 30 olarak kabul edilmektedir. Buna grire Silifke Sulama Birlili Sulamasrmn sulama
oram, hem kritik eqipin hem de Tiirkiye ortalamasr iizerinde gergekleqmig oldufu gdriilmiigttir.
Yerelegim yeri baskrsr bu orarun dtiqmesine etkili olacalr karusma vanlmrstr.

Sulama iicret ve ceza tarifelerinin onaylanmasr gibi nitelikli gopunlulun zorunlu oldufu
kararlarda kararlann oybirlili ile alndrpr belirlenmiqtir.
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Yrlhk faaliyet raporu toplantrlanna birlik bagkammn bagkanhk ettili, giindemin posta

yoluyla meclis iiyelerine gdnderildiEi, kesinlegen meclis karar ozetlerinin ise birlik gtirev

sahasma birli[in ilan panosuna asrldrg, alnan kararlann ise DSi 6. B<ilge MiidiiLrliilt ne yanh
olarak gonderildigi tespit edilmigtir.

Birlik bas,kamna verilen huzur hakkr; asgari iicret tespit komisyonu tarafindan belirlenen

brtit asgari iicretin iig katr net olarak iidenecek qekilde belirlenmigtir. Huzur hakkr <idemelerine

ilis,kin igletme ve Bakrm Dairesi Bagkanllr'mn OBl12/2015 tarih ve 81 1236 sayh yazrsr eki gelir

idaresi bagkanLlrmn gririig yazrsr dikkate ahnarak yasal kesintiler yaprlmrqtrr.

Birlik Y6netim Kurulunun Birlik Ana StatiiniiLn 33'iiLncii maddesi gereli her ay en az lki
defa olmak iizere toplanmasr gerekmekedir. Silifke Sulama Birli[i Yonetim Kurulu 2016 yhnda
ayda iki kez toplanarak 24 adet karar almrs,trr. Birlik Yonetim Kurulunun 2016 yrhnda yaptrlr
toplantrlar incelendilinde, toplantr nisabr ve karar yeter saylsrxn Birlik Ana Statiisii'ne uygun

oldu[u ve kurul kararlannm deftere iqlendifi g6riilmiigtiir.

Birlik Ana Statiisii'niin 35.maddesinin birinci fikrasrmn (a) bendi uyannca birlik denetim
kurulunun, baqkan ve y6netim kurulunun g<irevlerini mevzuata uygun olarak yiiriiti.ip
yiiriitmedifini, yaprlan harcamalann meclis ve y6netim kurulu kararlan ile mevzuata uygun olup

olmadrlrm birlik meclisi adma denetleyerek rapor hazrlamak ve birlik meclisine sunmak oldu[u
belirtihniqtir.

Birlik Denetim Kurulu'nun, Meclis olalan toplantrlanndan bir hafta 6nce toplandr$ ve

buna iligkin diizenlemesi gerekli denetim raporlanm hazrrladrlr tespit edilmiqtir.

Sulama Birlilinin 2016 Yrh bntgesi 24.12.2015 tarihinde B6lge MiidiiLrii tarafindan
onaylanmr;trr. 2016 Yrh Kesin hesaplan ise 28.04.2017 tarihinde Birlik Meclisince
onaylanmr;trr.

Bakrm onanm harcamalannda biitgede aynlan bakrm onanm ddenelinin o/r48'run

harcandrlr, tahsil edilen gelire oram ise %18 olarak gergeklegtili, bu oramn da pompaj cazibe
kangll< sulamalarda yasal srrur olan (%15-30) arasrnda oldufu tespit edilmigtir. Yaprlan bakrm
onanm faaliyetlerini birlilin hizmet ahmrmn yam srra alrrhkh olarak kendi imkinlanyla
yiiriittii$i tespit edilmiqtir.

Miikellef Alacak Lrstesine gdre birligin 31.12.2016 tarihi itibari ile alacak faizihaig 2016
yrlr igin 1.251.464,86 TL toplam alaca[rmn oldulu, tespit edilmistir. Alacak takibi iqin
miikllelerden tahahiit ahndrgr, yine de odenmezse icra takibi yaprldrgr belirtilmistir.

