
SELEND, BELEDiYEsi

BELEDIYE MEcLisi 8AŞ,GNLıĞıNA

5393 Sayll kanunun 2'.maddesi uyannca, Belediyemizin 2o78 yılı mali denetimi

Komisyonumuzca 77 ocak_74 Mart 2o79 tarihleri arasında yapılmış, konuya ilişkin

düzenlenen rapor ve eki ilişikte sunutmuştur. 79 ,O3,2O78
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l. GlRlŞ.:

İrcİ : a) Belediye Meclisimizin 02.07.2079 tarihli Denetim Komğonuna üye

seçimi ile ll€ıli kararı,

b) Belediye Başkanhğnın 09.07,2079 gtın ve 43104895-679-E,82 sayılı, 5393

sayılı kanunun 25. Maddesine ilişkin emirleri,

iLGi 1a1 karar ve (b) emre istinaden, Selendi Belediyesi Denetim Komisyonu üyeleri

olarak, o9 ocak 2o7g tarıhinde toplanarak, Belediye Meclisi Yanetmeliğnin 22. Maddesi

gereğince gerekti seçımıer yapılmş, ayni tarihte denetim çahşmalarına başlanılmış,

denetimin içriğ, süresi ve denetimde tespıt edilen hususlar aşağda açıkıanmıştır.

ıı. DENETıMiıv jcrn iĞi vE süREsij

Çalşmalarımız, 5393 saylı kanunun 25. Maddesinde belirtildiğ üzere,

Belediyemizin o7.o7.2o78 - 97.72.2078 tarihleri ansındakı gelır ve giderıeri ile bunlara

ııişkin hesap, kayıt iş ve işlemlerinin denetimıni kapsamaktadır,

Denetimçaıışmatarına77ocak2o79tarihindebaşlanmış,74Mart2o79
tarihlnde sonuçlanmış ve çhşmalarımız ( 45 ) €unde tamamlanmıştır,

llı. BELEDi jıv erı-j vE cı RLER,N ,L,sK,N cA R:

.Belediye yönetımi Rehberi"nde detayh olarak anlatıldığ üzere, selendi

Belediyesinin %525 hı,ssesİn in bulunduğu SELTAŞ akaryakıt iş,etmesi Turk Ticaret

Kan.ınuna tabi olduğundan denetim kapsamına alınmamış, keza Kamu ihaıe Kanunu ve

Devtet ihale yasasına göre yapıımış ıhaıeıer de belediye denetim komisyonunun yetki

alanı dışında olduğundan denetim dşı bırakılmıştır,

Doğrudan temln yolu ile yapılan ttrm alımların 4734 sayılı kanunun 22/d

maddesiİ göre yapıldığ, ahmlarda pansal llmitlere uyulduğu, temsi' ve tanıtma

Eiderıerine ilişkin harcamalarla birlifte mevzuatın yerine ğetnii/ciğ, yapılan tüm harcama

ialemlerine ıtişkin sarfların her ay lnternet ortamında Maliye Bakanhğna blldirildiği;

Anıaşıımıştır.

{ ceı_jnı_ ER: ferği ğelirlerı,, TeşebbıJ! ve Mtltkiyet getirıefı aağış ve yardımlar lte

SELEND,BELEDiyEsi

BELEDIYE MEct,si BAşKANI,Ğ,NA

özel ğelirler, *rmaye geıirleri ve Diğer geıirterden oluşmakadır,

GiDERIER ise.. Peı§one, Eide rleri, Üretim ve tiketıme yönelik mal ve hızmet ahm

giderıerı, Temsil ve tanftma Eiderıeri, Menkuı, Gayrimenkul mal ahm-bakım ve
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Onarım giderlei, Tedavi ve cenaze giderleri, Faiz ğderleri, Cari transferler, Hane

halkına yapılan yardımtar, sermaye giderleri, Gayrimenkul alımları ve kamulaştırma
gide rıe rı ola ra k özetle nebil i r.

Getır _ gider hesap iş ve işlemlerinin incelenmesinde, mevcut evrakın ayıara göre

tasniflenip, duzenli şekilcle muhafaza edildiğ, aranan evrakın kolayca bulunduğu,

tahsılatıarın süresi İçinde bankaya yatırııdığ, muhasebe işlem fışleri, teslimat

mOzekkereıeri, tahsiıdar bordro ve icmalleri ile banka hesap belgelerinin yapılan

karşılaştırmalarında herhan gi bir uyumsuzluğa rastla n madığ

Banka ile yapıtan işlemlerde Tc zırcat Bankası, iş Bankası, Denizbank ve Haık

bankası ile çalşıldığı, tespıt edilmıştir.

