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Sayfa (l )
içişleri Bakanhğı. ..........TEFTİŞ RAPORU. ...Mülkiye rvıtır.ttışıigi

BAŞLANGIÇ:
Karaman İl Özel İdaresi Geırel İş ve Yürütüınü tarafimdan teftiş edilerek, görülebilen

eleştiri ve öneriye değer hususlar, aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır,

öNcnxi rrn,riş vp soxucu :

l- Karaıı-ıan İl Özel İdaresi genel iş r,e yürtitünıü teftişiniıı bundan önce Miilkiye
BaŞmül'ettişi M.Alpaslan IŞIK tarafıı-ıdaıı yapıldığı, dairesinde mevcut 08.06.20l2 güı-ı ve
l 10l32 sayılı Teftiş Raporundaır aıılaşılınıştır.

Önceki Teftiş Raporunda tenkit ve tavsiye konusu yapılıp da lrenüz düzeltilıııeyen ve
tamamlannıayaıı hususlara rastlaırıldığında bu teftiş raporunun ilgili bölüın ve maddeleriı.ıde
ayrı ca değinilecektir,

2- Mülkil'e Müfettişleriırin teftişiııe ilişkin Teftiş Defteriniır tutulmadığı incelenmiştir.

MülkiYe 1'eftiŞ Kı,ırulu 1'üzüğtiııürı 55 iııci ıııaddesi,, "Kurulun ıe.fiiş,ine labi her daire ı,e
kuruluŞla hir lefiiş rleJieri lıuluııı,ır. Bu cie.flerlerin salıfiılart nı,t.I11(,tra'lanır ııe illercJe vatilik,
ilÇelerc}e kaynıakaııılık nıülıürüyle nıülıürleııiı,. Son sayfasına deJierin kaç say/iı olduğu ayrrca
Yazılcırak ıasdik edilir. Müfellişler, leftiş,in başlayıp ve bitiş tarihlerini, 

'İangi 
işleri ıe.fıiş

ettiklerini, düzenledikleri layiha ye raporun larih ve say$mt, tefliş edilen menlı,trun görevini,
(ıdını ve soyadını de/iere yazar ııe iııızalarlar. Te.fıişle ilgili olarak Bakanlıktcın ganderİlen eıııir
ı'e genelgelerin tarih ı,e sayılarOıla özetleri, le./iiş cılunan nıeıııurlarca (lefüerin özel bölünıüne
Yazılcı.rak inızalanır. 50 nci ıııadtJeııiıı son .fıkrası lıükıııü, ıefiiş cle.fıerleri hakkınr]a r].cı

uYgulanu'. " hükıı'ıü gereğiırce, kuruıı-ıda Teliiş Defteriı-ıiıı tutulması ve jegişeıı biriın amirleri
arası ııda devir tesl iırı leri ıriı,ı yapı l ıııası sağI aırııı al ı d ı r.

3- Önceki TeftiŞ Raporunuı-ı 26.12.2012 tarilı ve 4255 sayılı yazı ile İl Genel Meclisiııiıı
bi lgisiııe suırulduğı_ı iııceleıııniştir.

TeftiŞ RaPorlarıırın İl Özei İdaresiniıı ilgili birinılerine gönderilerek raporda ııevzuata
aYkırı olduğu iÇin düzeltilnıesi isteııen hususlar ile uygulamaya yön vermesi açısıırdaır tavsiye
edilen koı'ıularııı takip edilınesi ve İ] Genel Meclisiııin bilgisine sunulmasıııtn yanı sıra 5302
saYılı İl Özel İdaresi Kaıruııuııtın "Deııeliıııin kıılı"^aıııı ı,e rürleri" başlıklı 38 inci ınaddesiııiıı
son fikrasının, "..,Denalinıe ilişkin scınuçlar kaıııuoyuna açıklanİr ııe ıııecli,şin bilgi,sine
sunulur,.. " Şeklindeki hükıııü uyarınca Mülkiye Müfettişlerince düzenlenen raporlar ile
Yukarıdaki ınadde ınetııiııde yapılacağı belirtilen diğer denetimlere dair raporların soıruçlarınıır.
kamuoyuna açıklannıası ihmal edilmenıelidir.

4- 18.04.2011 tarih ve B.05.İLİ.0.02.02.00-1663.01-2426 sayılı onay ile yürürlüğe girerıMülkiYe Müfettişlerince Düzenleıreır Raporların Değerlİndirilmesi, Takibi ve
SonuÇlaırdlrılıı'ıası IJakkında Yörıergeıriıı dikkatlice incelenerek, buırdan sonra Mülkiye
Mül'ettiŞlerince lrazırlaıraıı rapor]ara verilecek olan cevapların şekil ve süreleriıre uyularak
cevabi raPorun l-ıazırlaırması, takibi ve sonuçlaı-ıdırılıırası konusunda gerekli hassasiyetin
gösteri lınesi sağlanııralı, ayrıca Yöııergeıriıı 22 ııci ıı-ıaddesi gereği, yoİergenin hiznıet içi
eğitim ve seınineı,lerde koıru olarak işleırıı-ıesi il-ııııal edilmen-ıelidir.

SAYIŞTAY DENETİMİ İLE iLGİLİ HUSUSLAR :

5-2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu incelediğinde;i'ç]1 20]7 )ııh Kesin Mizanı ile
20I8 Yılı AÇılıŞ Kaydı Arasında (Jyuııısuzluk Olıııası, (2) Etektrik Dağılım ŞrketlerinceYaPılnıası Gereken Trafo Kuruluıııları ı,e Diğer llk y(,ııırıııı Giderlerinin|dare Bürçesinc{en
KarŞılcznmqsı l)e Söz Konusu Girİerleriıı Dağılını Firnıalarından Talep Edilnıemesi, (3)
Sarıveliler Belediye Başkanlığı ile Kqranıan İl Ozel idaresi Arasıncla İnızalanan protokol
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İçişleri Bakanlığı. ....TEFTİŞ RApoRU. ....Mülkiye Müfettişliği

Ilükünılerinin Beledilıece Yarine Getiı,ilip Getirilınediğinin Kanıu jdare,çi Tarafından TakiP

Edilnıeriiği ve (4) Bakanlıklcır ı,e Merkezi İclare Kuruluşlarınca İl Ozel jdarelerine Aklarılan
Yalırını Ödeneklerinin Kullaııılıııasıııda Mevzual I-Iükümlerine (JyulnıaılxasL" hususlarıırıır
tespit edildiği, ilgili deııetim raporlarının 05.02.2020 tarilıli meclis toplaırtısında görüşüldüğü

ve kuruınuı-ı iırterıret sites i ndeıı yayııırlaııd ı ğı i nce l enmi ştir.

Sayıştay kararlarınııı yakıırdaır takip edilerek ilam sonucuna göre hareket edilmesi

sağlanmalıdır.

iç opNBrirr,ı:

6- Karaı-ıraıı İl Özel İdaresine 31.05.2013 tarihli Resnıi Gazele de yayınılanan201314747
Karar Sayılı Bakanlar Kuruiu Kararıyla (3) iç denetçi kadrosunun ihdas edildiği, aııcak teftiş

tarihi itibariyle bu kadrolarııı boş olduğu ifade edilmiş ve iı,ıcelenır,ıiştir,

İç Denetçi kadrosu doldurularak,5018 sayılı Kamu Mali Yönetinıi ve Mali Kontrol
Kanunu'ı-ıun 64 üırcü nraddesi lıükmü u}/arınca iç deıretiıı-ı yapılınası sağlanmalıdır.

GENEL SEKRETERLİK :

7- Karaınan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevinin önceki teftiş tarilıiırdeır
16.05.2014 tarilıine kadar Geı,ıel Sekreter Melrınet Salih BALDIZ, 20.05,2014 tarilıiırdeıı
08.06.2014 tarihine kadar Vali Yardırı,ıcısı Mustafa SARIKAYA, 08.06.2014 tarihinden
28,09.2014 tarilriııe kadar Ayraırcı Kayıı-ıakanrı Erkaır İsa ERAT, 28.09.2014 tarihiııdeıı
22.10,2014 tarilıine kadar Vali Yardıırrcısı Sezeı, IŞIKTAŞ, 22.|0.2014 tarilıindeıı 18.04,2017
tarihine kadar Vali Yardıırıcısı Alııııet GLJNAYDIN, 18.04.2017 tarihinden 25.01.2018 tari]riı-ıe
kadar Vali Yardımcısı Sezer IŞIKTAŞ, 25 .01 .2018 tarilıiııden 01 . l 1 .201 9 tarihine kadar Genel
Sekreter Yardııncısı Ali Yener TERLEMEZ tarafından yürütülmtiş olduğu, 01 .11.2019
tarilıiırden itibaren de Ayrancı Kayır-ıakan-ı V. Evren ÇAKIR tarafından yürütülınekte olduğu
iırcelenmiştir.

8- Karaıı-ıaıı Valiliği İıııza Yetkileri Yöııergesiıriı,ı en son 10.1 1 .2020 taril-ıiııde yürürltiğe
girdiği ve İ] Özel İdaresi Geııel Sekreteriır iırıza yetkisiı-ıiıı belirlendiği,

Karaman İl Özelİdaresi Görev, Yetkive Çalışına Yönergesiııiı-ı 06.06,20l6 tarihli Vali
oııayı ile yürürlüğe giıdiği, İl Genel Meclisine bilgi ı,erildiği ve biriınlere dağıtıldığı, aııcal<

27.06.2016, 10.01.2017 ve 16.01 .2017 tarilılerinde Vali oluruyla bu yönergede değişiklik
yapıldrğı, aıııa değişikliklerin İl Genel Meclisine sunulnradığı,

İnceleırıniştir.

Güncelleııeıı Valilik İrııza Yetkileri Yönergesiı,ıe gore İl Özel İdare Yönergesiniır de
güncel lerımesi ve ııecl i siı-ı bi l gi siııe suıruln,ıası sağl aırıııal ı dır.

9- Teftişe tabi döııeınde İl Özel İdaresi Geııel SekreterininÖzdı İdare birimleri ile [Içe
Özel İdare Müdürlüklerini denetleınediği inceleıııniştir.

Personeliır eğitilıııesi ve yetiştirilmesi koııusunda İl Özel İdaresi Geııel Sekreteriıre
büyük sorumlu]uk düşmekte olup, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35 inci maddesinin;
"...Genel sekreter, il özel idaresi hiznıetlerini yali adına ve onun emirleri yönünde, mevzu.al

hükünılerine, il genel ıııecli,çi ııe il encüıııeni kararlarına, il özel idaresinin qmaç ve

polilikcı.larına, slratef ik plan ve yıllık çalışıııa programma göre düzenler ı,e yürütür. Bu cınıaçlcı
il özel idaresi kuruluşlarına gereken enıirleri veri.r ve bunların uygulannıasını gözetir ııe
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sağlar,,. " lrükırıü uyarınca İl Özel İdaresi Gene] Sekreteri tarafından periyodik deııetinı
YaPllması ihmal edilınemeli, aksi durumuıı sorurııluluk doğuracağı bilinmelidir.

TESKİLATLANMA VE PERSONEL iŞLEMLERİ :

l0- Karamaıı İl Özel İdaresi persoırel iş ve işlemleriıri mevzuata uygunluk yönünden
inceleınek içiır, uhden,ıde görev yapmak üzere Karaman Valiliğince görevİendirileıı
Defterdarlık personeli V.H.K.İ Adnaıı NERGİZVER, Recep KOLUKISa, Sevgi KILINÇ ve
nıüfettişliğiııce yapılan iırcelenıe ııeticesinde aşağıdaki lrususlar tespit edilıniştir.

l1- İl Özel İdaresi ırıevcut durum itibariyle;

-Geırel Sel<reterlik.
-Genel Sekreter Yardınıcılığı (2)
-İnsan Kayıiakları ve Eğitiın Müdüılüğü
-İmar ve Kentsel İyileştirnıe Müdürlüğü,
-Mali Hizmetler Müdürlüğü,
-Y azı İşleri Müdürlüğü,
-Su ve Kaııal Hizırretleri Müdürlüğü,
-Yol ve Ulaşın-ı Hiznretleri Müıdürlüğii.
-Yalırıııı ve İıışaat Müdürlüğii
- l'arıııısal H izınetler M üdtirlüğti.
-Kültür ve Sosyal İşlcr Müdürlüğü.

Şeklinde teşkilatlannıış olup, Yazı işleri Müdürlüğü, in-ıar ve Kentsel iyileşıııe
Müdürlıiğü, Yatırıın ve İıışaat Mtidürlüğü ile İnsan Kaynakları ve Eğitinı Müdüriüğti
görevleriııiıı vekaleten yürütüln,ıekte olduğu, diğer nıüdürlük]erin ise asil müdürler tarafıı.ıdaı.ı
yürütüldiiğü iııcel eıııııi şlir.

Vekdleteı-ı idare edi]en birinı]ere atanıııa şaıtlarıııa haiz, asi] görevlileriıı atanması
lıusustıııda tedbirl er al ıı-ııırası sağl aıııııal ı dır.

l2- Karaır-ıaıı İl Öze] İdaresiırin kadro detayları aşağıdaki tabloda gösterilıııiştir.