Su kullarum hizrnet bedeli tahakkuk/tahsilat oramnln 2016 yhnda %58olarak
gergeklegtili ilgili yl Biitge Gelir Kesin Hesaplanrun incelenmesi sonucunda tespit edikni$tir.
Tahakkuk/tahsilat orarunln arttrnlmasrna y<inelik tesvik edici dnlemler ahnmasr gerekmektedir.
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s. MALi DENETiUB ir,isxiN rrspirlrn
5.1. Biitfe Ve Kesin Hesaplar

Birlilin,2016 Yrh Biitge ve Kesin Hesaplanna iliskin bilgiler su sekildedir:

2016 Yrh Gergeklegen Giderler ve Gelirlerin Da[rhmr gu sekildedir:

Giderlerin Dalrhmr Gelirlerin Da[rhmr

Personel Giderleri 883.690,51 Te;ebbiis Miilkiyet

Gelirleri

1.52s.813,07

SGK Primi 139.52r,85 Di[er Gelirler 285.277,44

Mal ve Hizmet Ahmlan 603.545,5 Sermaye Geliri

Faiz Gideri

Sermaye Giderleri 4.012,00

Cari Transferler

Toplam 1.630.769,86 Toplam 1.81L090,51

Birligin yl iginde yaptr$ giderler ve topladr[r gelirlerin belgeler tizerinde incebm i
sonucu, gelirlerin teslimat mizekkereleri ile bankaya teslim edildili, muhasebe islem fisleri ile

muhasebeleqtirildi gi goriilmiigti.iLI. .

Birlilin banka hesaplan ve gelir gider durumunu g<isterir tablolar asalrda belirtilmigtir.

Srra

No
Banka Sube Adr Banka Hesabr IBANNO

1 Ziraat Bankasr Silifke $b. 151.6s0,65 TR1 90001 00020933267 5515001

2 Deniz Bank Silifke gb. 92.164,55 TR4700 l 340000062675650000 I

3 Deniz Bank Silifke gb. 488.538,34 TR7900 1 34000006267 5 6 500007

Toplam 732.353,54

2016 Yrh Biitgesinde Ongorii{en 2016 Kesin Hesabrnda Gergeklesen

Gelirler Giderler Gelirler Giderler

2.677.500,00 2.677.500,00 L8l 1.090,51 t.630.769,86
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Borg Tutarr (TL) Alacak (TL) Banka Mevcudugr,y

9.874.659,0s 9.142.30s,51 732.3s3,54

2016 yrlt' gelir gider evrak ve belgeleri ile banka hesabrndaki tutarlanmn birbirine uyumlu

oldu[u tespit edilmiq olup, ilgili doki.imler aqagrda belirtilmiqtir.

5.2 Tespit Edilen Hususlar ve Oneriler

Silifte Sulama Birliginin 22.06.201i tarihinde yerinde komisyonumuza ibraz edilen

harcama belgeleri ve muhasebe islem fislerinin krsm-i ve krsrth incelenmesinde 2016 yh Mali

ve idari Denetimi sonucunda asa[rdaki hususlar tespit edilerek denetim raporunun ilgili
maddelerinde yer verilmig olup, is ve islemlerde bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

5.2.1. Tenkis Edilen ddenekler

Birlilin biitge giderlerindeki 1.046.730,14 TL kullamlmayan tidenekten kaynaklanan

tutann tenkis belgesi di.izenlenmeden tenkis edildili tespit edilmistir.

Bilindi[i iizere; tenkisi istenilen <ideneklerin tantis iqlemi, diizenlenen "Tenkis Belgesi"

(6mek 36-4) ve "Tenkis Belgesi icmali" (6rnek 36-8) ile yaprlrr. Bir mali yl iginde ahnan

<ideneklerden bir ktsmrmn yh iginde tenkisi istenildili takdirde, "tenkis belgesi" diizenlenerek

ilgili birime g<inderilir. U9 niisha olarak diizenlenen tenkis belgesine, birden baqlamak iizere

verilen srra numarast ile biitge yrh yazrldrktan sonra, tenkis edilen cidene[in biitge tertibi ve

miktan ilgili siitunlara ayn ayn kaydedilir. Tenkis edilen rideneklerin toplamr almarak belgenin

altrndaki <izel siituna tenkis toplamr yazr lle yazir. Tenkis belgesinin birinci niishasr bir yazrya

ba[lanarak mali hizmetler birimine gcinderilir; ikinci niishasr muhasebe islem fisinin birinci

niishasma baplarur; iigiinci niishasr ise birimde saklarur. Yrlsonlannda, mali yhn son ayna ait

biitiin 6deme ve mahsuplar islendikten sonra, yh iginde ahnan 6deneklerden kullamlmayarak

arta kalan tutarlar muhasebe birimlerince doffudan tenkis edilir.

