DENETIM KOMISYONU RAPORU
Salihli Belediyesi'nin 2019 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin yapılan hesap kayıt
işlemlerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. Maddesi kapsamında denetimi yapılmak
üzere, Belediye Meclisi'nin 07.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararı ile gizli oyla seçilen İsa
YILDIRIM, İsa UYSAL , Fethi SÖĞÜT , Tamer ALUŞ ve Abdülkadir Yavuz ÖZDEM olmak
üzere beş kişiden oluşmaktadır.
Denetim Komisyonu çalışmalarına 23.01.2020 tarihinde başlamış olup, 05.03.2020
tarihinde bitmiştir.İlk toplantıda alınan karar gereğince Denetim Komisyonu Başkanlığına İsa
YILDIRIM Başkan Vekilliğine Fethi SÖĞÜT, Komisyon raportör ve sözcülüğüne A.Yavuz
ÖZDEM seçilmişlerdir.
Denetim Komisyonu
Avukat, Mali Müşavir, Harita ve Bilgisayar Mühendisi ile
Esnaf'dan oluşmakta olup bu nedenle Denetim Komisyonunda Uzman görüşüne ve Kamu
personelinden faydalanılmasına gerek görülmemiştir.
Yapılan incelemeler de tüm gelir ve gider belgeleri incelenmiş olup örnek seçilen
dosyalardan bazılarına raporumuzda yer verilmiştir.
GELİR İNCELEMELERİ
İNCELENEN B E L G E L E R
- Tahsilat Bordro icmalleri
- Teslimat müzekkereleri
- Banka dekontları
- Makbuz icmal raporları
Tahsilat bordro İcmallerinde 5018 sayılı Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu
58.maddesinde belirtilen ön mali kontrollerin yapıldığı görülmüş olup,
Bordro İcmallerinde kullanılan hesap kodlan ve muhasebe kayıt düzeninin 5018 sayılı yasa
49.maddesine uygun olarak karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını
sağlayacak ve malî raporların düzenlenmesi ile kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak
şekilde kurulduğu ve yürütüldüğü anlaşılmaktadır.
Tahsilat bordro icmalleri toplamları ile teslimat müzekkereleri ve Banka dekontları
karşılaştırılmış, Teslimat müzekkereleri ile tahsilat bordrolarının uyumlu olduğu, Banka
dekontları ile yapılan karşılaştırmaların uyumlu olduğu, Tahsilatların aynı gün Belediye nin
Banka hesaplarına yatırıldığı görülmüştür.
Kredi kartı ile tahsilatın başarılı bir şekilde devam ettiği görülmüştür. Belediyemiz ile
ilgili her türlü alacağın kredi kartı ile tahsil edildiği ve vatandaşlarımıza büyük bir kolaylık
sağlandığı anlaşılmıştır.
Tahsilat bordro icmalleri içerisinde denetim Komisyonumuzca dikkat çeken hususlar
da ilgili birim Amirlerinden bilgi istenmek suretiyle inceleme yapılmış olup, ilgili birim
Amirlerinin birimleriyle ilgili hususlarda yeterli özen ve dikkat içerisinde oldukları ve birimleri
ile ilgili hususlara hakim oldukları gözlemlenmiştir.
Sermaye Gelirlerine ilişkin incelemeler
2019 mali yılı içerisinde gerçekleştirilen arazi ve arsa satışlarının ihale mevzuatları
çerçevesinde usulüne uygun olarak yapıldığı tespit edilmiştir.
Örnek seçilen bir peşin bedelle arazi satışının incelenmesi neticesinde
Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarihli 2019/36 sayılı kararına istinaden Belediye
Encümeninin 17.10.2019 tarihli 2019/369 sayılı kararı ile Hasalan mahallesinde satılan
arsanın bedelinin 08.11.2019 tarih 263777 nolu makbuz ile 385.050.-TL. sı olarak peşin tahsil
edildiği Bu arazi satışı ile ilgili yapılan ihalede satışa 4 farklı kişinin katıldığı 11.11.2019
tarihinde satış sözleşmesinin yapıldığı aynı tarihte damga vergilerinin tahsil edildiği ve Tapu