Unvan
Norm
Kadro

standardı

Meclisin
İhdas Ettİği

Mevcut Durum

Dolu Boş

Genel sekreter l l 1

Ger-ıel Sekreter Yardıı-ı-ıcı sı 2 2 2

Hukuk Müşaı,iri 1 i 1

Iç Denelçi aJ 3 J

Müdür 14 12 8 4

Uznıaı,ı 7 7 7

Şefl 20 20 11 9

Mali Hizınetler uzırıanı 2 2 2

Mal i ljizııietler uznraıı yardııırcısı l 1 1
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Idari Personel(Ilçe Ozel Idare Müdürü
Hariç) 54 54 26 28

Tekııik persoırel 86 86 46 40

Sağlık Persoıreli 8 8 8

yardınıcı Hizınet persoıreli 12 12 6 6

Aviıkırtlıl< I lizııietleri persoııcli a
J 2 1 1

Şalrsa Bağlı Kadro

Ilçe Ozel Idare Müdürü 5 5 J 2

Memur Kadroları Toplamı 2|9 2|6 ll1 105

Stirekli İşçi Kadroları Toplaıııı 49

Sözleşı,ı-ıeli Persoııel (Kadro Karşılığı) 24

Şirket Persoııeli 188

Genel Toplam 372

Karaınan İl Özel İdaresiı-ıiır Norıı-ı Kadrcı Yönetn-ıeliği eki cetvellere göre kadrosuııı-ıı-ı

(5) ilçe özel idare nıüdtirü r,e (3) iç denetçi ile birlikte (219) menıur, (49) sürekli işçi kadrosu
olmak izere (268) olduğu. meclisçe ilıdas edilen memur kadrosu toplamınıır (216) olduğu bu

kadrolardan (135)'iııin dolu (81)'isinin boş oldtığu, norm kadro ile İl Özel İdaresiııe verileı,ı

sürekli işçi kadrosu sayıslnln (105) olduğu, mevcutta ise (49) işçinin bulunduğu ve nornı
kadronun (56) eksik olduğu" Karan-ıan İl Özel İdaresi PersonelAnoııim Şirketiııde de (188) işçi
buluııduğu,

(1) Avukat, ( l ) Bilgisayar Teknikeri, (2) Ekononıist, (1) Elektrik Elektronik Mühendisi.
(1) Elektrik Teknisyeni, (1) Harita Mülıendisi, (1) IJarita Teknikeri, (4) İnşaat Müheııdisi, (2)

Maden Mühendisi, (l) Makiııe Mühendisi, (2) Makine Teknikeri, (2) Mimar, (l) Mimari
Tekniker, (1) Orınaıı Müheııdisi, (1) Ormaıı Teknikeri, (2) Ziraat Mülıendisi olmak üzere
toplaın (24) tam zamanlı sözleşırreli persoııel istilrdan-ı edildiği,

(3) persoııeliıı Valilik birinıleriııde, (1) persoı,ıeliır Merkez Köylere Hizmet Götürırre
Birliğir-ıde Valilik olı_ıruyla geçici görevlendirildiği,

Nihayetinde teftiş tarilıi itibariyle Karaınan İl Özel İdaresinde; (11l) Meınur, (24)
sözleşrneli, (49) dainıi kadro]u işçi ve (188) Karaırıaır İl Özel İdaresi A.Ş persoııeli oln-ıak üzere
(37 2 ) personel çalıştığı,

Anlaşılııraktadır.
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l3- Teftişe tabi dönemde ıııeır-ıurlar eli ile yürütülmesi gereken hizmetlerin memurlarca
yürütüldüğü, bürolarda istihdani edileı-ı işçi sayısının (4) olduğu, kurumun mevcut personel
sayısınln lrizınet gerekl eri açısındaır yeterli olduğu anlaşı lmıştır.

Anayasaırın 128'iııci ınaddesinde; "... Deııleüin Kaınu iktisadi Teşebbısleri ve diğer
kanıu ı.üzelkişilerinin genel idcıre esaslcırıııa göre yüı,ütmekle )ıükünılıi oldukları kanıu
hiznıellarinin gereklirrliği asli ı,a,çürekli görevler ıııeıııurlar ı,e diğer kanıu göreıılileri elbılc
yürülülür... " deırilıııekte olı"ıp, 657 sayılı Devlet Meınurları Kanuıruııda süreklilik arz eden
görevleriır memurlar eliyle yürütüleceği aynı kanunuır değişik 33'üncü maddesinde ise
kadrosuz memur çahştırılam ayacağı hükııü yer alınaktadır.

İçişleri Bakaıılığıırın (Mahalli İdareler Genel Müdiirlüğü); "...nıenıurla.r eliyla
Yürülı,ilnıesi gereken kaıııu göreıılerinin yürülülnıesinde işçi slatüsünde personel isıihdanıınııı,
Anayasa'nın ]28/], 657 s,ayılı Kanunun 4. nırıddeleri ile Sayıştalı 3. Dairesinin 1968/229 ve 1.

Dairesinin 1969/6978 gün ııe sayıl1 lçororları karşı.sı.nd() nıünıkün olıııcıdığına.,, " ilişkin
14.1 1.1994 tarilı r,e B.050.MAI1.0710001/1568 sayılı Geıielgeleri ınerzcuttur.

Sayıştay l. Dairesiniıı |969l6978 sayılı r,e 3. Dairesinin 19681229 sayılı kararlarıııda;
kadro koırusu olaıı r,e süreklilik aı,z edeıı görevlerde yevnıiyeli persoıreliıı çalıştırılaıııayacağı
lıususuna açıkl ık getirilnriştir.

Daırıştay 2. Dairesiırin... Be]ediyesi ile ilgili 18.06.1998 tarih ve E: 199612988, K:
1998/2222 sayılı kararırıda; daimi işçi olan kişilerin mevzuata aykırı olarak ınemurlrıl<
kadrolarıı-ıda görevleııdirnıeıriı-ı TCK'ırın 240'ıııcı ır-ıaddesiııde (Halen yürürliikte buluııan TCK
257'nci maddesiyle düzeırleırıniştir.) tarif edileıı görevi kötüye kul]aııına sLıçuı]u oluşturduğu
ifade edilıniştir, Yiııe Daı-ııştay 2, Dairesiııiıı,.. Biiyükşehir Belediyesi ile ilgili 09.|2,1gg7
taril-ı ve E:19961666. K: l99712956 sayı]1 ku,.u,.ıı.ıda da; belediyeniıı genel idare esaslarııra göre
Yürütmek zoruııda olduğu asli ve sürekli kaınu görevleriıri İşçi sÜtııstınde kişiler atayİrak.
AnaYasanın 128 iırci ve 657 sayılı Devlet Meıııurları Kanunuı,ıun 4'üncü madde]erine aykırı
olarak işçiler eliyle gördürıııesi şekliııdeki işleıııiııin TCK'nın 240'ınçı ınaddesiııde (Halen
Yürürlükte bulurıan TCK 257'nci ırıaddesiyle düzenleıımiştir.) tarif edileır suçu oluşturduğıı
ilade edilnıiştir.

Yukarıda sıralaı,ıan kaııuıı htikiiıııleri, konı-ı1,3 açıklık getiren Bakanlık Geı-ıelgesi,
SaYıŞtay ve Daırıştay Kararları göz öııiiı-ıde buluııdurularak bundan sonra da kuruınuı-ı geı-ıe[
idare esaslarıııa göre yiirıittüğii l-ıizınetleriıı ı-ı-ıeıırıırlar eliyle yürütülınesiııe devam oluııııralıdır.

l4-11Özelİdaresiııdeınevcut(11l)ıneınurarasında(l)adetengellimemurçalıştırıldığı
iıicelenıııiştir.

657 sayılı Kaııuııun 6111 sayılı Kanunun 99 uııcu maddesiyle değişik 53 üncü
ırıaddesinin;

"..,Kurıınl. ı,,e kııruluşlar lıu Kanuna gore çalış,tu,dıkları personele ait kadrolaı.da %o 3

cıranında özürlti çalışlırıııak zorunclar]u,. o,4, 3'üıı lıesaplanıııa,çında ilgili kurun,ı |)eycı kuruluş,ıın
(yı,ırlc{ış,ı teşkilal lıcıriç) ürıplanı rJolu kcırJro salı7.91. dikkaıe alınır...''

Hükınü ve bu ııraddeye istinaden 03lI0l2011 tarih ve 28073 sayılı Resmi Gazetede
YaYımlanarak yürürlüğe giren Özürlülerirı Dev]et Memurluğuna Alınma Şartları ile
YaPılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yöııetmeliğin 11 inci maddesiniır;

".,,Özürlülere lcıJısis ec]ilecek kadroların teı,pitincle, ilgili kurun.ı ı,eyq kuruluşun,
YurldıŞ ı leşkilatı hariç, lo1ılanı dcılu ıııeıııur kadr0 sü)ıı§777ry % 3'ü c]ikkrıte al,ınır.

/
,/



. Sayfa (6)

İçişleri Bakanlığı. ....TEFTİş RApoRU. ..Mülkiye Müfettişliği

Kurunılar, hiznıet gereklerine göre özürlülere tahsis edecekleri nıünhal kaıdrolarını,

OMSS sonuçların(,ı ı)eya kura usulüne göre yerleşliı,nıe yapılnıasını sağlayacak şekilde.farklı
e ği t inı, s ın ıf' ı, e unı, a n l a.r i t i b a r ıyl a h az ı r l cınıq k zo rund a dır.

Ozı;rlülerin isıiht]anı edileceği Llygun nıünhal kadro bulunnıadığı lakdirde genel

hükünılere göre r}iğer nıünlıal karJrolarda unyun dağişikliği yapılarcık gerekli karJrolar lemiıl

edilir. 0zürlü personelin istihrlanı eriileceği birinıler, ilgili kurunx veya kuruluşça belirlenir,,, "

Hükümleri doğrultusunda işlem yapılarak engelli vatandaşlarımlzıı1 çalışına hayatıııda
aktif rol almaları içiıı gereken tedbirleriıı alıııması sağlanınalıdır.

15- İl Özel İdaresiıriır Persoııele ilişkin özlük dosyalarının (8) bölünıden oluşnıadığı,
Mülga Köy Hizı-ı-ıetleri Geı-ıel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı antetli evrakıır
kullanılarak (1 2) bölüınden oluştuğtı, inceleırmiştir.

Genel Sekreter Yardımcıları ile 1 5.12.2017 tarihinde atanan Meınur S.G.' ye ait dosya

örırektir.

657 sayılı Devlet Meıııurları Kanuııuııuıi 61 l 1 sayılı Kanunla değiştiri|en " Menıur bilgi
sistenıi, özlük rioslıasz" başlıklı 109 uııcu maddesiniıı son fıkrasının; ",,.ÖzlUl,. dosyalarıııın
lululnıa esasları ile özlük ckısya|qymd0 ),er alcıcak belgelere ilişkin ustıl ı,e esaslar Deıılel
Persrınel Başkaıılığınca belirlanir,., " hükmü üzeriııe Devlet Personel Başkanlığının
|5.04.20|1 tarilı ve27906 Sayılı Resrııi Gazetede yayımlanan (Seri No: 2) Kanıu Persoııeli
Geırel Tebliğinde:

"..,]- fuIenıurlcır, T'ürkiye C'unılıuriyeli kinılik nun,ıürqst esas al.ınarak kuruııılarınca
tutulacak personal bilgi s,isleınine kq)ıdrılunurlcır. Burada n,ıemurun adı, soyadı, cinsiye li,
doğuııı larihi ve yeri, öğreııinıi, karlro ttnyant ve derecesi, nıeıııuriyele baş,lanı(] üuı'ilıi,

ııı.eıııuriyelten ayrılnıa ıurilıi ı,e sebebi, seıır]ika üyeliğine ilişkin bilgiler ile gerekli görülecek
diğer ıııesleki bil giler kalıcled.ilü,.

2- Kurunılcıı,c,cı lıcr ıllemur(t üzeriııde I11etllurun kuruıııu, cıdı, soyaciı, ı't.nıut.nı, Ttirkilıe
Cunıhııriyeıi kinılik numarq.s,t,./bloğra/i ı,e gerekli görülen diğer bilgilerin yer alclığı bir kuruııı
ki nılik belgesi ı,eril ir.

657 sayılı Devlel Meııı.urları Kanunuıı.uıı 4/B ı,e 4/C nıac,ldelerine göre islihdcını
eriilenler, perstınel bilgi sistenıiııe kaydolunu.r ve bunlara kurum kiınlik belgesi verilir. Söz
konusu. personel için personel bilgi dosyası lululur.

3- Her tllen,ıl/r içiıı biı, özlük dosyası lululur. Ozlük dosyalarının ilina ile doğru ı,e

lcırafiız bir şekilde ıuüulıııcı,yınc]aıı persoııel birinıleri soruııılu,du.r.

1- )zlük dosyalcırı ıııeııııırların başarı, lelerlik ve ehlbıetlerinin tespilinrle, kadeıııe
ilerleıızelerinde, derace )ıükselıııelerincle, enıekliye ay,ılnıalcırında ı,eya hiznıelle ilişkil.erinin
ke s, i l ııı e,s, i n d e gö z ö n ıi nd e b u l u n dı,ı r u l u r.

