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2014 MALİ YILI DENETİM RAPORU
Türkeli Belediyesinin 2014 Mali Yılı denetimi 5393 sayılı kanunun Belediye Meclisinin Çalışma
Görev Ve Yetkileri Başlıklı Denetim Komisyonu Alt Başlıklı 25. Maddesinde : “İl ve ilçe belediyeleri ile
nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir
önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri
arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu
oluşturur.
Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam
sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası için de
belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden
yararlanabilir.” Amir hükmü gereği Denetim komisyonumuz müteakip toplantılar yaparak Belediyemiz
Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Muhasebe iş ve işlemlerinin kayıt altına alınan bilgi ve belgeler
istenerek bu bilgi ve belgeler ışığında 2014 Mali yılı gelir ve gider açısından yasalara uygunluğu
denetlenmiştir.
Komisyonumuz Belediye gelir ve giderleri ile iş ve işlemlerini;
1- 5393 Sayılı Belediye Knunu
2- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Knunu
3- 5018 Sayılı Kmu Mali Ve Kontrol Kanunu
4- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5- 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunu
6- 6245 sayılı hacirah kanunu
7- 657 sayılı Devlet memurları kanunu
8- Mahalli idareler harcama belgeleri yönetmeliği
9- Bütce Kanunu
10- Diğer tüm veri mevzuat hükümlerine göre denetim yapılmıştır.
Tüm ilgili kanun yönetmelik ve veri mevzuat açısından Türkeli Belediyesi Denetim
Komisyonumuzca yapılan denetimlerde, sonucu suç teşkil edecek, kamu zararı oluşturacak herhangi bir
bulguya rastlanılamamıştır. Hesap İşleri Müdürlüğünce tüm harcama belgeleri bilgisayar ortamında veri
mevzuata uygun olarak düzenlendiği tüm hesapların yerinde kullanıldığı her ay sonu mizanın say200
sisteminde sayıştaya gönderildiği ve Sayıştay mizan denetiminin sorunsuz olduğu, tahsilat işlemlerinin
tahsildarlarca zamanında bankaya yatırıldığı sonucu kamu zararı oluşturacak hatalı makbuz bulunmadığı,
personel bordolarının hak ediş ve kesintilerinin kanunlara uygun olduğu maaşların aksamadan zamanında
ödendiği Hesap işleri Müdürlüğünce tüm bilgilerin yardımcı hesap defterleri ile birlikte kayıt ve
kontrolünün eksiksiz tutulmuş olduğu görülmüştür.
Türkeli Belediye Başkanlığının 01.01.2014 – 31.12.2014 dönemine ait denetim raporu okunarak
Meclis Üyeleri bilgilendirilmiştir. Raporun uygun olduğu görülmüştür. 2014 yılı denetim raporunun
kamuoyuna duyurulması adına, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne gönderilmesine;
Oy birliği ile karar verilmiştir.
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