SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI’NIN 21 Ekim 2016 tarih ve 621444-44247 sayılı yazıları ekinde gönderilen 2015
yılı Denetim Raporu
1. Belediye tarafından kiraya verilen taşınmazların 990-kiraya verilen duran varlıklar hesabı
ve 999-diğer nazım hesaplar karşılığı hesabında izlenmemesi
Kurumda kiraya verilen gayrimenkullerin 990 ve 999 no’lu nazım hesaplarda izlenmediği tespit
edilmiştir.
Sonuç olarak kurum tarafından bulguda belirtilen hususlara iştirak edilmekte olup,
“Belediyemizce üçüncü kişilere kiraya verilen gayrimenkullerin kayıtlı değerler üzerinden 990 ve 999
nolu hesaplarda izlenmesine başlanmıştır.” denilmiştir. Konu, sonraki yıllar denetimlerinde takip
edilecektir.
2. Elektrik Alımlarının Kamu İhale Mevzuatı çerçevesinde tedarik edilmemesi
Kurumun, elektrik ihtiyacı için serbest tüketici sıfatıyla ihale yapılmak suretiyle elektrik hizmeti
almayıp doğrudan alım yaptığı tespit edilmiştir.
Sonuç olarak kurum cevabında Belediyenin 2015 yılı toplam tüketimi ifade edilmiş ve Belediyenin
elektrik tüketimi konusunda 3 yıllık %8 indirimle Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile sözleşme
imzalandığı ifade edilmiştir. Elektrik tüketim bedelleri konusunda Belediye’nin elektrik dağıtım firması
ile indirim anlaşması imzalaması kamu yararı adına olumlu olmakla birlikte yasal hükümlerle
bağdaşmamaktadır. Zira Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen limitlere göre
Merkezefendi Belediyesi serbest tüketici konumundadır. Kamu hizmetlerinde şeffaflık ve eşitlik
sağlanabilmesi adına Belediye’nin elektrik alımlarını ikili anlaşmalar ile değil 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu hükümlerine göre yerine getirmesi gerekmektedir. Bu nedenle mevcut ikili anlaşmanın fesh
edilerek elektrik tedarikinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre sağlanması
gerekmektedir.
3. 108- Diğer Hazır Değerler Hesabını İlgilendiren İşlemler Olmasına Rağmen Muhasebe
Kayıtlarında Yer Almaması
Kurumda nakit olarak tahsil edilerek 100-Kasa hesabına kaydedilen tutarların bankaya
gönderilmesi sürecinde 108- Diğer Hazır Değerler Hesabı ile ilişkilendirilmeksizin doğrudan 102Banka Hesabı’na kaydedildiği tespit edilmiştir.
Sonuç olarak Kurum tarafından bulguda belirtilen hususlara iştirak edilmektedir. Konu, sonraki
yıllar denetimlerinde takip edilecektir.
4. Belediye kayıtlarında 5 yılı doldurmayan taşınırın Maliye Bakanlığı izni olmadan
devredilmesi
Kurumun taşıt envanteri incelendiğinde 1 adet çöp kamyonunun Maliye Bakanlığının izni
olmadan Tavas Belediyesi’ne bedelsiz devredildiği görülmüştür.
Sonuç olarak Kurum tarafından bulguda belirtilen hususlara iştirak edilmekte olup, konu ile ilgili
olarak Maliye Bakanlığı’na izin talebini içeren yazının gönderildiği belirtilmiştir. Gerekli yazışmaların
yapılarak Maliye Bakanlığı izninin alınması ve devir işleminin mevzuat hükümlerine uygun hale
getirilmesi gerekmektedir.