Devri için Salihli Kaymakamlığı Tapu M''lH,"ırll"l*l"ıno
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Örnek seçilen Taksitli olarak satılan arsa satışı incelemesinde
Kirveli mahallesi 2753 ada 1 parsel de kayıtlı 487,12 m2 arsanın 1.125.000.-TL. bedel
ile % 50 si peşin kalan % 50 si 3 er ay vade ile 2 eşit taksitle vade farkı alınması şartıyla
Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih ve 2018/13 sayılı kararına istinaden 17.10.2019 tarihinde
ihaleye çıkıldığı 17.10.2019 tarih ve 2019/373 sayılı encümen kararının bulunduğu İhale nin
05.10.2019 tarihinde resmi gazetede 05.10.2019 ve 07.10.2019 tarihlerinde yerel basında
05.10.2019 tarihinde ulusal basında duyurulduğu, Yine Salihli Belediyesinin
http://www.salihli.bel.tr/ web adresinde yayınlandığı ve Belediye hoparlöründen duyuruya
ilişkin tutanağın olduğu görülmüştür. Bu satışa ilişkin 562.500.-TL. nın 05.11.2019 tarihli
271050 nolu Makbuzla Belediye Veznesine ödenmiş olduğu taksit ödemeleri bitmediğinden
tapu devri ile ilgili herhangi bir işiem yapılmadığı görülmüştür.
Kira Gelirleri ile ilgili olarak örnek seçilen
17.04.2019 tarihli icmal bordrosunda yer alan 03.06.01.99 Kira Gelirleri hesabında
takip edilen 200.-TL. kira tahsilatının dosyası incelenmiş olup, Poyrazdamları mahallesinde
bulunan 5 nolu işyeri kira tahsilatı olduğu 28.06.2018 tarih ve 2018/524 sayılı Encümen
kararına istinaden 2886 sayılı Yasaya uygun olarak kiraya verildiği ve kira sözleşmesinde
bulunan tutar ile tahsilatın uyumlu olduğu görülmüştür.
Belediye Veznesinde gelir hesapları içerisinde yer alan 05.09.01.99 Geri Alınacak
Paralar tahsilatlarının ne olduğu hususu araştırılmış olup Belediye çalışanlarından izinli ve
raporlu olanların sosyal güvenlik primlerinin tam olarak ödenmesi için Belediye Veznesine
ödedikleri tutarlar olduğu görülmüştür.
Belediye Gelir hesaplarında 01.04.2019 tarihli icmalde 03.01.02.52 Jeotermal Açma
Kesme Ücreti hesabında yer alan 22.811,54 TL. nın ne olduğu araştırılmış olup Jeotermal
Açma kesme ile 03.01.02.52 Jeotermal ısınma Bedeli hesaplarının aynı hesap kodunda takip
edilmesi dolayısıyla düzenlenen Makbuzda ki jeotermal ısınma bedelinin de Bordro İcmaline
açma kesme bedeli olarak yansıdığı anlaşılmıştır. Müdürlük bünyesinde Isınma bedeli ile açma
kesme ücretlerinin ayrı olarak raporlanabildiği görülmüştür.
Belediye Gelir Hesaplarında görülen İşgal harcı
Belediye Gelir hesaplarında görülen 29.08.2019 tarih ve 256417 nolu makbuzla tahsil
edilmiş olan 03.03.02.99 Kaçak İnşaat Para Cezası 22.362,58 TL. sının dosyası incelenmiş
olup Cumhuriyet mh. 2271 ada 57 parsel de kayıtlı yapıya ilişkin olduğu İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünce yapının 19.06.2019 tarihinde mühürlenerek 11.07.2019 tarihinde yapı Tatil
Zaptı düzenlendiği, 11.07.2019 tarihinde 29.816,77 TL. olarak İmar Cezası hesaplama
Raporunun düzenlendiği ve Başkanlık Makamına konu hakkında bilgi verildiği kaçak inşaat
cezasına ilişkin 18.07.2019 tarih ve 2019/266 sayılı Belediye Encümen kararı ile hesaplanan
29.816,77 TL. idari para cezası olarak uygulandığı, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği idari
para cezasının peşin olarak ödenmesinden dolayı % 25 oranında 7.454,19 TL. nın terkin
edilerek 22.362,58 TL. nın n 29.08.2019 tarihli Seri A 256417 numaralı makbuz ile tahsilatının
yapıldığı görülmüştür.