5- Ozlük dosyası sekiz ballnıden oluşur;

Birinci baltinıde ; ilk-yeniden-naklen atqm,aya ilişkin belgeler,

İkinci ballnıde; öğreniııı duruıııu, bildiği yabancı diller ve derecesi, yaptığı lisansüslü
eğitinı-sıa.j ve inceleııı.eleri ile ilgili belgeler, katıldığı her türlü eğitiın .faaliyeıine ilişkin
belgele r, kendisi lara/indan ııerilen yüym ı,e eserlerine ilişkin bilgiler,

Uçüncü bolt;nıde; m.eruurun kullandığı izinlere ilişkin belgeler,



] Sayfa (7)

İçişleri Bakanlığı. ............TBFTİş RApoRU. ..Mülkiye Müfettişliği

D()rr]üııcü bt;lınıc]e; menlıur hakkıııda 1ıapılan clisiplin soruşlurnıalarına ilişkin evraklar
ile ı,erilen diı;iplin cezaları., yarg organlarınca men,ıı/r hakkında verilmiş kqrar örnekleri,
göreııclen uzaklaşıırnlq)q ilişkin belgeler ile ı,arsa i,nceleın,e, soruşturnla ve denetim raporları,

Beşinci bollnıde; kuruııılarca gerekli görülnıesi halinde n,ıemurun maaş, ücrel, harcırah
ııe sair parasal haklarına ilişkin belgeler, enıeklilik durunıun,a ilişkin belgeler, baknıukla
yükünılü olduğu kişilere ilişkin bildiriıııler, ma.l beyannanıeleri ile sendika üyeliğine ilişkin
belgeler,

Alüıncı ballnıcle; men,ıurun adaylık ı,e cıs,li ıııeıııurluğa alann,ıqsına ilişkin belgeler,
derece ya kadenıe ilerlenıeleri, sıııı.f, yer, unvan, gdı,eıı değişiklikleri ile ilgili belgeler, geçici
gorevl endiril nıe s ine il i şki n bel gel er,

Yedinci lıt)lünırJe; ljctüt, lıaşarı ı,a ii,şlün buş,cıı,ı belges,i ııerilıııe.çine ilişkin hilgi ve

belgeler,

Sekizinci bt;lunıde; aı,kerlik duruıııu, ıııecburi hiznıel yaklnılalUğU ve azlrllllk
duruıııun{ı ilişkin belgeler ile yukarıdaki bölünıler kapsaınına girıııeyen menlurLın lıiznıel
r]uru.ıııu.na ilişkin diğer nıe sleki bilgi ı,e belgeler,

Saklanır.

6- Belgeleı, özlük dcıslıOslnln ilgili br;llnıüne, eski tarihli olan altla olacak şekilde,
kı,onol oj i k,, ı-r ayl $öı^ e yg y l g 

ş l i r il i r.

7- Bakanlıklar ye diğer kanıu kuruııı ı,e kuruluşları, özlak dosyasında yer alan
bilgilerden isıihdanı polilikcılarının lespiti 1,e yygulanıııasında. gerekli gördükleriııi nıerkezrJe
e lektr onik orl aıııda lut arlar.

8- Göreı,i herhangi bir şekilde sonq eren ıııeıııurların özlük dos:lıal,arı kurunılarınc:a
scıklanu,.

9- Özliik drısyalcırıııln tutulıııası ı,e ıııuhafazasın.da özel hayatın gizliliği ilke,çine riayg1
edilir. )zltik d.os1,c.51 içeriği hcıkkında,\,lruşlLürn,ıü 1)e koııuşlurnıcıya yelkili ıııarciler
clışınclakilere açıklaıııa yapılcııııcız, bilgi ı,erileıııez. Ayrıca kiş,inin ruasI olnıakslzın özlıik
closyasuıdaki bilgilar ııe kayıülar esas a.l.ınarak kişi lıakkında yayında bulunulanıaz.

10- 657 say1l1 Deıılet Meıııurları Kanunuııun 4/B ı,e 4/C nıaddelerine göre islilıdanı
edilen personelin personel bilgi dosyasında; lronolojik sffaya göre sözleşıııeler, öğreninı
durunzuna ilişkiıı belgeler, kuruııı içi 7ıg1 ye Lınvctn değişikliklerine ilişkin belgeler, izinler,
sendika üyeliğine ilişkin bilgiler, sözleşnıe.fbslıi ı,e hizıııele yönelik diğer belgeler lutulur.,,"

Denildiğiııdeıı, özlük dosyalarıırın bu hükümler çerçevesinde düzeırleırmesi
sağlaırnıalıdır.

16- Geııel Sekreter Yardııııcıları ile İnsan Kayırakları ve Eğitim Müdürü dahi]tüın biriııı
amirlerinin özlük dos1,6121,,r,ır İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde buluırdurulduğu
iııceleıııııiştir.

Genel Sekreter Yardımcılarının özlük dosyalarının Genel Sekreter, birinı anrirleriniır
(müdürlerin) sicil dosyalarırıın ise İı,ısaıı Kayırakları ve Eğitim Müdürlüğünün bağlı olduğu
Genel Sekreter Yardınıcısı tarafıııdan muhafaza edilı-ı-ıesi sağlanmalıdır.

17-Il Özdl İdaresinde Etik Koırrisyoılunun oluşturulınadığı incelenmiştir.

Kamu Görevlileri Etik Davraııış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Yönetrneliğin 29' uııcu maddesinin;
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İçişleri Bal<anlığı. ....TEFTiŞ RAPORU. ....Mülkİye Müfettişliği

".,.Kurunı ı,e kuruluşlcırr]a, elik ktillurı;nti )ıeı,leş,tirnıek ve gelişlirnıek, perstınelin elik

rlavran1ş ilkeleri koııusuncJa karşılaşlıkları soruıı.larla ilgili tılarak tavsiyelerde ıje

yönlendirnıerJe bulunıııak ve elik uygulaııı.aları değerlendiı,ıııek üzere kurunı ı,eya kuruluŞun üSt

yöneıicisi ıaraJinc}an kuruııı içinden en az üç kişilik bir etik koınisyonu oluŞturulur.

Eıik konıisyoııu ü)ıeleriııin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurunıı'e
kuruluşun üsl yönelicisince belirlenir, Eıik konıisyonu üyelerinin özgeçnıiş ııe iletişinı bilgileri,
üç ay içinde Kurul'a biltiirilir. Elik kr,ınıis)ıoııu, Kurı.ıl ile iş birliği içinde çalış'u'.,."

lıükmü uyarıtıca, Etik Koırrisyoııuıı kurularak etik kültürüııü yerleştirmek Ve

geliştirmek, persoırelin etik davraırış ilkeleri koırusurıda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak
tavsiyelerde ve yönlendirınede buluırmak ve etik uygı,ılaınaları değerlendirınek konularıırda

çalışmalarda buluı,ıınası sağlanınalıdır.

18-657 sayılı Devlet Memurları Kanunuıra tabi personeliıı disipliı,ı işleırrlerini yürütrııek
üzere, İl Özel İdaresi Disipliıı Kuru]unun lıer yıl görevlendirme yapılınak suretiyle yeıriden
belirlendiği iı-ıcelerımiştir.

1-eftişe tabi döııeıııde; (6) persoırele (16) ııyarına, (l4) persoırele (26) kınama, (9)

personele (12) aylıktaıı kesıne, (1) personele (1) kadenıe ilerlen-ıesiniıı durdurulııası cezası
verildiği, disiplin cezalarıııa ilişkin dosyalarıı-ı iı-ıceleııınesinden ilgilileriıı savunınalarıırıı-ı
alındığı görülıırüştür.

Ayrıca il Özel İdaresi İşyeri Disipliıı Kurulunun Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerine
uygun olarak oluşturulduğu, 4857 sayılı İş Kanuııuı,ıa tabi persoııelin disiplin işlemleriııiıı
yüı:ütüldüğü. Disiplin Kı;rulurıı-ıır l-ıer yıl belirlendiği, Toplu İş Sözleşnıesiıriı-ı 58 inci nıaddesiııe
göre ikisi işçi tenısilcileriııdeıı olıııak üzere (4) kişinin en son 25.02,2020 tarilıli Geııel Sekreler
V. olurı_ı ile belirlendiği, İırsan Kayırakları ve Eğitiııı Müdtirü Başkanlığında, Kurum Avlıkalı
ve iki Sendika Teııısilcisiı-ıdeır o1lıştuğu.

Teftişe tabi döııeıııde; İşyeri Disiplin Kıırulu Kararı ile ( 1 l ) işçi persoı-ıele toplaırıda ( 1 8)

yevıniye kesiıni, (a) işçi persoı"ıele (5) kıııama, (3) işçipersonele (3) uyarı cezas;ı verilıııiş olı-ıp,

(1) personelin de iş akdinin feslıedildiği iırceleırıı-ıiştir.

Personeliı-ı sevk ve idaresiııde gerektiği hallerde mevzuatın öngördüğü ınükAfat ve
disiplin cezası araçlarıırıı,ı uygulaırıı-ıasıııııı, bu araçlarıır kurallara uyan ve uymayan persoıreliıı
ayırt edilınesinde adaletli bir yöııetiınin gereği olduğu kadar, gerektiği durumlarda hukuki bir
ırrecburiyet olduğu \/e ilınıaliııiıı de soruırıluları için suç teşkil edebileceği hlısusu
uırutulınaı,ııalı, disiplin ceza işleıı-ıleriırirı, Aııayasaııın l29 uncu ıııaddesi lrükmü göz önünde
bulundurularak, 657 sayıh Devlet Meır,ıurları Kaırunuııun 124 ve devaıırı nıaddeleri ile Disiplin
Kurulları ve Disipliır Aınirleri Hakkında Yönetır-ıelik l-ıükün-ılerine göre yürütülıı-ıeli, ayrıca 657
sayılı Devlet Memurları Kanunuıra tabi personelin disiplin işlemlerini yürütmek izere Il Öze|
İdaresi Disiplin Kurulunun lıer yıl görevlendirıne yapılmak suretiyle Disiplin Kurulları ve
Disiplin Aınirleri Hakkında Yöıretııeliğinin 4 üırcü nıaddesi uyarınca İü Valisinin onayıyla
oluşturulınası ihn-ıal edi lıneıı-ıeli dir.

19- Teltişe tabi döneır-ıde 4483 sayılı Kanuna göre (37) ön iırceleme yapıldığı, bu
soruşturmalar ıreticesiııde (69) personel hakkıırda soruşturına izni veri]diği, (35) persoı-ıel
lrakkıırda ise Soruşttırmalrzni Verilnrenıesi şeklinde karar alındığı, (18) karara karşı yargıya
itiraz edildiği, yargı orgaırlarınca da (16) kararııı onadığı, (2) kararın da iptal edildiği.
kesiııleşen öır inceleırıe kararlarınııı personelin özlük dosyasına konulduğu inceleırmiştir.

4483 Sayılı Meınurlar ve Diğer Kaınu Görevlileriııiıı Yargılanması Hakkında Kaırunuır
Uygulamasıııa İlişkin Olarak İçişleri Bakanlığınca Yürütülecek işlemlere İüişkin Yönergeniıı 32
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İçişleri Bakanlığı. ....TEFTİŞ RAPORU. ...Mülkiye Müi'ettişliği

ı-ıci ıııaddesi uyarınca; verİlen kararlarııı ilgililerin özlük dosyasına konulması ve gerekli
takiplerin yapı lması sağlannıalıdır.

20- Teftişe tabi dönemde Karaman Valileri tarafindan (6) personele başarı belgesi
veri ldiği iırceleı-ıııriştir.

Bundaıı böyle de çalışrııalarında üstüır başarılı. görevine bağiı personelin özellikle Geııel
Sekreter tarafındaır tespitiı-ıiıı yapılarak ve bu tespite ilişkin gerekçeİeriır açıkça belirtilerek il
Valisiııe tekli{le bulı.ıııularak, 657 Sa),11, Devlet Meıııurları Kaııunurıun ';Başarı Belgesi''ı-ıe
iliŞkiıı 122 ııci ııraddesi lrükı-ırü uyarınca ırıenıurların çalışına ve başarıları göz önüırde
bulundurularak, I-ıak eden personele başarı belgesi verilnresi yoluna gidilmelidir.

21- Persoı-ıeliıı emekliliğe esas, kazaırılrııış ve ödeııreye esas lıak aylıklarına ilişkin terfi
tarilıleri bilgisayar sisterııi tizerinde tutulnıakta olup, terfi hakkı gelen İersonele ayİık toplıı
onaY ile kadeırıe veya derece i]erlenıeleriııiıı yapıldığı ve buna ilişkin ç,kt,lann alınarak özlük
dosYalarına koııulduğu. ayrıca bu işleınin e-icisleri evrak ırıodülü sisteıni içerisinde yer aldığı
görülınüştür.

657 saYılı Devlet Memurları Kaı,ıuııtıı,ıuıı 61li sayılı Kanuı,ıuır 100'üııcü ırıaddesi ile
değişik "Kadenıe ı,e ka.d.enıe ilerleıııesi " başhklı 64'üncü maddesinin;

"..,Kadaıııe; derece içinde, göreııin öneıııi ı)eya sorunıluluğu artıııaclan, ıl.ten.ıu.run
ayl ığında ki il er l e nıe d ir.

Meıııuruıı kcıcleıııe ilerle ıııesinin yapl|a6ilnıesi için bulunriuğu ka(Jenıede en az bir 1ııl
çalışıııış, rılıııa,çı ı,e lıulundı.ığu tierececle ilerlqıe bileceği bir katJİnıenin bulunıııası ş,arllcırı
urunl t,.