Biitge giderlerinde bulunan ve kullamlmayan ridenelin yukardada belirtildili gibi tenkis

belgesi diizenlenerek tenkis edilmesinin uygun olacalr kanaatine vanlmrqtrr.

xnroi xenrlenr nnsem
Borg Tutan (TL) Alacak(TL) Devreden (TL)

522.037,04 462.018,64 60.0t 8,40
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5.2.2. (100) Kasa Hesabrmn Kullamlmasr

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

kullamlmadan giin sonlannda (102) Banka Hesabr kodu kullamlarak bankaya yatrnlmrg gibi

muhasebe kayrtlanna ahndrfir, aynca giin sonlannda gtin iginde tahsil edilen gelirlerin ve diler

tahsilatlarrn yardrmcr hesaplanrun takip edilmesi igin diizenlenmesi gereken "Tahsilat-takipli

alacaklar tahsilat-tahakkuk bordrosu lomek-40)" nun diizenlenmedifi tespit edilmiqtir.

Giin igerisinde muhasebe birimi vezneleri tarafindan yapllan tahsilatlar ile bu tahsilatlann

bankaya yatrnlmasrna iligkin iqlemlerde hangi belgelerin dizenlenecepi, hangi hesap kodlanmn

kullarulacalr Mahalli idareler Btitge ve Muhasebe Ydnetrneli[inin 49 uncu, 50 nci, 51 inci,

55inci, 56 ncr, 57 rct,70 inci, 7l inci ve 72 rtci maddelerinde detayh bir gekilde aqrklanmrqff.

56z konusu tahsilat kaytlannm ilgili ydnetmelifie g6re nasrl yaprlaca[r ve hangi belgelerin

diizenleneceli dzetle aqa[rda belirtilmiqtir.

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

di[er tahsilat yardrmcr hesaplar itibanyla "Tahsilat-takipli alacaHar, tahsilat-tahal*uk bordrosu

(Oruek-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 muhasebelegtirilir.

100 Kasa hesabr XXXX

120 Gelirlerden Alacaklar Hesabr

121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabr

600 Gelirler Hesabr

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

(Omek-44)" ile bankaya yatrnlrr. Teslimat miizekkeresi dort niishal olup, ddrdiincii niisha dip

kogandrr. Teslimat miizekkeresinin ilk iig niishasr para ile birlikte kurumun hesabmrn bulundu[u

bankaya gdnderilir. Kasa varhlrndan bankaya yatrnlmak iizere g6nderilen tutarlar 108 Diler

Hazr Delerler hesabrna borg, 1O0-Kasa Hesabma alacak kaydedilir.

xxx
xxx

xxx

108 Diler Hazrr Delerler Hesabr

100 Kasa Hesabr

xxx
xxx

'/-



3- Banka hesap 6zet cetvelinden kasa mevcudundan bankaya yatmldtEl g<iriilen paralar

102-Banka Hesabma borg, 108-Di[er Hazr De[erler Hesabrna alacak kaydedilerek islem

tamamlamr.

102 Banka Hesabr XXX

108 Diler Hazrr Delerler Hesabr XXX
Muhasebe Birimi veaneleri tarafindan gtin iginde tahsil edilen gelirlerin muhasebe

kayrtlanmn Mahalli idareler Muhasebe Ycinetmelilinin ilgili maddelerinde belirtilen hususlara

ulularak yaprlmasr gerekmektedir

5.2.3. 103 Verilen Qekler ve Giinderme Emirleri Hesabr(-)

Birlik tarafindan tahakkuk ettirilerek banka hesabrndan ilgililerin banka hesaplanna

gcinderilecek olan tutarlann bankaca hak sahiplerine 6dendili veya ilgili yerlere grinderildilinin

bildidldigi anda yaprlmasr gereken muhasebe kayrtlanrun zamanrnda yaprlmadrfr ay sonlannda

yaprldr& tespit edilrniqtir.

Mahalli idareler Btitge ve Muhasebe Ydnetmeliff; MADDE 60 - ...
"b) Borq

1) Diizenlenen gek ve gdnderme emirleind.en, muhasebe birimlerine g\nderilen banka

hesap t)zet cetvelleriyle, bankaca hak sahiplerine \dendigi veya ilgiti yerlere ghnderildifi

bildirilen paralar bu hesaba borg, 1l2-Banlu Hesabma alacak kaydedilir." Denlmektedir.

56z konusu muhasebe kaytlannrn Mahalli idareler Muhasebe y6netrnelifinin 60.