İncelenen Belgeler

GİDER İNCELEMELERİ

Ödeme emri belgeleri Faturalar, Vergi Borcu yoktur yazıları, Hak ediş raporları, Hak
ediş tablosu, Fiyat farkı hesap tablosu , Mal teslim tutanakları, Taşınır istek belgesi, Taşınır
işlem fişi, Muayene Kabul Komisyonu tutanağı, Ön Mali Kontrol yazıları, İhale onay belgesi,
Damga vergisi makbuzu, İhale teminat makbuzları, Birim fiyat teklif mektubu , Birim fiyat
teklif cetveli, Mal alımına ait sözleşme, İhale komisyonu kararları, Satın Alma talep fişi, piyasa
fiyat araştırma tutanakları , yaklaşık maliyet hesap cetveli, teklif mektupları,teklif mektubu
alanlar listeleri.
Gider harcama belgelerinin tamamı komisyonumuzca incelenmiş olup, seçilen örnekler
ve önerilerimiz raporumuza alınmıştır.
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Örnek alınan mal alımına ilişkin dosyalar
2019/214390 ihale kayıt numarası ve 10.05.2019 tarihli İhale Komisyon Kararına
göre 22.06.2019 tarihli fatura ile katma değer vergisi dahil 103.193,15 TL. tutarda 16.672
litre motorin alımı fiyatın 103.193,15 TL/16.672 lt= 6,18 TL. ya alım yapıldığı, dosya
içerisinde bulunan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu vveb sayfasından alınan akaryakıt
fiyatları listesinde ortalama pompa satış fiyatının 6,30 TL. civarında olduğu, Alınan teklif
mektuplarından en uygun fiyat veren firmanın seçildiği, 23.05.2019 tarihli mal alımına ait
sözleşmenin yapıldığı , Ulusal Marker tespit tutanağının bulunduğu görülmüş olup piyasa
fiyatlarının altında motorin alımı gerçekleştirilmiştir.
13.09.2019 tarihinde yapılan 16.493 Lt. motorin 4.916 İt. kurşunsuz benzin alımına
ilişkin toplam 137.383,62 TL. fatura alındığı motorin fiyatının 6,28TL. kurşunsuz benzin
fiyatının 6,85 TL. olduğu piyasa fiyat araştırmasında motorin pompa çıkış fiyatının 6,41
kurşunsuz benzin pompa çıkış fiyatları nın 6,89 TL. olduğu piyasa fiyatlarının altında fiyata
alım yapıldığı, bu alım için 13.09.2019 tarihinde kantar fişlerine göre mal teslim tutanağının
düzenlendiği dosya içersine Ulusal Marker tespit tutanağının konulduğu görülmüştür.
Asfalt yapımında kullanılmak üzere alınan 50/7 bitüm malzemesi için 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu 22./1 maddesi gereği Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara İlişkin formun
düzenlendiği ve Bitüm malzemesinin tek kaynak olan Tüpraş dan alındığı, kantar fişleri ve mal
teslim tutanağının bulunduğu görülmüştür.

GENEL DEĞERLENDIRME

İletişim ,haberleşme,internet
kullanımının çok dağınık olduğu ttnet, turk
telekom,turkcel
hatlarının kullanıldığı
2019 yılında 356.514.-TL. telefon ve internet
kullanımının olduğu bunun 186.440.-TL. sının internet erişim ve uydu haberleşme gideri
olduğu görülmüş Haberleşme ve internet kullanımında merkezi sistem internet gibi hususların
araştırılarak Belediye Sarayı dışında kullanılan internet paketlerinin daha düşük tarifeye
geçirilmesi hususlarının gözden geçirilmesinde yarar bulunmaktadır.
Belediyemizin genel olarak giderleri içersinde Elektrik alımlarının oldukça önemli bir
gider kalemi oluşturduğu 2019 yılında elektrik ödemelerinin 7.756.824,47 TL. olduğu
görülmüş olup, Devlet katkısı hibe ve teşviklerin araştırılarak yenilenebilir enerji kaynaklarına
dönülmesi ve elektrik alımlarına ödenen tutarların azaltılması hususunda gerekli girişimlerin
başlatılmasında yarar bulunmaktadır.
Belediye Kanunu 49.maddesine göre Belediyenin yıllık toplam personel giderleri,
gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek
yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.
Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl
içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel
giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel
giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel
alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten
itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir. Personelin
her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir, hükmünü içermektedir.
2018 yılı Gelir Bütçesi

106.173.640,78 TL. olarak gerçekleşmiştir.