72 nci ıııcıd.de gereğince beliı.li bir ,s,üre görev )ıa]ınıcık üzere, ıııecburf olarcık sürekli
görevle alanan ıııeııııırlarrJaıı kcılkınıııcıdcı birinci clerececle öncelikli )ıörelerde bulununlara, lıu
yörelerde./İilen çcılışıııak surelilıle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerleıııesi ri_aha verilir.
Yıllık izinde geÇirileıı sürelar.fiilen çalışılnıış s,ayılır. İkiyılclan az süreler clikkale alınıııaz.

Son sekiz Y1/ iÇinde herhaııgi bir disiplin ceza,çı alııı.ayan ın.eıııurla.ra, aylık derecelerinin
Ylkse llilnıesinde dikkale alınıııaküzere bir kcıclenıe ilerlenıesi uygulanu..

Bu nıar].clede belirlilen Şcırtları haiz her sınıf'ı,,e cierecedeki ıneınur1yr, hak kazaııclıkları
larihlen geÇerli olıııak ü.zere ııe haşkaca bir işlenıe gerek kalmaksızın bir ileri kaclenıelıe
i l c rl eın i ş, .ı,ayı l ı ı. l ur.

kadenıe ilerlenıe,s,i ile ilgili cıııay ıııercii ataıııalıa yetkili anıirc]ir. onay ıııercileri kacJe nıe
i l e r l e ııı e l e r i i l e i l gi t i ye l ki l e r i n i ci.eı,r e cie b il i r l e r.

Kcıdeıııe ilerleıııesiııe hak ka.zan.aıııayaıı ıııeıııu.rlcu", kurunılarınca her ay alınacak toplu
oııaylcırla belirlenir. kadeıııe ilerlenıes,i 1)cıpıllış s,cıyılaıılarrian ilerlenıeye nıasııhak olnıarJıkları
sonrqd%n te,sPiı edilenlerin kaclenıe ilerleıııeleri, ilerlenıiş, sayıldıklaİı larihten geçerli rılıııcık
üzere tplcıl er]ilir ... "

lrükıı]üııüır gereği yapılarak zoruı-ılu olınayaıı işleırılere başvı.ırulnramalıdır.

22- Bazl Persoırellerin lrastalık raporlarına ilişkin hastalık izıri alınadıkları ince]eırıniştir.
Hizmetli M.Y ve Avukat F.G.Ö.'nüı-ı personel dosyalarıırda sağlık raporlarına ilişkin

lıastalık izin onayıırıır olınaması örırektir.

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat iznineİıişı<in
Usul ve Esaslar Hakkıııda Yönetıııeliğin, Hastalık izni verilmesi başlıklı 7 nci maddesiniııbirinci flkrasında; "Menıurlara haslalık raporlarında gc)sterilen süreler kar]ar ha,çtalık izni



Sayfa (l0)

ı,erilir," hükmü ile ikinci fıkrasında; "Hcıslalık izni, menıurun göreıı yaptığı kurunı veyU

kuruluşun izin ııerıııeye yetkili kıldığı biriııı aıııiı,lerince verilir. Yurl dışında verilecek has'lalık

izinlerinrJe nıisyoıı şe.finin on.q)ı zoruııluduı,." denildiğinden ilgili hükümler çerçevesinde iŞlenı

yapılıııası sağlaıınıal ıdır.

23-Persoırele ait bazı özlük dosl,n|a1,,,,6a l,ıastalık izıriıre dönüştürüIen sağlık raporlarıı'lııı

ası l suretl erini ır buluırıırad ı ğı iııcel enmi ştir.

Miırrar A. E. ve İıışaat Tekııikeri M. D, T. ııiıı özlük dosyalarıııda hastalık izıiııe
dönüştürülen sağlık raporlarııııır asıl suretlerinin buluıımamas1 örnektir.

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkiıı
Usul Ve Esaslar Hakkıııda Yönetıııeliğiıı, IIasüulık izni verilınesi başlıklı 7 ırci ınaddesiı-ıiı-ı

tiçtincü fıkrasıııda; "Kaıııu lıizıııaıleriııtie aksanıaya ),oü açılııı.anı.a.sı ve bu Yönetınelik ila

beliı,lenen usül ı,a e,çcıslcırcı uygı,ınluğıınLün te.rpit adilebilnıesi için, ha,slalık rcıporlarının aslıııııı
ı,q,cı bi,r örııeğiııin en gcç rLıporı,tn cltizeıılencliği gı,iıııi lcıkip eden günün ıııesai scıcıli bilinıine
k(;dar elekıronik orüanırJa ı)q)a uygun yollarla buğlı olunan disiplin aıııiı^ine inlikal ellirilnıes'i,'
örneği gönderilnıiş ise, rapoı^ süre,çi sonuncla raporun aslının teslim edilnıesi zorunludur. |'ıllık
iznini yurıdışında geçiren ıııeııı.urların alr]ıkları haslalık raporları, dış tenısilciliklerce
onaylanıııalarını ıııüleakilı eı,ı geç izin bilinı larihinrJe disiplin anıirlerine intikal eltiı'ilir."
deı,ıildiğiııden ilgili hükıiıııler çerçevesiııde işleı-ıı yapılıırası sağlanmalıdır.

24- Personele aitbazı özlük dosyalarıııda Yenıiır Belgesi buluırmadığı incelennriştir.

Miınar A. E. r,e lırşaat Müheııdisi A. Z,' ı-ıiır özlük dosyalarıırda Yemin Belgesi

bul unmaınası örııektir.

657 Sayılı Devlet Memur]aı,ı Kaııuııunuıı Sadakal başlıklı 6 ncı maddesiırde; '''Dcı'le ü

nıeıııurları., Türkiye cuııılıuriyeli Aııqıasasula ye kanunla.rına sadakalle bağlı kalııı.ak ı'e

nıilletin lıizıııeliııcle Türkil,e cunılıuriyeıi kanunlarını sadakalla uygulaıııak zorundadu'lur.
Deı,lcı, ııleııı.ı,ırlırı Iıı,ı lıususu "Asli Deı,lat Menıurluğı,ıncı" atandıktan s,onrcı en geç biı, ay içindc
kurr,ııııl.arıııcu düzeııleııecek ıııera,yiıııle ))etkili anıirlerin huzıırundcı ),aüıacakLcıı"ı yeıııiııle
beliı,tirler ve i)zlük drısyulcırıııcı konulcıcak cış,uğıdaki "\'eıııin Belges,i" ni iııızalayarak göreııe
lıaşlarlar... " deı-ıildiğinden ilgili hükliıı-ıler çerçevesiı,ıde işlem yapılııası sağlaııınalıdır.

25- Persoırele ait bazı özlük dosyalarıııda Etik Sözleşmesinin buluııınadığı
iı,ıcelenırıiştir.

Tekıriker A.G.'ı-ıin özlük dosyası örnektir.

I(arııu Görer,lileri Etik Davraııış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkıııda
Yönetrneliğin Eıik daııraııış ilkelerine ılynıa başIıklı 23 ürıcü maddesinde; "Kalıllı görevlileri,
görevlerini )ıürülürkeıı bu I'önetnıelikte be lirlilen elik davranış ilkelerine uyıııaklu
yükümlüdürler. Bu ilkeler, kaıııu göreı,lilerinin i,ştihdanıını düzenleyen nıevzual hükünılerinin
bir paı,çasını oluşlurur. Bu Kanun k,apsaıııı,ndaki kanıu göreıılileri, bir ay içinde , Ek-l'de yer
alan "Elik Sözleşıııe" belgesini inızalaıııakla yükünılüdürler. Bu belge, personelin özliik
dosyasına kcınur,.." denildiğiırden ilgili lrükünrler çerçevesinde işlenı yapılması sağlannralıdır.

26_ Persoırele ait özlük dosyalarında Mal Bildirim Beyanlarının karşılaştırılmasının
yapılmadığı iı-ıcelennriştir.

Mal Bildirinıiııde Buluırulıııası, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun,
Bildiı,inıin Yenilenıııcsi başlıkli 7 ııci ıııaddesiırde; "Bu Kcınun kapsaıııındaki göreıılere deı,aııı.



' Sİyfa (l 1)
İçişleri Bakanlığı. .........TEFTİŞ RAPORU.......... ....Mülkiye Müfettişliği

edenler, sonu (0) ı,e (5) ile bilen yıll.arın en geç şubat ayı sonuna kcıdar bildirinılerini yenileı,lar.
\'eni bildirinıler yg1l{ili ıııerci üarafıııdan dalıa önceki bildirinıler ile karşıla.şlu,ılırlal;."
deııildiğiııden ilgili lıüküıııler çerçevesinde işleııı yapılması sağlannıalıdır

iı- öznı- inanBsiNil,ı oncaNı-aııı iı-p iı,ciı,i iş vn işı-nıvıınn :

A- İl Genel Meclisi İle İlglll İş ve İşlemler :

27-Il Geııel Meclisi iş r,e işleırrleriııin Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü, İl
Genel Meclisinin lrer ay İl Geııel Meclisi Başkanı tarafiııdan belirlenen gündemle toplandığı,
Vali tarafıııdaıı öııerileı-ı lrususlarııı gündeırıe alıırarak karara bağlandığı, gündemin üyelere ilçe
özel idare ıııüdürlüI<leri aracılığıyla, ınerkez üyeleriııe ise imza karşılığı tutanakla tebliğ
edildiği, ayrıca lıll1ı://ıı,ı,ı,ı,ı,.karaıııaııtızelir}are.goy./r interıret sitesiırdeır ilan edilmek suretiyle
duyurulduğu iı-ıceleııırıiştir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanuııunurı 13 üııcü ınaddesi ile 09.10.2005 tarilı ve 2596|
sayılı Resmi Gazetede yayımlanaıı İl Genel Meclisi Çalışına Yöııetnreliğinin 8 inci maddesi
uyart nca uygulaın anın aynı ti tizl ik] e devaını sağl aırmal ı dır,

28- İl Geııel Meclisi toplaırtılarına ilişkin güııdenıin İl Özel idaresiııin biriın
nltidtiı,liikleriııe ve diğer kaıırıı krıruı-ıılaı,ıı-ıa göıiderilıııediği anlaşılınıştır.

Buırdaıı böyle,5302 sayılı İl ÖzcI İdaresi Kaıruııı-ıııuıı l2 nci n-ıaddesinin;

".,.Özel iclare leşkilalı ve ildeki kanırı kıu,uııı ve kuruluşlarının birinı aıııirlari
gündenıdeki koııulcırla ilgili olarak nıeclis lrıplaıılılarına daveı edilebilir ve bilgi alınabiliı,."

lıükınü uyarıılca, her toplaırtı gündeıniııiıı o toplaıitıda ilgisi olan yatırııncı müdürlüklere
göııderilır-ıesi sağlaııınalıdır.

29- Meclis kararlarıırırı; 'oDönem". "Toplantı", "Birleşim No", "Karar No", "Karar
l'arilıi". ve "Oturuııı No" şeklinde yazıldığı iııceleırnriştir.

Kararların başlıklar açiiıırak sı"ıretiyle tutulınası ııygı-ılaınasıırın devamı sağlanmalıdır.

30- İl Genel Meclisiırin kararıyla ıııeclis toplaııtılannın sesli ve görüntülü cilrazlarla
kayde di ln-ıesi yöııüı-ıde karar al ındı ğı i ncel enıni ştir.

İl Özel İdaresi Kanuııunun 12 ile İl Genel Meclisi Çahşma Yönetmeliğiniıı 16 ırcı
ınaddesiniıı; " ...Toplanlılar nıeclisiıı kararıyla ses,li veya g()rüntülü cihazlarla rJu
kaydeclilebilir..." lıtikıııü gereğiırce toplantıların sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilıııesi
uygulaniası sürdtirtilmelidir.

3l- İl Genel Meclisi karar özetleriıriır iırterııet sayl'asındayayımlandığı için bir sonraki
topl antı da ırıecl i s üyel eriııe ı,eri l ıııedi ği iı-ıceleııııı i şti r.

İl Genel Meclisi Çalışırra Yöıretıııeliğinin 16'ncı n,ıaddesinin "...Kararlar, bir sonraki
loplanlıcl.a üyelere rlağılılır... " hükmü uyarınca işlern yapılması sağlannralıdır.

32- Teftişe tabi döıreıııde; " , ..İl genel ıııeclis üyelerine e ğitim anıaçlı düzenlenen eğiıinı
s'eıııineri ile..," gibi nedeıilerle yurt dışı prograınlarına gidilmesine ilişkin karar alındığı
inceleırmiştir.

İl Genel Meclisinin 09.10.20l5 tarih ve 182 sayılı kararıyla Balkan Ülkelerine
gidilmesine ilişkin kararı örnektir.