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

tutarlann bankaca hak sahibine Sdendilinin bildirilmesine miiteakip yaprlmasr gerekmektedir

5.2.4. indirilecek Katma De[er Vergisi Hesabr (t9l)
Birlik tarafindan satrn ahnan mal ve hizmet ahmlan ile bakrm onanm giderlerinin

6denmesinde faturada belirtilen KDV tutarlan maliyet bedeline eklenmeksizin 191 indirilecek

Katma Deler Vergisi hesabrna ahndr$ tespit edilmistir.

Bilindili tizere 191 indirilecek Katma Defer Vergisi hesabr, mal ve hizmetin satrn ahnmasr

srrasrnda satrcrlara ridenen veya borglanrlan ve kurum agrsrndan indirim hakkr doluran katma

deler vergisinin izlenmesi igin kullamlrr. Bu hesap, bir bedel karsrhlr satmak izere iiretilen mal
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veya hizmetin iiretim girdisi olarak satrn aldrklan mal veya hizmetlere iligkin olarak odemis

olduklan Katma Defer Vergisini indirim konusu yaparlar. Bunun drEtnda kurumun satlsa konu

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

ahnmrE mal veya hizmet icin <idenen Katma DeEer Verqisi indirim konusu vaptlmaz ve bu

tutarlar ilgili sider hesabr veva varhk hesabrna yapllacak muhasebe kavdrnda malivet bedeline

ilave edilir.

Sulama birliliniz tarafindan yaprlan iidemelerde l9l -indirilecek Katma Deger Vergisi

hesabrmn kullamlmamasr gerekmektedir.

5.2.5. Sahn Alma Iglemlerinin 4734 Salrh Kanuna Giire Yaprlmasl

Birlik tarafrndan yaprlan mal ahmlan (takvim basfinlmasr) ve regulator bakrm onanm

giderlerinin dderneleri; onay belgesi diizenlormeden, piyasa aragtrmasr yaprlmadan, muayene

Kabul komisyon tutanalr diizenlenmeden dofrudan fatura kargrh$ yaprl&lr tespit edilmigtir.

Kamu ihale Kurumunun B.o7.6KiK.06 I. 045-02-5016-22422 sayh yansnda " 6 I 7 2

sayth Sulama Birlikleri Kanununa gdre kurulmu; ve latrulacak olan Sulama Birliklerinin 6zel

Kanunla htrulmug ancak kamu t zel ki;ilifine sahip ve kamu hizmeti nitelifinde hizmet sunan

kurulu;lardan oldufru, Devlet Su i;teri Genel Mildilrl g n n onaymt almak suretiyle t zel ki;ilik

kazanacafir, Birlik meclisince kabul edilen b tgesinin, ilgili DSi Bdtge Miidilrilniln onayt ile

yilrilrlilge girdigi, idari ve mali denetiminin, her y valiler taraftndan yap acalr veya

yap nlacafit Devlet Su l;leri Genel Mildilrlilgilniln ba{h oldufiu Balunl$rn idai ve teknik

denetimine tabi oldulu, aynca Sayr;tay taraftndan do{rudan denetlenebilecefi, devraldtfir

sulama tesisi ve b t nleyici pargalanntn Devlet mah oldufiu, bunlara zarar verenler hakhnda

52j7 sayfu Kanunun Devlel mahna zarar verme ile ilgili ceza h k mlerinin tatbik olunacafu,

ko;ullar olu;tufiu takdirde idari para cezas verebilecefi, Birligin amacrna ula;amayacafimm ya

da birlik meclisinin 6 nct maddede belirtilen sayda toplanfi yapmadrfunm Bakanl*ga tespit

edilmesi durumunda Bakan onayt ile feshedileceli dikkate almdr[mda, kamunun denelimi altmda

bulunan,6zel Kanunla htrulmu; ve kendisine lmmu gdrevi verilmi;, knmu t zel h;iligine sahip

bir huulu; olan sulama birliklerinin 4734 sayh Kamu ihale Kanununun "Kapsam" ba;hkh 2 nci

maddesinin biinci ftkrasmtn (c) bendi uyartnca 4734 sayfi Kamu ihale Kanunu kapsamtnda

oldu[u, kullarumtnda bulundu[u her ti)rl knynahan kar;tladt[t mal veya hizmet alrmlan ile
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yapt4t i;leri ihalelerini 4734 say* Kanun ve ilgili mevzual hiik mteri uyannca gergeklestirmek

z o ntn d a o I d u Eu" belirtllmektedir.