503 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel tebliğine göre 2018 yılı yeniden değerleme oranı % 23,73
olarak yayınlanmıştır.
Bu durumda Personel giderlerinin 131.368,645,73 TL. % 30 u 39.410.593,72 TL. yı
geçmemesi gerekir.
Belediyemizin toplam personel gideri 37.716.446.-TL. olup Kanun hükümlerine uygun olduğu
görülmüştür.
31.12.2019 Tarihi itibariyle Bele'
ve hizmet alımından doğan borı
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31.12.2019 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA VE KASA MEVCUDU
31.12.2019 tarihi itibari ile;
Vakıfbank
129.727,07 TL
Halkbank
813.397,17 TL
Ziraatbankası
84.298,09 TL
İller Bankası
840.000,00 TL
Bizmev Sosyal Tesisleri 31.12.2019 tarihi itibari ile;
Vakıfbank
39.981,51 TL
Ziraatbankası
1.812,50 TL
2020 yılına devretmiştir.
31.12.2019 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA BORÇLARI
2020 yılına ;
İller Bankasından
21.666.789,00 TL
Vakıfbank
9.172.496,00 TL
Halkbank
3.718.451,00 TL
31.12.2019 TARİHİ İTİBARİYLE MAL VE HİZMET SATANLARA BORÇLAR
31.12.2019 tarihi itibari ile 2020 yılına devreden borçlar;
Salihli Belediyesi Personel A.Ş 9.476.329,06 TL
Diğerleri
5.304.418,76 TL
Toplam
14.780.747,82 TL
SONUÇ
Denetim işlemleri farklı kapsam ve türlere sahip olmakla birlikte, Belediye Kanununa
göre seçilen denetim komisyonları " sınırlı uygunluk denetimi " yapmaktadırlar.
Denetim Komisyonu olarak 5393 sayılı Belediye kanunu 25.maddesi uyarınca yapmış
olduğumuz inceleme, Belediyemizin üstlendiği misyon ve vizyonuna ulaşabilmesi ve yapılan iş
ve işlemlerin mevzuata uygunluğunu sağlamak bakımından yol gösterici , düzenleyici ve
denetim çalışmalarından yararlanılmasını esas alan bir yaklaşımla yapılmıştır.Yapılan denetim
sonucunda 2019 mali yılı gelir ve gider işlemleri mevzuat hükümlerine uygun olarak
gerçekleştirildiği, herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmadığı komisyonumuzca tespit edilmiştir.
Komisyon olarak hazırladığımız raporu, Belediyemizin çalışmalarına katkı getirmesi
dileklerimizle Belediye Meclisinin bilgisine arz ederiz.
DENETİM KOMİSYONU
Başkan
Isa YILDIRIM

Komisyon Sözcüsü
Abdülkadir Yavuz ÖZDEM

Başkan Vekili
Fethi SÖĞÜT

Üye
İsa U^SAL

Üye
Tamer ALUŞ
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Tahsilattan
Bütçe İle T a h m i n

2019 Yılı

Ret ve

2019 Yılı Net

Edilen

Tahsilatı

İadeler

Tahsilatı

Gelir Türü
Vergi G e l i r l e r i

28.609.000,00

27.251.017,13

-131.887,69

27.119.129,44

18.198.000,00

19.568.048,76

-19.883,61

19.548.165,15

10.000,00

305.439,66

Diğer G e l i r l e r

48.922.000,00

52.196.154,78

-998,48

52.195.156,30

S e r m a y e Geliri

20.450.000,00

10.793.405,91

-53.066,67

10.740.339,24

110.114.066,24

-205.836,45

109.908.229,79

Teşebbüs ve
Mülkiyet
Gelirleri
A l ı n a n Bağış v e
Y a r d ı m l a r ile
Özel G e l i r l e r

305.439,66

Red v e İ a d e l e r (-30.000,00

)
Genel Toplam

116.159.000,00

EKONOMİK
SINIFLANDIRMAYA
GÖRE
HARCAMA İCMALİ
(İKİNCİ D Ü Z E Y )