Sayfa (12)

İçişleri Bakanlığı. ....TEFTİş RApoRU. ....;.......Mülkiye Müfettişliği

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kaııuırun ırreclisiı-ı görevlerini sayan lO uncu maddesiııde;.İl
Genel Meclisiııin görev ve yetkileri tadat edilmek suretiyle sayılmış ve l0/k nıaddesiı-ıde;

"nı) Yurt içiııcleki ııe yurl dışındaki mahalli idareler ve nıahalli idare birliklerilıle
ka r ş ıl ıkl ı i ş b ir l i ği )ıa], Llnıa s ına kar ar v er m e k. "

Şeklinde hüküıı bulunduğundan madde ınetninde belirtilen anıaç dışında yurtdıŞı

programlarına yönelik ıneclis kararı alınmaınası ve İl Özel İdaresi kayııaklarının söz koırusu

nıadde hüknrü dışıı,ıdaki aınaçla yurtdışı programları için kullanılıııaması sağlanmalı, aksi

durumuır sorunı lul uk doğuracağı bi l inmel i dir.

33- İl Genel Meclisi kararlarıı-ııı-ı İl Vaüisine gönderilnıesiııde (5) günlük süreye

iıyulduğlı ve tesliıı alırıa işleı,ıriııiır usuliiı,ıe u)/gun olarak yapıldığı incelenmiştir.

İl Genei Meclisi tarafıııdaır alınaı-ı kararların taııı ırıetninin, en geç beş gün içinde Valiye
göııderilmesi uygulaırrasıı,ıa devaıı-ı edilı-ııesiııiı1 yanı slla İl Genel Meclisi Çalışnıa
Yöııetmeliğiniıı 17 nci n,ıaddesinin; " ...Başkan taraflndcın ı,aliye gönderilen kararlar, ı,aliııin
göreı,leııcliı,diği kiş,ilıe iıııza kcırş,ılığı leslinı ecl.ilir. Te,ylinı alınan kararın son say.fasına, karar
lcırihi, le,şlün alındığı larih ı,e kal,ı1 ny,,rrora,sı yazıldıklan sonra kararın biı, sureli iade edilir.
Bu şekilde kcıy11|61y1 laıııcıııı.l.aııalı karcu,genel sekı,elerlik laraJindan dosyasında saklanır. Bıı
kararlcırı kaycleınıek üzere bir r]e,fiar lutulur,,, " hükmü uyarlnca kararların verildiği anda
Yönetmelikte bel irtilen şeki lde işleırı yapılmaslıla devanı olunmal ıdır.

34- İl Geııel Meclisiı-ıce alııraır kararların iııızai^ı asıl}arının lıer yıl için ayrı ayrı
dosyalaırdığı inceleırmi ştir.

İl Genel Meclisi Çalışııa Yönetnıeliğinin 16 ncı rııaddesiııiıı: " .,,Ayrıca, kararların cıslı
biı, rJo»,acla nıuht(azcı aclilir... " htikıııü gereğiı-ıce işleın yapılmasına devam edilnıelidir.

35- İl Geı-ıel Meclisi Kararlarıırıı-ı kalı6|gji|6iği bir defterin tutulduğu, ıneclis kararlarıı-ıııı
kAtip üyelerce iıızalaırdığı. defleriıı oldı"ıkça tertipli ve düzeırli olduğu; düzeırleı-ıırıesiııe.
kararl arın yazı l ı,ı-ıas ıı-ı a özen gösteri ldiği i ııcel eıımi ştir.

İl Genel Meclisi Çalışnıa Yöııetıı,ıeliğinin 16 ncı ınaddesi uyarıııca işlenr yapılınasıııa
devaın edilmelidir.

36- İl Geııel Meclisi kararlarınııi genellikle toplantıya katılanların oybirliği ile alıııdığı,
oyçokluğu ile alınan ıııeclis kararlarıırda haııgi meclis üyelerinin karara muhalefet ettiğinin
belirtildiği incelenı,ıriştir.

Oy çokluğu ile alııraır 09,10,2020larili ve 130 sayılı ile 0B.03.201B tarih ve 53 sayılı
kararlar örııektir.

Buııdan böyle de 5302 sayılı Kaııun ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetıneliğiniıı 14

üncü nıaddesi gereğiııce oy çokluğu ile alıı-ıaıı kararlarda, karara mulralif olan üyelerin
isiıırleriıriıı yazılarak " ...'nm karşı oyu Q,ed oyu) ile oy çokluğu ile karar verilınişliı,... " şeklinde
yazılnr asııra devaıır edi ln-ıelidir.

37- İl Genel Meclisiııiıı görevi ve yetkisi dışında kararlar verdiği incelenmiştir.

05,05.20l5 tarilı ve 84 sayılı kararla köy isminin değiştirilmesi kararı,

10.10.20l9 taril,ı ve 164 sayılı karar ile İl Saglık Müdürlüğünün, Sağlık Bakanlığından
doktor kadrosu talebiııde bulunulmasına yöırelik kararı,

Örırektir.



Sayfa (l3)
İçişleri Bakanlığı. ...]'EFTİŞ RAPORU. ...Mülkiye ııltıtettışİıgİ

5302 sayılı İl Özel İclaresi Kaııııııuır ıııeclisiıı görevleriıri sayan l0 uncu ınaddesiııde İl
Genel Meclisiııiıı görev ve yetkileri tadat edilnıek suretiyle sayılmış olup, İl Geııel Meclisinin
Kanuır tarafıırdaır belirti]eıı görev ve yetkilerin dışına çıkmaıııası ve il genel meclisiııiıı
bakanlıklar, diğer kamu kurunr ve kuruluşları ile İl Özel İdaresiniır diğer organlarınııı yetki
alanına giren koırularda karar vernremesi sağlanırıalıdır.

38- Teftişe tabi döıreııde meclisin 2012 (1),2013 (2) ,2016 (2) ve 2020 yılıııd a (2) kez,
olağarıiistü toplantı yaptığı, aırcak bazı o\ağaı,ıüstü toplaııtıların aci] duruın gerektinnediği
aırlaşılmıştır.

21.03.2016 tarihli olağaııüstü nreclis loplaırtısında Faaliyet Raporuııuır görüşülnıesi
örııektir.

5302 sayılı Kanuıruır 12'nci ınaddesiniır ek fıkrasında;

"...(Ek Fıkra; 30/5/2()()7-5675/2 nıtl.) jl gcne l ıııeclisi başkanı, acil durunılarda lüzıını
görıııeı,i halinr]e il geııel ıııeclisiııi bir yllğü üç cle.far}an.fazla rılıııanıak ı,e her loplantı bir
birleşinıi gaçıııenıek üzera lopltınlO)ct ç,cığırır. 0lcığcınii,ılü loplaıılı çağrı,ıı ı,e gıind.eııı, en cız üç
gün öncedeıı ıııeclis iiya|grir. yuzılı olcırak duyurulı,u,ve uyrrcu ıııulcıl usüllerle ilcın ecJilir.
Olağcınüs'lü loplcııılılarda çağrıyı gerekliren konularııı dış,ında hiçbir konu görüşül.eııı.ez..."

deırilıııeI< suretiyle olağaııüstii toplantı yapıinrası iki bakımdan tahdit edilmiştir. Bı_ııılar
acil bir durumun olıırası diğeri de bir yılda en fazlauçkezolağanüstü toplaııtı yapılabilmesidir.
Olağanüstü toplantılarıır Kanuı-ıun gösterdiği durumlarda yapılıııası sağlaırmalıdır.

39- İl Geııel Meclisi karar özetleriırin ve koıırisyon raporlarının Karaman İl Özel
İdaresiıriıı htlp://ı,ı,ıı,u,.kqraııı.anozelir,lcıra.grıy./r iı-ıterııet sayf'asında yayımlandığı incelennıiştir.

Burıdaır böyle de 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kaııununuır l5'iııci nıaddesiııin.
"...Kesinleşen il geııel ıııeclisi kcırcır özelleri tolılanlıyı izleyen en geç yerl.i gün içinrie çeşilli
Yollarla lıalkcı dııyyyyly,,." lrükırrü uyarınca işlem yapılmasına devam edilmesiıriır yanı sıra
Kanunuıı 16 ncı nıaddesinin; ",,.Konıi,ı1,on ra]ıorları alentdir, çeşiıtiyollarla halka cluyı,u,ıılur
ııe is'teyenlere il geııel ıııeclisi lcırcıfindaıı balirlaııecek bedel kcu,şılığıncia verilir." lrükırrti
uyarlnca koırrisyoır raporlarıırıı1 Lıyguı-t vasıtalarla lıalka duyurulmasına devaın edilmelidir.

40- İl Özel İdaresiıriıı bir önceki yıl gelir ve giderleri ile lıesap ve işlenıleriıriıı denetiıı-ıi
iÇin İl Geııel Meclisi kararlaı,ıyla lıer yıl Denetiı,ıı Koırrisyonlarınııı oİuşturulduğu ve koıırisyon
raPorlarıırıır kanı-ında öııgöri.ileıı stirede lıazırlandığı, aııcak denetim konıisyoıılarında teftiş
döııeıı-ıi içinde lıiç ı.ızıııaı-ı persoııel görevleııdiı,iln-ıediği iı-ıceleı-ın-ıiştir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununuır l7 ncinıaddesi; " ...Koınisyon, vali tarafindan il
dzel idare binası içinde be lirlenen yerde çalışır ı,a çalışıııalarında uzn.ıan kişi ııe kurulı,ışlarc}.an
Ya.rarlcınabileceği gibi ı,alinin lnayoılq kcınıu kuruluşları personelinden rJe yarcırlanabilir..."
l-ıükmü gereğince uznan kişi ve kuruluşlardan veya kamu kuruluşlan personelinden
yararl aııı lırrası tavs i yeye değer göriil ıırüştür.

4l-Tarihi ve kültürel taşıırınaz varlıkların yenilenerek koruıııııası ve yaşatılarak
kullaırılırıası amacıyla yeııileırre alaırlarınııı İl Geııel Meclisince belirlenınediği incelennıiştir.

5366 sayılı Yıpraııaır Tarilıi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunıı,ıası
ve yaşatıIarak kullanılıııası Hakkıııda kaırunuıı 2 nci maddesinin;

",..Yenilenıe alanları; il özel idarelerinde il geııel nıeclisininve belediyelerde belecliye
nıeclisinin üye tanı say$mın sall çoğunluğunun kararı ile beliı,lenir. İl azel idaresinde il genel
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Sayfa (l4)
içişleri Bakanıığı. ............TEFTİŞ RApoRtJ. ...........Müll<iye ıvıurettışİığİ

ıııeclisince ı,e büyükşehirler dışındaki belediyelerde belediye meclisince bu konuda alınan
kararlar, Çevre ve Şe hircilik Bakanlığının leklffi ile Bakanlar Kuruluna sunulüı'.
BUYakŞehirlerde ise ilçe belediye ıııeclisleriııce cılınan kararlar, büyükşehir beleciiye ıııecli,çince
onaylannıası üzerine Çeı,re ye Şehircilik Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kuruluna sunulur.
Bakunlar Kurulu prrıf eııin uygulanıp uygı,ılcınnıam(]sma üç ay içinde karar verir.

Bakanlar Kuruluııca kabul cdilen alcııılcırdaki ı.ılıgulaıııa biı. progranı dahilinde eıap
e/ap pro.f ele ndiı,ilebilir.

Elalı pro./e ve progranı.ları,, ıııecl.i,ı ıiye laııı sayısıııın salt çoğunluğunun kara.rı. ve
belediyelerde beledilıe başkanınııı, il özel idarelerind.e ııalinin on.ayı ile uygulanıalıa lççlnulur.

Belirlenen alan,çı.nlrl,arı içindeki tüııı ıtışınıııazlar, belediyece ye il özel idaresince
hazırlancıcak yeııileıııe pro.1eleriniıı küllür ııe lubial ı,cırlıklarını kcıru,ııı.a kurulunca karara
bağlannıasıııı nıüleakip bu Kcıııuııcı $öre yap:[(,tcaklıgllilgrne proje.si hüküıııl,erine tdbi olurlcır,
BülıÇllşulri," belecliye sınırlcu,ı içiıırie büyükşghi, beledilıelerinin yapacaklqrının ciışıncla kalcııı
Yeııileıııe Pro.1aleri, ilçe ı'e ilk kadenıe belerliyelerince hazırlanıııcı,ıı ve nıecli,çlerint]e
kabulünden sorıra bı,iyükrıehir belediye lıaşkaıııııca rıııcıylan,cırak yürürtüğe girer. Buna göre
kanıu l aşl ırn tq 1) e uygul cı nı a yap l ı r.

I'aııilenıe alanlarının leknik allyapı ı)e yapıçal slandarlların oluşturulnıası, bu alanlcırın
)ıönelinıi ile örgüllennl.e ve uygı,ılcınıcı ulaıılarıııda bı,ılunan hak sahğılerinin velıa bt;lge lıalkının
k.atılıııııııa dcıir ıı,s,ül ııe esa.çl.rır )ıöııelnıelikle belirleııir... "

]-Iüknıü Lı)/arınca İl Genel Meclisi tarafıııdaır gerekeı,ı çalışıııaların yapılnıası
sağlaıııı-ıalıdır.

42, İl Genel Meclisiııce, İçişleri Bakaırlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi
BaŞkaıılığıı'ıın "Kadıııların ı,e Kız Çoctıklarınııı İnsan Hakları" başlıklı, 1910212010 tarih ve
2010/10 sayılı Geııelgesi uyarınca; topluı,ıısal cinsiyet eşitliğiııin sağlanıııası ve kadınlarırı ve
kız Çocuklarınln iırsaır l-ıaklarıırııı koruılıTıası ve geliştirilmesi koırularıııda ]ıerlrangi bir karar
alınnradığı iııceleırıniştir.

İÇişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığının"Kadı.nların ı,e
Kız Çocukleırının Iııs,cııı Hcıklari'başhklı 19l02l20l0 tarilı ve 2010/1O sayılı Genelgesinde
beliıtileıı (6) pilot İl'deıi (İzı-ııir, Kars, Nevşehir, Şanlıu rfa, Trabzoır ve Van) Karaırıan iline en
Yakııı olan Nevşelrir ile irtibata geçilerek çalışııralara başlanılması tavsiyeye değer görülmüştür.

43- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kaııuııu'ııuır ] 6 ırcı ınaddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma
Yöı-ıetnıeliği'ııiıı 20 nci ınaddesi gereğiııce Karamaır İl Geııel Meclisi tarafındaır 2012yılınd,a;
Eğitiın Külttir ve Sosyal lliznretler Koıııisyoııu, İnrar ve Bayındırlık Komisyotlu, Plan ve Bütçe
Konris_Yonu, Çevre ve Sağlık Koıııisyoııu, Kırsal Alanları Kalkıııdırma ve Tarıın Koınisyonu.
IÇiŞleri Ve Dilekçe Koırıisl,ç1111, Köye Yönelik Iliznret]er Komisyonu, Proje Denetinr
Komisyonu olıııak üzere toplaııı (8) adet İhtisas Koıııisyonu kurulmuş olduğu ,. bi, yıl görev
yapıııak üzere koı,ırisyoıılara üye seçiırıi yapıldığı,

Örırekleıı'ıe yönteıııiyle bakılan Meclis Kararlannda, İ] Genel Meclisi güırdemiırde yer
alan konular ile üyeler tarafindan verilen öırergelerin tamamına yakın kısmının komisyonlara
Iravale edildiği incelenıııiştir.

Öılceki teftiş raporuııda eleştirilmesine rağnıen, İhtisas komisyonlarlnın adından da
anlaŞılacağı gibi kurulduğu koııuda özel bir uzııaıi,ığa sahip üyelerden oluşması gerekeıı
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, Sayi'a (15)
İçişleri Bakanlığı. ...TEFTİş RAPORU. ....Mülkiye Müfettişliği

komisyoıılar oldı-ığu. yaıri ilıtisas koınisyonlarının hem konu hem de üyeler açısından özel
ilıtisası gerektirdi ği,

Üyelere sadece ödenek verilınesiıri aınaçlayan komisyonlar oluşturulınasındaır
kaçınılnıalı, eı,ı azından üyelerin gerçekteıı ihtisas sahibi oldukları koınisyonlarda görev
alıııa] arı sağl anırıal ıd ır.

44-Iil Genei Meclisi tarafıırdaıı belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerler
ile ilgili olarak 05.04.2013 tarih ve 108 sayılı karar ile Merkez, Ayrancı, Ermenek İlçelerinde
bazı yerleri içkili yer bölgesi o]arak tespit ettiği, aııcak bu tespit öncesi genel güvenlik ve asayiş
yönüırden mülki anıirin görüşünün alınmadığı incelenmiştir.

10,08.2005 tarilı ve 25902 sayılı Resır-ıi Gazetede yayıınlaııan ve200519207 sayılı İşyeri
Açına ve Çal ışrna Rulrsatl arı ııa İl i şk i n Yöııelnrel iğiıı 29' lıncu ınaddesiniıı;

".,.İçkili),er bölgesi, nıülki ir]are anıirinin genel güvenlikı)e u,rayiş dııruıııu lıcıkkınclcıki
görüşü c{oğrullu,ıundcı be lediye :;ıııırları ııe ıııı,icaııir cılanlcı.r içinde belet}iye nıeclisi, bu,sıııırlcır
dış,ında il gcııel nıeclisi ıara.findcın lespit edilir,., "

Hükn,ıti uyarınca işleır,ı tesis edilıııesi sağlaırıııalıdır.

45-İl Geııel Meclisiııin 20l.9 yılı Mahalli İdare seçimlerinden sonra yaptığı ilk
toPlaııtısıı'ıa ilişkiıı 15.04.2019 tarihli nıeclis kararları ile tutanakların birbirleriyle çeliştiği;
baŞka bir aıılatııırla tutanaklarda; il geırel ırıeclisiıriıı en yaşlı üye başkanlığıııda ve en geııç iki
k6tip üye ile toplanıırasırıa rağn,ıeıı bi]airare seçilen k6tip üyeleriır kendi seçimlerinden önceki
ıııeclis kararlarıııı iııızaladığı; seçilen ıııeclis başkaırıırın kendi seçiıniııe ilişkiır mec]is kararıııı
imzal adığı iırceleııırriştir.

5302 sayılı İl Ozel İdaresi Kaııııııuırı-ııı 1 l incimaddesiıriıı 1 inci fıkrası ile İl GenelMeclis
Çalışıı-ıa Yönetn-ıeliğinin 5 iııci ınaddesi gereğiııce;

Meclis Başkaırıı,ıın seçiıniıre ilişkiıı Kararıır; en yaşlı tiye ile en genç iki geçici iiye
tarafi ı-ıdaıı iınzalaı-ııı-ıası geı:ekti ği ;

Seçilıııiş başkaıııı-ı başkaırlığıı-ıda. ıı,ıeclisin biriı-ıci ve ikinci başkaır vekili seçimi ile eır az
iki k6tip üyeleriır seçiıııine ilişkin kararlarıı,ı ise seçileıı ıı-ıeclis başkanı ile en geııç iki geçiciüye
tarallndaır iırızalaırıııası gerektiği; seçileıı kötip tiyelerin ise seçiıırleriııdeır soırraki nıeclis
kararlarıırı iııızalaıııaları gerektiği yoruma gerek duyılıayacak kadar açık olup; bundan soırraki
seçiınlerden sonra kararlar bu şekilde iııızalanmalıdır.

46- Geıiel uygulanıa sayılacak şekilde; İl Geııel Meclisinin lrer ayın ilk lraftasını oluşturaıı
1 ila 7 ırci güırleri arasında toplanıırayıp; her ayın ilk Pazartesi günü toplanınası ıredeniyle
toplantılarıııı lrer ayııı ilk lıaftasıııda (1 ila7 gtiııleri arasında) bitirmediği iııceleırıniştir.

O1.09.2l2ltarihiı,ıde yapıiıı-ıası gereken nıec]is toplantısını n,07.09.2020 (Pazartesi) günü
yapıldı ğı"

Herhangi bir ayııı ilk lıaftasıııııı Pazartesi günü başlamaması nedeniyle, her ayın birinci
lraftasl ibaresinden o ayln birinci Pazartesi günü başlayaıı hafta olarak anlaşılmasına
ııevzuatın-ı 1z cey az verıneırrektedı r.

Zira İçiş|eri Bakaırlığınııı 3 1,12.2004 gtiıı ve 20041160 sayılı Genelgesinin; "Belediye
meclis Toplantıları" başlıklı bölüırıünde; "(...) Bu çerçeı,ede her ayın biı.inci haJiası ib(,üre,şi ()

aYın biı-iııci Pazcırtesi günü olcu,ak anlaşılıııcılıdır, (,..)" deııilmesine rağıııen;
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Sayfa (16)
içişıeri Bakanlığı. ............TBFTİş RApoRU. ...Mülkiye ıııiıtlttışİıgı

07.04,2005 gtiıı r,e 2005136 sayılı Geııelgeııin "Meclis Toplantıları ı,e Kararlaı"ın
Kesinleşıııesi" başlıklı bölüııünde; "(,..) Ancak Bakanlığınıızca yapılan değerlenrJirmeıle,
Pazarle,çi gününün özellikle resıııi leılile rasılcııııa,çı haliııcle toplantıların ikinci ha.fia yapılnıa,sı
Ka.nunun anıir hüknıüne cıykırı olabileceği değerlanclirilerek ilgi genelgenin lıu hıiknıü iplal
e d i l ııı i ş ı ir." deni lerek yanlış uygul amadan vazgeçi l ınesi i stenmiştir.

22.02.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun l2 ııci maddesinin birinci
flkrası, "İl genel ııreclisi, il genel nreclisiııce belirlenecek bir aylık tatil hariç her ayın ilk liaftası
ııeclis tarafındaıı öırcedeır belirleııeıı güırde ıı,ıutat toplantı yerinde toplanır." ve 2. fıkrası;
"Bütçe görüşınesine rastlayarı toplantı siiresi eıı çok yirıni gün, diğer toplantılarııı süresi en çol<
beş güııdür." lıiikıııüırü,

İl Genel Meclis Çalışırıa Yönetneliğinin 6 ırcı maddesi;"Meclis lrılılanlısı her ayın ilk
hafia,ıı başlar ye lrq ııerilıııeden taıııaııı.lanır, Anccık itk ha.fıanın tcıııı(ııııının resıııi,lalile
rasllaıııası haliııde lakip eden ilk çcılışnıa günü toplanlı günü olarak beliı,lenebilir. Resnıi latilc
ı" a s t l alı a n gü nl e r d e ç a l ı ş ııı alıc1 a r cı ıı a r i l e b i l i r,

Meclis, loplanlılarııı huficının hangi gı,inü yupllcıcağını genel olarcık belirleyebileceği
gibi, her loplcınlının soııı,ıncla ge lecek uy toplanlıs,ının hangi gün ))apılcıcqğünl cla
k0rarlaşüırabilir. Meclisin bu koııuda karar ulıııcııııcı,s,ı halinde tolılanlı gıinü başkan lara/ind.cın
layin edilir.

(,. )

Toplcıntı süre,s,i lıülçeniıı görüşülclüğü lo1ılcııılıltırcla yirnıi, diğer toplanlılaı.r}a beş gıinü
aŞqnx(lz. Bu süreler uzalılaıııayacağı gibi (Ek ibare; RG-27/11/2014-291B8), bu naa(i(Jenin ,\()n

.fikrasında belirıileıı us,ul dışındcı olcığcınıi,ılü lrıplanlı r}a yapılanıaz.

Görüşiilecek koııu lıulunnıatlığı lakdirde ıııecli,ç gündenısiz olcırak tolılantıya çağırılır.
BirleŞinı aÇıldıklcın s'onrü ı,cıli lqra.fınrian güncleıııe alınıııa,çı istenilen konu rılıııcıt}ığı ı,e ü),eler
larcıfından tla güıırlenı koııusu önerilnıat}iği lcıkdirtle lo1ılcınlı kapatılır. Bu gün için r}e ııı.ec,li,s,

ü)ıelerine huzur hakkı ödeııir (,..) " l,ıı-ikınünü içerıııektedir.

Yukarıda 1'apılaır açıklanıa ve ınevzuat lrüküıııleri değerlendirildiğinde;

İl genel ıı-ıeclisi toplaırtılarıırıır her ayın iik ]raftasıırda, bir günden fazla ça|ışmak istiyorsa
ara Vermedeıı yapılarak taıııaınlaıracağı; başka bir aıılatıınla il genel ıneclisi tiyeleriıiin,
toPlaııtılarlı-ıa ara verırredeıı çalışnası gerekıiği; çalışıııaya başladıktan sonra resmi tatile
rastlaYan gürılerde çalışıııaya ara verebilecekleri; ancak bu ara verileıı resnıi tatil günleı.iııdeı-ı
soırra Yapılacak çalışı-ıralarıır o ayrn 7 ııcİ güırüıı|i geçeııeyeceğinin biliıınıesi gerektiği;

İl genel ıneclisi 1oplaıitılarıııııı (5) güıı sürıne nıecburiyeti bulunnıaması nedeııiyle nreclis
toPlaırtılarınln o ayııı ilk haftasınııı Pazaılesi güııü başlayan gününde başlayarak o ayın 7 ııci
gününü aŞaıı toplaırtılar yapılırıası uygulamasıırdaır vazgeçilmeli; il geııel ırıeclisinin, keırdisiıre
kanunla verilen görevleri süresi içerisinde yapırıakla yükümlü olduğu bilinerek, meclisin her
ayııı ilk haftasında, (1-7) giinIeri arasıııda toplaırınası sağlanmalıdır.