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

Kanununa tabi olduklanndan dolay, bundan sonra yaprlacak mal ve hizmet ahmlannda, bakrm-

onanm ve yaprm islerinde ve diler ddemeler lle rlgili 4734 sayl kanun da belirtilen parasal

srnrlar gergevesinde islem yaptlmasl hususunda gerekli hassasiyetin g6sterilmesi gerekmektedir.

5.2.6. Takipli Alacaklardan Terkin

Birlilinize ait muhasebe islem fislerinin ve kesin mizanm incelemesinde 150.999,70 TL
Takipli alacaklardan iade islemi diizeltme ve iade belgesi diizenlenmeden terkin edilmistir.

Mahalli idareler Biitge ve Muhasebe Yonetmelilinin 9O'rncr maddesinin (b) bendinin

I 'inci fikrasmda;

"b) Takipli alacaHann terkin i;lemleri

l) Bu hesapta kayih tutarlardan terkin edilenlere iliskin di)zeltme ve iade belgeleri

muhasebeye gdnderildi$inde, her bir diizeltme ve iade belgesi igin d zenlenecek muhasebe islem

fi;iyle veya d zeltme ve iade belgelerinin ekli oldufiu gi)nli)k icmal listesine g6re di)zenlenecek

muhasebe i;lem fi;iyle yevmiye lcay lanna kaydedilir ve terkin edilen tutarlar kay*lardan
g *an I t r." Hid^kmiJ, bulunmaktadrr.

Bundan sonra "Gelirlerden Alacaklar" ve "Gelirlerden Takipli Alacaklar" hesaplanndan

yaprlan terkin i;lemlerinde Diizeltme ve iade Belgesi diizenlenerek muhasebe islem fisine

eklenmesi gerekmektedir.

5.2.7. Taahhiit Dosyasr ve Hakedig Raporu

2016 yhnda yaprlan personel hizrnet ahmrna (elektrik teknisyeni ve alukathk luzmet

ahmr) ait 6demelerde 6deme emri'nin ekinde taahhiit dosyasrnm bulunmadrlr ve hakedis

raporunun diizenlenmedili tespit edilmistir.

Bilindigi iizere Mahalli idareler Harcama Belgeleri Y<inetmeli[in 36 ncr maddesin de "ihale
veya dofirudan temin usuliiyle yap an bahm, onanm, dau;manl*, ara;tnma ve gelistirme,

muhasebe, anket, temizlih lanmsal m cadele, afiaqlandrma, erozyon kntrolii, yemek haztrlama

ve dafittrm, toplanfi, kars, sergi, organizasyon, kontma ve giivenlik, sigorta, etiit ve proje, harita
ve kadastro, pl6n, imar uygulama, basrm ve yaym, fotofraf, Jilm altmlan, bilgisayar hizmet



ahmlan (gayrimaddi hak olarak alman yaz tm ve donantmlar harig) ve benzeri hizmel

altmlanna ili;kin giderlerin ddenmesinde;

a) Taahh t dosyast

b) Fatura (sigorta giderlerinin iidenmesinde sigorta poligesi veya zeyilname),

ct Hizmer i;leri Hakedi; Raporu (drnek: 5)

6deme be lgesine ekl enece[i". Belirtilmektedir.

Diler taraftan Yonetmelilin 5 inci maddesi gere[ince, taahhiit dosyaslnda bulunmast

ring<iriilen belgeler aqalrda belirtilmigtir.

a) ihale usuliiyle yaprlacak her ti.irli.i mal ve hizrnet ahmlan ile yaprm iglerine iligkin

odemelerde,

-ihale onay belgesi,

-ihale komisyonu karan,

-Scizlegme,

-ilamn yaprldrlrna iliskin tutanak,

-Kesin teminafin ahndrlrna iliqkin ahndrmn cirne[i,

-Damga vergisinin yatrnldrlrna iligkin ahndrmn onayh omefii veya tahsil edildiline

iliskin harcama birimince onayh yazr,

Bundan sonra yaprlacak odemelerde Yukandaki belirtildili qekilde hazrlanan taahhiit

dosyasmrn asrl niishasr, 6deme emri belgesinin eklenecek. Taahhiit dosyasmm onayh sureti ise,

bir defadan fazla tahakkuk ettirilen hakedig <idemelerinin kontrolii igin muhasebe biriminde

saklanacaktrr. Aynca mal ve hizmet ahmlan ile yaprm igi bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk

ettirilmesi halinde, diler <idemelerde bu Yonetmelilin 6 mcr maddesinde belirtilen Hakedis

raporunun 6deme emri belgesine eklenmesi gerekmektedir.