GELIR ve GıDER ıerın mifuarları aşağda gösterılmıştir,

Tahmini bütce ve Eeli durumu:

2o78 yılı tahmıni b(Itçesi

Dev reden ğel i r tah akkuku

2O78 yılı tahakkuku

2o78 yılı toplam tahakkuku

2O78 yılı tahsilatı

Tahsııattan ret ve iadeler

2078 yılı nettahsilatı

Gelerek yıla devreden tahakkuk

Tahsilatın kavnakları:

vergi geıirlerı

Teşebbüs ve mtılkiyet gelirleri

72.773.473,oo,-tl

2.376.o85,67.-tı

70.559.277,87.tı

72.875.357,48.tı

70.679.o55,go.tı

72.767,53.-TL

70.606.288,27.- TL.

2.256.307,68.-tı

7.276.350,65.tl

467.o79,39,.tl
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Alınan Bağş ve Yardımlar ile özel gelirler

Diğer geıırler :

Sermaye Eeıırıeri

ToPuM GELıR: :

8.423,47

8.o44.689,82.tl

875.8o5,oo.tl

70.606.288,27.tı.

GiDERLER:

Pe§oneı Eiderıeri : 3.277.773,76.tı

Sosnt €ivenlik kurumları primleri : 469.53O55.t

Mal ve hlzmet ahm giderlei : 6.099.628,79.tl

Faiz ğiderlei : 798.98O53,t'

Cari transferler : 369,579,44,tl

*rmaye ğiderlefi : 442.483,45,tl

Yuıtiçi Sermaye Transferleri : 772,8o7,79"tl

TıPLAM GIDER, : 77.o3o.729,77.,TL

GEtjR_ G,DER = 70.606,288,27 - 77.030.729,77= 423.847,44Tl-

BELEDıYENı N AUCAK VE Bo RÇLAR ı :

ALACAKLAR: 2o78 yılından 2o79 yılına devir eden belediye alacaklarının toplamı

2.256.307,68.-TL.

B1RÇLAR:2o78yııından2o79yılınadeviredenBelediyeborçlannıntoplam'
7.487.773,68 TL dlr.

lv. LEDIYENiN PERso NEL DURUMU: (31Ara 2076 rivle)

Başkanııkemrinde,(2)Başkanyardımcılığve(77)Mudürlük(Yazıişleri'Mali
hizmetter, Destek hızmetteri, Fen işleri, imar ve şehircilik, Zabıta hizmetleri, Temizlik

işleri, kırsal hizmetter, Muhtarhk hizmetleri, ktıltür ve sosyat işıer, Basın yayın ve halkla

ıiışxııer) *adrosu bulunmal<tadır. çafuşn personelel.ait sayısal bilgiler aşüğda

beıiftiımiştir.

Norm Kadro Dolu 8oş
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Denetim tarihi itibariyle MASKi'de garevıi memur ve işçi sayısı : 1

personel ğderleri ile bütç §elirlerinin karşlaştırılmasında, 5393 sayfu kanunun

49, Maddesine uygun davra nıldığı garulmehedir.

vl. Ki DEN MiN so UCU:

22 ocak_74 Maıt 2o78 tarihleri arasında Mehmet ÖzEN, Ahmet ERoL ve Sabri

ÖNDER tarafından yapılan Enceki denetim çahşmatarının olumlu bulunduğu

Anlaşılmıştır.

y,,. soN oLARAK
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Sözleşmeli (Avukat) :

Hizmet ahm İşçılsi sayısı

Hizmet ahm işçilerinden büroda çalışanların saysı

Hizmet alım lşçllerlnden sahada çlşanların sayısı

An ederiz.

Adem TosUN

Denetim Kom

lsmail BAŞYİĞİr

7-

;88

:26

: 79 (Temizlik işleri)

37 (İmar-Fen işleri)
72 (Parkvebahçeler)

Ferudun AKIN

Komisyonumuzcadenetimiyapılanhususlarlaıl€iıi,işveişıemlerınyerine
ğetirilmesinde,ğörevlipersonelcegerekenözeninğösterildiğ,çhşmalarıdenetlenen
personeıin suç veya kusur teşkit edebilecek bir eylemlerinin olmadığ tespit edilmiştır.
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SELEND, BELEDlyEslNiN HissELERi

H ALK BAN KAS| HissE SENEILER,.

sERi No.

o7298

o7299

07300

07307

22930

38233

Ferudun A

MERMER SANAvi vr ueog:,,ıcirıx nş ılssr s mrırcpi.

seRi ıvo.

772

773

774

SELTAŞ AKA RyA x ır ser,ı evii ricıRırnş rıissr seıverı-rni.

seaj ıvo. ADET.

07-2625 2625

Tarafımızdan dtızenlenmlşti r. 78.03.2O 79

Adem rosuN

Dendİi Kom,Bşk.

İsmail BAŞYjĞlT

{. Bşk.Vekili{

n URcA n

Ii tler Md. v. Yazı İşteri Müdürü

HissE No.

747232

747232

747233

747234

747226/474230

308377