47-Karaıııan İI Özel İdaresi ve Belediyeleri Çevre Alt Yapı Ten-ıel Hizmetler Birliği
Bakaıılar Kuruluırlıır 05.09.2003 tarilı ve 2003l6160 sayılı kararı ile Taşeli Belediyeleri ve
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Sayfa (17)

İçişleri Bakantığı. ...TEFTİŞ RAPORU. ....Mülkiye Müfettişlİği

Çevre Altyapı T'en-ıel Hiznıetler Birliği 21,06.2006 tarihli ve 2006110635 sayılı Bakaırlar
Kurulu Kararıyla tüzel kişilik kazandığı İl Özel İdaresiııiıı bu birliklerin üyesi olduğu,

Ancak;

il Özel idaresiniır, Karamarı İl Özel İdaresi ve Belediyeleri Çevre Altyapı Teıııel
Hizmetler Birliği ile Taşeli Belediyeleri ve Çevre Altyapı Teme] Hizmetler Birliği
üyeliklerinden ayrılınasına ve Birlik paylarınıır ödenırıeınesine ilişkin İl Genel Meclisiniı-l
12.12.20l11301 taril-ı r,e sayılı Kararı aldığı.

il Valisi Süleyıı,ıaıı KAHRAMAN tarafından iınzalı 04.01 .2012 gün ve l28 sayılı yazıda,

5355 sayılı Malıalli İdareler Birlikleri Kaıılıııuıruır 4 ncti ınaddesiniır üçüııcü fıkrasındaki;"Su,
cııık su, keılı cılık ı,a lıenzari alülıap1 lıiznıeıleri ile ç,eııre ı,e ekolo.jik t}eııgeııin korı,ınıııcısına ilişkin
projelerin zrıruıılu kılıııası duruıııuıırla; Bakcııılaı, Kurulu (Cunıhurbaşkan), ilgili nıahallf
idarelerin, bu aıııaçla kurulnıuş birliğe kaüılıııasına karar verebilir. Bu Jikrada belirlilan
birliklerden a)ıı"ılıııa da Bakcııılar Kurululıun (Cuıııhurbaşkanının) iznine bağlıdır." hükmü ile
Karaı-ıraıı İl Özel İdaresi ve Belediyeleri Çevre Altyapı Temel lJizmet]er Birliğiniıı Karamaı-ı
Merkez İlçede katı atık depolaırra tesisi kurnıuş buluırnlası ve katı atık tesisi projesi ilgili
Birliğin olduğı_ıırdaır Birli]<teır ayrılıııaıııır Bakaı,ılar Kurulu izniııe tabi olması gerekçesiyle Il

Geırel Meclisiıre iade edildiği,

Karaıı-ıan İl Özel İdaresi Mali Hizıııetler Müdürlüğünün İçişleri Bakaırlığına lıitaplı
02.08 .2012 güır ve 5469 sayılı yazısıy|a Bakanlar Kurullı izni alınmasıırıır talep edildiği;

İçişleri Bakaırlığıııın (Mahalli İdareler Geııel Müdürlüğü) 14.08.2012 gunve2774| sayılı
yazısında; 5355 sayılı Kanuni.ıı-ı 4 iiı,ıcii nıaddesiı-ıde öngörülen Bakaırlaı,Kurulu Kararıırıır
alınabilmesi içiı-ı, öııcelikle a),rılıııa talebiıriıı birlik orgaıilarıı-ıca değerlendirilmesi ve üyeliğiı-ı
devaıı-ııııı gerektirir bir durı-ııı,ıı-ıı,ı olup olııradığıırın tespit edilınesi gerektiğinden, koıruya ilişkiıı
Val ili k görüşüııüı-ı bi ldiri lnıesiniıı i stendi ği ;

Birliklere hitaplı 29.08.20l2 gün ve 6149 sayılı Geııel Sekreter imzalı yazıda, İl Genel
Meclisiıiin 06.07.2012 tarilı ve 202 sayılı kararı ile üyesi bulundukları Birliklerdeıı
ayrılınıırasııra karar veri]ırresi ııedeııiyle ayrılıı,ıa talebiııiıı Birlik Meclislerinde görüştilerek
karara bağlaırırıası ııııı isteııdiği ;

Karanıaır İl Özel İdaresi ve Belediyeleri Çevre Altyapı Temel Hizınetler Birliğinin
28.11.2012l14 tarih ve sayılı Meclis Kararıırda, İl Özel İdaresiıriır birlik üyeliğinden ayrılırıa
talebiniıı oy çokluğu ile reddedildiği ve Taşeli Belediyeleri ve Çevre Altyapı Temel Hiznretler
Birliğiı-ıin 21.11.2012109 sayılı Meclis Kararında, I| Öze| İdaresiniıı Birlikten ayrılınasınııı
uygun olınadığı kararı alındığı; buı-ıa rağırıeıı İ[ Genel Meclisi |1.12.2013 tarih ve 306 sayılı
kararı ile Birlikten ayrılnrak için karar verdiği.

Yaşaıran stireçteıı solıra, İl Geııel Meclisiıriıı tekrar 09.09.2016 tarih ve227 ııolı-ı kararı
ile 01.01.2017 tari]ıiııdeı,ı itibaren Karaı-ıran İ1 Özel İdaresi ve Çevre Altyapı Temel Hizır-ıetler
Birl iği rıe üye ol ı"ıırırıasııra karar verdiği i ııcel enmiştir.

Malıalli İdareler Birlikleri Karıunuıı 4 üııcü maddesiııin ikinci fıkrasına aykırı olduğu
gerekçesiyle İl Va]isiııce İl geııel Meclisine iade edilıııesine rağmen. İl Genel Meclisince aksi
yöırde karar alırıması ve katkı paylarıırıır ödenınemesi, l-ırıkuki aykırılığın yaırında bölge lıalkına
yapı|acak hiznıeti de eırgelleyeceği değerleııdirilerek, İl Genel Meclisi kararlarını a]ırken bu

lıususları gözetıııel i dir.

B- İl Enctlmeni İle İlglll İş ve İşlemler :

48- İl Encümeni toplaırtı ve alııraıı karar sayıları aşağıda beliıtilıniştir.



Sayfa (l8)

içişleri Bakanlığı. ...TBFT|ş RApoRU. ..Mülkiye Müfettişliği

Yıllar Toıılam Karar Sayısı Toplantı Sayısı

2012 (teftiş tarihi) 189 24

20 3 297 43

20 4 307 46

20 5 279 42

20 6 464 46

20 1 J+J 43

20 8 385 44

20 9 449 39

2020 (teftiş tarilıi) 168 28

Teftişe tabi döneıııde İl Eııcüıneıriniır, Vali tarafın danhazırlanan gündenı doğrultusunda

düzenli olarak toplandığı, ancak toplaııtı yapılmadığında tutanak düzenlenmedİğİ,

iııcelennriştir.

5302 sayılı İl Özel idaresiKaırununı.ııı"Eııcüıııen ütıplanlısı" başlıklı 2] nci maddesiı-ıin;
,,,,,Encüıııen güntlenıi vcıli ıara,finrlan hcızırlcın.ır. Encüıııen üyeleı^i gündenı ıııatJdesi leklif

edebilir..." lıükıııüı1e göre işlem yapılıırası sağlaırı-ıralı, aynca toplantı yaPılınadığ1 Zaman

tutanak tutularak eı1cüınen iiyeleri tarafıırdaır imza|anması sağlanmalıdır.

49- Il Eırcüırreııiııiıı. 07.01 .2020 tarilıinde lıangİ gün ve saatte toplaı-ıacağııra karar

verdiği, bu tarilrteıı sonra toplaııtı zaman| ile ilgili lıerhangi bir karar alııımadığı incelenııiŞtir,

5302 sayılı İl ozel İdaresi Kaııunuı-ıuıı "Encüınen loplanl.ısı" başlıklı 27'ncimaddesinin;
"Encüıııen, ha7iada eI1 az biı. defa olnıak üzere öncerJen belirlenen gün ve saalle toPlanu"

Başkan acil İurunılarcla eııcüıııeni loplanlıycı çağırabilir.,, " hüknıüıre göre uYgulamaırıı'l

devaırıı sağl aııırıalı dır.

50_ il Özel İdaresi bütçesiniıı ve kesiı-ı lıesabın eı,ıcümende zaınanında görüŞüldüğü ve

bütçe ile ilgili olarak rapor düzenlendiği incelenırıiştir,

5302 sayıh Kaııı.ıırı-ıı,ı 45 inci ırıaddesiniıı;

" ...vati tara.finriun hazırlcıııaıı biiıçe lasaı,ısı qılül ayı başıntia il Encünıenine suııulur,

Encı)iıııen, büıçeyi iııcaleyerek g()rüşiilıla birlikle kasıııı ctymm biı"inci güııünden ance İl Genel

Meclisiııe runo,.. it gencl ıııeclisi büüçe ücısaı,ı.sı,nı 1ıı|fi6lşından ön.ce aynen veYa değiŞliı'erek

kabul etler. Ancuk, ınıeclis lıülçe r}enkliğiııi bozcıcak biçinıde gider arlu'tcı \)e gelir azalııcı

de ğişi klikler yü]rlmaz ... "

Hükmü ile Ayııı Kaıruıruıı 47 nci maddesiııiır;

,,...Her yıl bütçesinin kesiıı lıesabı, ı,ali tara.fından hesap döneminin bitinıinden Sonrü

gelen mart ayı içinrle encülııene sunulu.r. Kesin hesap il genel nıeclisinin ılxaY§ aYı toPlantısında

görüşülerek kararcı bcığlanır. Kesin hesabın görüşülnıesi ve kesinleşnıesinde, butÇeYe iliŞkin

hükünı ler uygulanır... "

Ilüknrü doğrultusunda bütçe ve kesiı-ı lıesabıır eırcümende zaınaıııııda görüŞülınesİ

uygulaıı.ıasının devanılnln yanı sıra, erıcüınenin görüşlerini bir rapor ile meclise iletmesi ilrıııal

edilmernelidir.



Sayfa (19)

İçişleri Bakanlığı. ....TEFTİş ItApoRU. ....Mülkiye Müfettişliği

51- Teftişe tabi dönenıde İl Enctlıneni kararlarında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
kapsaınıı,ıda satışı yapılması isterıen menkul ve gayrimenkullerin ihale usulü belirtilnıek
suretiyle işleın yapılmasına karar verdiği incelenmiştir.

UyglıIaı-ıra geırel ıritelikte olnıakla birlikte;

30,01.20l8 tarih ve 20l8/l2 sayılı, " ,..jl izcl idares,ine ail lo.jıııanın Deı,lcı jhulc

Kanunun 5]/e nıarlt]esi uyarıııca Pazarlık Usulü ile salılıııa,sı için ihalesinin yapılıııasına ,..."

Şeklindeki karar örııektir.

5302 sayılı Kaııuıruır 26 nu ııraddesiııde; İl Encümeııinin görev ve yetkileri tadat

edi lıııeI< suretiyle sayı lıı-ııştır.

2886 sayılı Devlet İlıale Kaııununun 11 inci ınaddesine göre ilıalede uygulanacak olaı-ı

usulün ita aırıiri tarafiırdaıı oıray belgesinde belirleırınesi gerektiğindeır, İl Eııcünıeni tarafıırdaır
2886 sayılı Kaıruıra göre ul,gulanacak usı-ıl ve esaslar açısıı,ıdan lrerlraırgi bir karar alınııaııızısı
ve bu l,ıususta özellikle 5302 sayılı kaııuı,ıuıı 26 ncı maddesi ile eııcümene görev vereır diğer
kaııunlar esas alıı-ııı,ıalı, bir konu güıiden-ıe alııınradan örıce oırun kanuni dayaııağı mutlaka
araştı rı lııral ı, kararl ara da y azıIması usul liaiine getiri lıııeli dir.

52-'feftişe tabi döı-ıeınde İl Encüı-ııeıri 1arafi ııdaır;

20l2 yılında (16) kişiye (120,871.86 TL). 2013 yılıııda (21) kişiye (124.251,75 TL)"
2014 yılında (19) kişiye (32.353.53TL),20l5 yılında (27) kişiye (72.202,76'fL),2016 yılıırda
(l5) kişiye (81.908,141'L),20l7 yılıncla(21) ltişiye (51.3l8,91 ]'L),20l8 yılıııda(29) kişiye
(230.28l .53TL) ,2019 yılıı-ıda (60) kişiye (377 .420,39 TL) ,2020 yılında teftiş tarihi itibariyle
(33) kişiye (351.960.35 TL) olnıak iizere toplan da (241) kişi/kuruııra toplanı (1.442.569,22
1'L) tutarıı,ıda 3194 Suyılı jıııcır Kaııunu.na göre idari para ceza§ verildiği,

2012 yılıııda (2) kişiye (120.785,08TL),2013 yılıırda (1) kişiye (27.974,27TL),2014
yılıırda (3) kişiye (66.016,8OTL),2015 yılında (1) kişiye (|02.976,]4TL),2016 yılında (8)

kişiye (364.823,32TL), 2018 yılıııda (1) kişiye (79,390,00TL), 2020 yiında (1) kişiye
(314.841,45TL) olı-ırak tizere toplanıda (17) kişiye. toplanr (1.076.807,66TL) tutarında 32l3
Salı1|1 Mucleıı Kqııılnu ı,e Mqdeıı Fualiye lleri Uygulcınıcı 1'önelnıeliğine göre idari para cezas|
verildiği,

2012 yılında (4) kişiye (3.428,00TL),2013 yılında (10) kişiye (34.726,00TL),2014
yılıııda (4) kişiye (8.787,00TL),2015 yılıııda (2) kişiye (2,200,00TL),2016 yılıııda (3) kişiye
(1.888,00TL). 2017 yıIıııda (8) kişiye (3.889.00TL). 2018 yılında (3) kişiye (9.028,00TL),
toplaında (34) kişiye,(63.946,00TL) tutarıııda 2559 Say1|1 Polis Vazi/b Ve Salahiyet Kanunu
gereğiııce idari para cezası verildiği.