5.2.8. Damga Vergisine Iligkin Iplemler;

Birlipinize ait <ideme belgelerinin incelemesinde bir krsm ridemelerde; 488 Sayh Damga

Vergisi Kanununa ekli (1) sayh tablonun "IV. Makbuzlar ve difer kalrtlar" baghkh b6liimiintin

l/a fikrasrna gore, mal ve hizmet ahmlanna iliskin kigilere yaprlan ddemelerde damga vergisi

kesintisinin yaprldrlr, bir krsrm iidemelerde ise (elektrik, telefon oderneleri) kesintinin

yaprlmadrlr tespit edilmis,tir.

ft /, \,-



Odemelerde Damga Vergisi kesilip kesilmeyece[i ile ilgili Osmaniye Defterdarhlr'mn

27 .01.2015 tarih ve 54451858-080-45-2 sayrh ozelgesi qu gekildedir;

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

tabloda yanh lri{ttlann damga vergisine tabi oldu$u; 3 iinci) maddesinde, damga vergisi

m kellefinin kifirtlan imza edenler oldu[u, resmi dairelerle ki;iler araandaki i;lemlere ait

kd{ttlann damga vergisinin kisiler taraftndan ddeneceEi: 8 inci maddesinde, bu Kanunda yanlt

resmi daireden mal<sadm, genel ve dzel b tgeli idarelerle, il iizel idareleri, belediyeler ve kdyler

oldu{u, bu dairelere bagh olup ayn t zel k$ilifi bulunan ihisadi i;letmelein resmi daire

say mayacafu; Kanuna ekli (l ) sayfi tablonun "IV.Makbuzlar ve difier kafutlar" ba;l*lt

bdl m niin l/a frkrasmda, resmi daireler tarafmdan yap an mal ve hizmel ahmlanna ili;kin

iidemeler (avans olarak yapilanlar dahil) nedeniyle, ki;iler taraftndan resmi dairelere verilen ve

belli parayr ihtiva eden makbuz ve ibra senetlei ile bu ddemelerin resmi daireler nam ve

hesabma, ki;iler a&na ag mry veya ag acak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine

tediyesini temin eden l<afittlann nispi damga vergisine tabi oldu$u hiibne baflanmryar.

Difier taraftan, 5j55 sayrh Mahalli idare Birlikteri Kanununun j nc maddesinin (b)

bendinde; mahalli idare birli{inin, birden fazla mahalli idarenin, y r tmekle gdrevli olduklart

hizmetlerden baz ann birlihe g6rmek zere kendi aralannda larduklan kamu t zel ki;isini

ifade edecegi; 19 uncu maddesinde, sulama birliHerinin birlik meclislerinin ne ;ekilde

olu;turulacafir h k m altna almmr; olup, Kanun uyannca mahalli idareler arasmda kuruldu[u

belirtilen Sulama Birligi, 488 sayfi Damga Tergisi Kanununun 8 inci maddesi kapsammda resmi

daire olarak de{erlendirilmehe iken, 22/3/2011 tarih ve 27882 sayrh Resmi Gazete'de

yaytmlanan 617 2 sayrh Sulama Birliklei Kanunu ile sulama birliklerinin kutulusuna iliskin 5355

sayrh Kanunun l9'uncu maddesi y r rl hen kaldrnlmqtv.

6172 Kanunun I inci moddesinde, bu Kanunun amactntn, sulama birliklerinin kurulu;u,

organlan ile gdrev ve yetkilerini d zenlemek oldu[u, sulama birliklerinin lsmu tiizel ki;iligine

sahip olup bu Kanunda h lc m bulunmayan hallerde 6zel hukuk hilkiimlerine tabi olaca$r; 2 nci

maddesinin (i) bendinde, su kullaructstrun, gdrev alarunda sulama yapan veya yapacak olan

gergek ya da t zel ki;iyi ifade ettigi; 4 nc maddesinde, birli[in gdrev alarunda yer alan su

kullarualannm birlifrin yeleri olabilecefii hilkilmleri yer almaldadtr.

Buna gdre, sulama birliklerinin kurulu;unu d zenleyen 6172 sayh Sulama Birlikleri

Kanununun yiirilrlilk tarihinden itibaren sulama birliklerinin, 488 say Damga Vergisi
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Kanununun 8 inci maddesi kapsammda resmi daire olarak de[erlendirilmesi m mk n

bulun maya c afir " belirtilmektedir.