Açıklama

Kodu

1

Personel Giderleri

2019 Yılı
Harcama
Toplamı

26.269.000,00

28.041.954,13

01 M e m u r l a r

9.633.000,00

10.116.813,94

02
03
04
05

2.740.000,00

2.470.329,57

Sözleşmeli Personel
İşçiler

13.201.000,00

14.882.632,23

Geçici Personel

113.000,00

122.601,24

Diğer Personel

582.000,00

449.577,15

4.798.000,00

4.107.129,62

01 M e m u r l a r
02 Sözleşmeli Personel

1.585.000,00

1.801.073,35

407.000,00

341.919,00

03

2.784.000,00

1.964.137,27

2

Sosyal Güvenlik K u r u m Devlet
Primi Giderleri

|

İşçiler

05 Diğer Personel
3

2019 Yılı
BütçeToplamı

M a l ve H i z m e t Alım Giderleri

01 Ü r e t i m e Yönelik Mal ve

22.000,00
59.437.000,00

60.699.852,87

1.275.000,00

1.552.577,26

13.205.000,00

14.972.714,84

111.000,00

60.060,70

640.000,00

725.430,06

M a l z e m e Alımları

02 T ü k e t i m e Yönelik Mal ve
M a l z e m e Alımları

03 Yolluklar
04 G ö r e v Giderleri

05 H i z m e t Alımları
06 Temsil ve T a n ı t m a Giderleri
07 M e n k u l Mal, G a y r i m a d d i H a k

39.398.000,00

39.880.791,53

960.000,00

615.626,66

3.151.000,00

2.312.820,21

Alım, B a k ı m ve
O n a r ı m Giderleri

08 G a y r i m e n k u l Mal B a k ı m ve

579.831,61

692.000,00

O n a r ı m Giderleri
09 Tedavi ve Cenaze Giderleri
4

Faiz Gideri

02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri

5

Cari Transferler

01 Görev Zararları
02 Hazine Yardımları(Mahalli idare

5.000,00
2.000.000,00

4.079.311,49

2.000.000,00

4.079.311,49

8.270.000,00

10.841.347,05

345.000,00

2.836.710,73

3.000.000,00

3.240.000,00

Yardımları)

03 Kar A m a c ı G ü t m e y e n
Kuruluşlara Yapılan
Transferler

2.697.519,03

1.555.000,00

04 H a n e Halkına Yapılan

2.100.000,00

917.693,96

1.270.000,00

1.149.423,33

14.685.000,00

4.502.980,74

Transferler

08 Gelirlerden Ayrılan Paylar
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S e r m a y e Giderleri

01 M a m u l Mal Alımları

820.000,00

288.786,12

1.300.000,00

384.156,42

03 Gayri M a d d i H a k Alımları

880.000,00

177.085,63

04 G a y r i m e n k u l Alımları Ve

500.000,00

107.576,17

10.900.000,00

3.204.225,25

285.000,00

341.151,15

02 M e n k u l S e r m a y e Üretim
Giderleri

Kamulaştırması

05 G a y r i m e n k u l S e r m a y e Üretim
Giderleri

07 G a y r i m e n k u l B ü y ü k Onarım
Giderleri

8

9

Borç Verme

200.000,00

Yurt içi Borç Verme

200.000,00

Yedek Ödenekler

8.500.000,00

Personel Giderlerini Karşılama
Ödeneği
Yedek Ödenek

1.500.000,00

TOPLAM

7.000.000,00
124.159.000,00

112.272.575,90

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

2019 T a h m i n Edilen(TL)
8.000.000,00

2019 Gerçekleşen (TL)
4.666.864,75

2019 YILI G E L İ R

Gerçekleşen Tahsilat

Tahmini Bütçe

Gelir Türü
Vergi Gelirleri

28.609.000,00

27.119.129,44

T e ş e b b ü s ve Mülkiyet Gelirleri

18.198.000.00

19.548.165,15

10.000,00

305.439,66

Diğer Gelirler

48.922.000,00

52.195.156,30

S e r m a y e Gelirleri

20.450.000,00

10.740.339,24

Red ve İadeler (-)

-30.000,00

A l ı n a n B a ğ ı ş v e Y a r d ı m l a r ile Ö z e l
Gelirler

109.908.229,79

116.159.000.00

Genel Toplam

2019 yılı Gider
2019 Yılı
BütçeToplamı

Açıklama

2 0 1 9 Yılı
Harcama Toplamı

Personel Giderleri

26.269.000,00

28.041.954,13

Sosyal Güvenlik K u r u m Devlet Primi Giderleri

4.798.000,00

4.107.129,62

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

59.437.000,00

Faiz Gideri
Cari Transferler
S e r m a y e Giderleri
Borç Verme

60.699.852,87

2.000.000,00

4.079.311,49

8.270.000,00

10.841.347,05

14.685.000,00

4.502.980,74

200.000,00

Yedek Ödenekler

8.500.000,00

TOPLAM

124.159.000,00

112.272.575,90

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

I
I
I

II

III

IV

Açıklamalar

Öngörülen

Gerçekleşen

8.000.000,00

4.666.864,75

01

Iç B o r ç l a n m a
iller Bankası

8.000.000,00

4.666.864,75