Yukanda yaprlan agrklamalar gergevesinde, 488 sayh Damga Vergisi Kanununa ekli (l)
sayh tablonun IV/1-a fikrasrna gcire sadece resmi daireler tarafindan yaprlan mal ve hizrnet

ahmrna iliqkin ridemeler igin diizenlenen kalrtlar damga vergisine tabi oldufundan, amlan

Kanunun 8 inci maddesine gore resmi daire sayrlmayan sulama birliklerinin mal ve hizmet

altmlan karqrh[rnda firmalara yapacalr iidemeler nedeniyle diizenledigi kalrtlann damga

vergisine tabi tutulmamasr gerekdi[i diiqiini.ilmektedir.

5.2.9. Katma Defer Vergisi Tevkifahna itigt<in iglemler;

Birli[inize ait hizrnet ahmlan tidemelerinde krsmi tevkifat uygulamasr yaprldrlr tespit

edilmigtir.

6172 sayfi Sulama Birlikleri Kanununa tabi olan birliklerin, hizmet ahmlannda katma

deler vergisi (KDV) tevkifatr yaprhp yap mayacaEl konusunda Antalya Vergi Dairesi

Bagkanlrlrrun 1710312014taihve76464994-130[KDV.2013.54]-65 sayh gtiri\fi 9u gekildedir.

"KDV Kanununun 9/l inci maddesinde, gerekli gdr len hallerde vergi alaca$mm emniyet

altrna almmasr amacryla vergiye tabi i;lemlere taraf olanlan verginin tidenmesinden sorumlu

tutma konusunda Bakanlrfirmtza yetki veri lmi; tir.

Bu yetkiye dayan arak 14.04.2012 tarih ve 28264 say t Resmi Gazete'de yaytmlanan ve

01.05.2012 taihinden itibaren y r rl fe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebli$inin (j.1.2)

bdlilmilnde, hsmi tevkifat uygulamau kapsamtnda KDV tevkifatt yapmak zere sorumlu tayin

edilenler iki grup halinde say mts olup, TebliEin (3.1.2/b) bdl m nde ise, 5018 say t Kanuna

ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve latrulu;lar, il tizel idareleri ve bunlann te;kil ettikleri

birlikler, belediyelerin teskil euikleri birlikler ile kdylere hizmet gdt rme birlikleri, tevkifat

kapsamtna altnmtstr.

Ote yandan, 5355 sayrh Mahatli idare Birlikleri Kanununa tabi olarak kurulan Sulama

Birlikleri, 08.0j.2011 tarih ve 6172 sayh "sulama BirliHeri Kanunu" ite "Mahalli idare

Birlikleri" kapsamrnm dryma Ekanlmry olup, kamu t zel kisilifiine haiz olmakla beraber arulan

Kanun drymdaki i;lemleri bahmrndan 6zel hulatk h kiimlerine tabi bulunmaha ve giderleini su



kullanralanndan tahsil ettifii gelirleri ile kars amaha herhangi bir b tge kaynaltnr

kullanmamakta&rlar.

Aynca sdz konusu birlikler, 6172 sayfi Kanunun 4 nc maddesine g6re lek yerlesim

biriminden olusan birlikler harig olmak zere, gdrev alanr iqinde bulunan her yerle;im

biriminden; iig nc dereceye kadar hrsrm olmayan ve her yerlesim biriminden en az birer kisi ve

toplamda be; ki;iden az olmamak iizere su kullarualanrun imzalad$t birlik ana stat si)n n,

DSi'nin de gi)ri);i) almmak suretiyle Orman ve Su isleri Bakanhfitnca onaylanmast sonucu ti)zel

kis i I ik kazanmaktadt r lar.

Bu hi)kitm ve aqtHamalar gerqevesinde, I 17 seri No.lu KDV Genel reblifiinin (3 I 2/b)

b6liim nde belirtilen "5018 sayfi Kanuna ekli cetvellerde yer alan il dzel idareleri ve bunlann

teskil euikleri birlikler, belediyelerin te;kil ettikleri birlikler ite k6ylere hizmet gdt rme birlikleri,,
ile "Yulanda saytlanlar drgtndakl kanunla lauulan kamu kurum ve latrulu;lan" kapsamtnda yer

almayan 
"ulama 

birliklerioin. volrrzca belirlenmh alrctlarrn teukifat vaomoHa sorumlu

bulunduiu hizmet altmlarunda tevkifat vaomastna serek bulunmamakradtf,. Denilmektedir.

Sdz konusu Vergi Dairesi Baskanhlrmn da g6rfisii dikkate ahnarak, hizrnet ahmlanruzda

KDV tevkifatr yaprlmamasr gerekmektedir.

6. SONUQ

Genel olarak dikkat edilmesi gereken hususlar

l. Biitgeye konulmayan ddenelin varmrs gibi dii,siiniilerek her hangi bir taahhiitte giri$ilip

birliSn zarara ulratrlmamasr

2. Biitgedor nakden veya mahsuben yaprlan harcamalar "6deme Emri Belgesi" (6mek-32),

diler islemler ise "Muhasebe iglem Fi;i" (ornek-33) ile muhasebelegtirilir. Diizenlenen

belgelerde ilgilinin edr,Soyadr-Firma Adr-T.C,Vergi Kimlik No-Banka Adr- IBAN,

Hesap No gibi bilgilerin tam ve eksiksiz doldurulmasr gerekmektedir.

3. Herhangi bir ig ve islemin yaprlmasrnda diizenlenmesi gereken belgelerin Mutlaka ilgililer
tarafindan imzalanrun bulunmasrna ve Mahalli idareler Harcama Belgeleri

Y<inetmeli[inde belirtilen belgelerin sekil ve igerifii delistirilmeden (Standart form) lann

kullamlmasrna dikkat edilmesi gerekmektedir.



8.

9.

4. Bankalarla Anlagmalarda Hesap igletim Ucreti, Havale (EFT) iqlem Ucreti ridenmemesi

5.

6.

7.

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

edilmesi gerekmektedir.

Maliye Bakanhlmca belirlenen limitlerin iizerindeki mal ve hizmet ahmlanrun 4734

saylr ihale Kanununun 19. maddesi gere[ince agrk ihale usulii ile yaprlmasr, 4734 sayh

ihale Ka.rrrrrrrru, genel ilkeleri gergevesinde mal ve hizmetlerin pargalara briliinerek 22ld

maddesine gore temin edilme cihetine gidilmemesi,

Birlik teskilatr, Birlik Ana Statiisiiniin 43. Maddesine gore oluqturulmahdrr. Birlife ait

kayt ig ve iqlemlerinir daha diizenli yaprlmasr igin gahgan personellerin gorev, yetki ve

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

Birlik baqkan vekili tayin edilmesinde, her iki ylda segilen yeni yonetim kurulunun ilk

toplantrsnda, yrinetim kurulu iiyelerinden bir kiqinin bagkan vekili olarak tayin edilmesi,

Birlik alacaklanmn zamamnda tahsili igin gerekli tedbirlerin ahnarak tahsilat orammn

yiikseltilmesi,

Resmi yazrgmalarda uygulanacak esas ve usuller hakkrndaki y<inetmelifin 20. maddesi

gerelince iqlern yaprlmasr, yazrgmalarda yazmrn birlikte kalacak niishasrnda paraf b<iltimii

agrlmasr,

Birlik iiyeleri Tanm Teqkilatl an, Ziaat Odalan ve Bankalanndaki iElemlerinde

iglemlerinin gergekleqebilmesi igin birlikten borg durum belgesi ile birlikte ilgili

kurumlara mi.iracaat edilmesinin safl anmasr;

Gegmiq yrllardan tiim personel izinlerinin kalmamasrna dikkat edilmesi,

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

Birlilinden omelinin ahnarak uygunlufiun safl anmasr,

Giindem maddelerine Saygr Durugu, istiklal Mar;r, dilek temenniler ve kaparugrn

eklenmesi, giindem maddeleri olugturulurken, giindem maddelerinin agrkga ifade

edilmesi, toplant tutanaklannda belirtilen karar numaralanmn giindem maddelerinde

belirtilen sra numarasl ile uyumlu olmasr gerektilinden tutanaklar diizenlenirken bu

hususa dikkat edilmesi,

Su kullanrcr kayt defterinin ivedilikle tamamlanmasr,

10.

11.

12.

13.

14.
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15. Birlile iiye olmay tesvik amagh, iiye olan miikellefler ile iiye olmayan miikellefler

arasrnda su kullamm hizmet bedeli agrsmdan iiye olmayanlar aleyhine bir farkhhk

olusmasr sa!lanmahdrr.

2016 yrhna ait Silifke Sulama Birlili'nin, idari ve mali denetimine ait trim tespitler ve bu

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

alrnmrqtrr ...10912017.

,.7/.4./ HaIilIKARBUZ
/ vali Yardrmcrsr

Komisyon Bagkanr

KasrmAKKU$
Zir.Y.Miih.

DSi 67..gube
Miidlirliigti

Nusret TATAR
Defterdarhk Uzmaru

il Defterdarh[r Toroslar

,4. Uye

Sahan ELHANAY

il Grda Tar. Hal,
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