2012 y/ıı,ıda (l) kişiye (89.856.12TL),20l3 1,1|1p6a (1) kişiye (4.524,001'[.) toplanıda
(2) kişiye, toplaırr (94.380,121-L) tı.ılarıırda 5302 Sq,ılı jl Özel İdarasi Kanunu.n 55 ve 57 ııci
nıaddesi gereğince idari para cezası verildiği,

20l5 yılında (1) kişiye (1.673,00TL) 5307 Sayılı Sıvılaşlırılıııış Petrol (LPG) Kanu.nu
gereğince idari para cezaü verildiği,

20l6 yılında (1) kişiye, (1.726,34TL) Karayolu Tralik Güvenliğine ilişkin idari para
cezaslıı.ln verildiği,



Sayfa (20)

İçişleri Bal<anlığı. ....TEFTiŞ RAPORU. ....Mülkİye MüfettişIiği

İncelenmiştir. . ı:

Eırcünreıriıı ceza verme yetkisi sadece 5302 sayılı Kanun'da yer almaınaktadır. İlgili
Kaırunuıı 26 ncı ıııaddesiırde "kcınuıılcırda öııgörülen" ifadesi geçnıektedir. Bu ifadeden 5302

sayılı Kaıruıı ile encüıllene Aeza verırıe yetkisi içereır diğer yasaları da anlamak gerekınekte

olup,
Bundan böyle de, Erıcüılıeır tarafindaıı farklı kanunlardan kaynaklaııaır idari yaptırıır]

uygulaına yetki siııi ıı etkinlikle kul lanı lmasına devam ol uırınal ıdır.

C-Vali :

53- Tellişe tabi dörıeınde İl Valisi adııra, Karaı-ııan İl Özel İdaresinin idari iş ve

işleııı|eriı-ıin deıretiıı,ıleriı-ıiıı Vali Yardııııcılarıııca yapıldığı, deııetiııı sonucunda düzeı-ılenerı

Derıetiııı Raporlarıırıı-ı iırceleırı-ııesiı-ıden aı,ılaşılırrıştır. Ancak İl Özel İdaresinin gelir ve

alacaklarının takip ve talrsilinin Vali tarafındaı,ı denetlenmediği incelenmiştir.

5442 sayılı il İdaresi Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanuııuı-ıun 30la, f ve k
nıaddesi uyarıIlça il Valisiııiıi İl Özel İdaresiııi idari iş ve işlemler yöııüırdeıı her yıl denetleı'ı'ıesi

veya deı,ıetlettirerek yapılaıı denetirıılerin rapora bağlanması, bunuırla birlikte gelir ve

alacaklarıırın takip ve tahsiliııin de İl Valisi tarafıırdan Defterdarlıktan kurulacak bir komisyoır
tarafıırdaır deıretl etti ri l nesi sağlaı-ıırral ı dı r.

54- Teftişe tabi yıllar içinde İl Valisinin 2020 yılında(1) kezeı-ıcünıene başkanlık ettiği,

bunuıı dışıııda valileriıı il eııcüıı,ıenine hiç başkaıılık etıııediği, Valiniıı katılnıadığı toplaırtılara
Geırel Sekreteriır başkaırlık ettiği aırlaşılmıştır.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Karıuıruııuıı 25 inci ıııaddesiniıl; "... İl encüıııeni ııaliııin
başkcınlığınt}cı, il ganel ıııaclisiııiıı her y1l kencli üyeleri cırasından biı,yıl için gizli cıyla seçeceği
beş üya ile biri ıııcılf hizıııeller birinı anıiri olıııcık [izere ııcılinin her yıl birinı aıııirleri arasındcın
.s,eçeceği lıe ş,ü)ıetlen oluşıır. I/alinin kcılılanıcıdığı eııcüıııen trıplanlısına genel sekı,eler başkanlık
ecJer,.. " lıüknıü ile Valiırin görev ve yetkileri başlıklı 30 uırcu maddesiniıı (d) fıkrasıııın; ",..l/

encünıeııine lıeışkanlık elıııek... " lıükıııü dikkate alıııdığında Erıcüııreııe Valiııiıı başkanlık
etnresi esas alıırııış ve özellikle "...katılamadığı..." ibaresi kullaırılarak katılaıı-ıanıa istisı'ıai

dururn olarak gözetilı-niştir. Oysa uygulaırıada katılamama genel kural lıaline getirilerek kaıruıı
koyucunun iradesiıre uyguıl olınayaır bir uygulama başlatılmıştır. Kanun koyucuııuır iradesi
doğrultustııida Valiııiıı encüı,ıren toplantılarına başkarılık etmesi lrususu ilrnıal edilıııeııelidir,

55- Teftişe tabi döııeıı,ı de2015 (6),2016 (1),2017 (1) ve 2019 yıhnda (3) adet İl Geı,ıel

Meclisi kararıııııı Vali tarafiırdaı-ı ırıeclise iade edildiği ve iade gerekçesiıiin belirtildiği
incelennriştir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kaııuııunuıı 15 inci ınaddesinin;

" ..,İl genel nıeclisi larafından alınan kararl.arın laııı nıetni, en geç beş gün içinde valiye
göndeı-ilir. vali, hukukcı q)kırı gördüğü karcırl,arı, yedi gün içinde gerekçesini de belirlerek
yenirlen görüşülnıek üzere il ganal ıııeclisine iacle edebilir. Valiye gönderilnıeyen ıııeclis
kararlcırı )ıürürlüğe girııı ez.

YenitJen görı)şülıııe si isıanilıııeyen k,ara.rlaı" ( ,.)l kesinleşiı,.l



Sayfa (2l)
içişleri Bakanlığı. ....TEFTİŞ RAPORU. .....Müll<iye Müfettişliği

(İptal üçüncü.fıkra; Anayus(.ı Mahkenıesinin ]B/t/2007 larihli ve E..2005/32, K..2007/3

sayılı Keırcırı ile.)

Kesinleşeıı il geııal nıecliı^i karar özetleri loplanrıyı izleyen en geç yıerİj gün içinde ÇeŞilli
yollarla halka dulryyylyr... "

Hükmü iıiceleııdiğinde hukuka aykırı görüleıı İl Genel Meclisi kararlarıııııı meclise iade

edilınesi bizzaI Valiye tanıırmış bir yetkidir, Vali tarafından İnceleme yaptırıldıktatı Sonra

mevzuala aykırı buluı-ıaıı ıııeclis kararlarınıır 5302 sayıh İl Özel İdaresi Kaırununuıı 15 iııci

maddesiıriır birinci fıkrası uyanı]ca yenideıı görüşülmek izere Meclise gönderilmesi İhn'ıal

ediln-ıeırreli vebizzalVali tarafırıdaııiınza|anarı gerekçeli bir yazıile iade edilnıesiııiır devanıı

sağlaırırıalıdır.

STRATEJiK PLAN. PERFORMANS PLANLARI VE YILLIK FAALiYET
RAPORLARI :

56- 'feftişe tabi döıreırıde 2014 ı,e 20l9 yıllarında, İl Özel İdaresi Stratejik Planı

lrazırlaıidığı; aııcak 2014 yılı plaı-ıınıır Encüıııende görüşülnıeden mecliste kabul edildiği
iırceleırıı,ıiştir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kaıruııuıruıı Encüıııenin sörev ı,e yelkileri başlıklı 26 ncı
maddesiııin;

"...a) Slralejik flan ı,e )ııllık çcılışıııcı programl ile bütçe ı,e ke,çin hesabı inceleyip il
genel ıııaclisine görıiş hildirnıek.., "

I-Iükıııü u)/arınca strate.iik plaırııı İl Eııcıinıeııiııde görüşülnıesi kaııuı-ıi zorunluluk
olduğuııdaıı stratejik plaırın Vali taraflııdan İl Eı-ıcüırıeıri gündeırrine getirilerek. İl Genel

Mecli sine görüş bi ldiri Inıesi sağl aı-ın,ıalıdır.

57-20t5 ve 2016 yılları lıariciırde. bütçelere ilişkiıı İl Genel Meclisi kararlarından bir

önceki kararlarda perforııraırs plaırlarıırııı görüşüldüğii incelenmiştir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kaııurıuı-ıuı,ı "Stratejik plAn ve performans pl6ırı" başlıklı 31

iııci ırr addesiı,ıiıı;

",,.Vali, nıahallt iriareler genel seçinı[eriııclen ilibaren cılü.ı ay içinde; kalkınnıa pldıı.ve
progrcınıları ile ı,cırscı bt;lge pldııına ry)gıın olcırak s,tralejik pldıı ı,e ilgili olduğu yıl hcışınckın
önce cle yıllık peı"ftırıııans pldnı lıazırluyılı il genal ıııecl.i.s,i.nc s,unar.

Sıraıe.lik plün ı,e pcırtıt,ılı(]n,ş pldnı bıilçenin hazırlannl,asmct esas teşkil eder ve il genel
nıeclisinr]e büıçerl.eıı öııce görüşülere k kabul edilir... "

Hükıırüııe göre bütçelerin perforırıans plaıılarına uyguıı olarak lıazırlanması
gerekti ğiırdeır perforınaı-ıs plaıılarıırın 5018 sayılı Kaıruı-ıun 9 uncu nıaddesiıriıı 2 nci fıkrası ve

05.07.2008 güıı ve 26927 sayılı Resmi Gazetede ya),lmlaı-ıan Kaınu İdarelerince Hazırlaıracak
Perforıııarıs Progranıları Hakkında Yönetnrelik hükümleri çerçevesinde hazırlanıp 5302 sayılı
Kanuntın 26la maddesi uyarıı,ıca il encüıı,ıeııiırde, yine 5302 sayılı Kanunun 10/a nraddesi



; Sayfa (22)

İçişleri Bakanlığı. ....TEFTiş RApoRU. ..:.........Mütkiye Mıırettışııgi

uyanılca da il genel ıneclisiı,ıde bütçedeıı öırce, lıer yıl düzenli olarak görüŞülerek kaı'ara

bağlannıası sağlanınalı dır.

58_ perfornıaııs plaırlarlnın İçişleri Bakaı-ılığına gönderilmediği iırcelenmiŞtir,

Kaınu idareleriırce Hazırlaıracak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğin
,,performans prograrnıııııı ilgili idarelere gönderilııresi ve kaı,ııuoyuna aÇıklanmasl" baŞlıkll

7 ırci ırıaddesiıriıı 7 ırci fikrasıı-ıııı;

,,...Gene l lıüıçe kcıpsaııııncJcıki kcınııı iclaı,eleri ile özel bülçeli idarelerve sosYal gıillenlik

ku.ruıııları, ocak ayı içinc]e kaıııutıyuna cıçıklaııcııı peı,fbrıııans l)rogranxlalını en geÇ Mcu'l

(Değişik ibare:R.G.15/7/2009-2728g) ü)ıffiın on beşine kadar Bakanlığa ve Devleı Planlanıu

Teşkilalı Müsleşarlığına; ıııahalli idareler ise alını ,süre içerisinde İçişleri Bcıkanlığıııa

gönderirler... "

I-{iiknıü Lıyarınca perforı,ıraırs programl11ııı süresi içinde İÇiŞleri Bakaıılığına

gönde ri 1 ırıes i i 1,ııı-ı al edi l ı-ııeı"ııe l i d i r.

59- 'teltişe tabi döııeırrde.

a)20t2yı,|ıİl ozel İdaresiııiıı Faaliyel Raportıııun 0410312013 tarih ve 1652 sayılı Yazlsı

ile il Genel Meclisiııe sunulduğu, 0610312013 tarih ve 59 sayılı İl Geııel Meclisi kararı ile kabul

edildiği,

b) 2013 yılı İlÖzel İdaresiııiı,ı Faaliyet Raporuıruı"ı03l0312014tarİhve1529 sayılı Yazısı

ile İl Genel Meclisiı-ıe suı-ıulduğu. 1110412014 tarilr ve 59 sayılı İl Gerıel Meclisi kararı ile kabul

edildiği.

c)2014 yılı il Özel İdaresiniır Faaliyet Raporlıı-ıuı-ı 0110612015 tarih ve 5193 sayılı Yazlsı

ile il Genel Mec]isiı-ıe sunulduğu, 07l0712015 tarih ve 125 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile kabul

edildiği,

ç) 2015 yılı ilÖzelidaresiııiır Faaliyet Raporunun tIl0312016tarİhve2639 sayılı Yazısı

ile il Genel Meclisiııe srıııulduğu, 0510412016 taril,ı ve 98 sayılı İ] Genel Meclisi kararı ile kabul

edildiği,

d) 2016 yılı İl Özel İdaresiıriı-ı Faaliyet Raporuıruıı02l0312017 tarihve2128 sayılı yazısı

ile İl Genel Meclisiı.ıe suııulduğtı, 05l04l20l] lar\lı ve 66 sayılı İl Geııel Meclisi kararı ile kabul

edildiği,

e)2017 yılı il Özel İdaresiırin Faaliyet Raporunuır 02103l20l8 tarİh ve2224 sayılı Yazısl

ile il Genel Meclisiı-ıe suırulduğu, 0410412018 tarilr ve 70 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile kabul

L,olldlgl.

D2018 yılı il Özel idaresiniır Faaliyet Raporuı,ıun2210212019 tarilr ve l700 sayıh Yazısı

ile İl G enel Meclisine sunuldu ğtı, l8l04l201 9 tarih ve 59 sayılı İl Geııel Meclisi kararı ile kabul

edildiği,

g)20|9 yılı İl Özel İdaresinin Faaliyet Raporunun 27l02l2020tarih ve 2000 sayılı yaZS|

ile il Ge;el Meclisine sunulduğu, 2010412020 tarih ve 47 say|lı İl Genel Meclisi kararı ile kabul

edildiği,
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Faaliyet raporlarının bazı yıl|aı,da Mart ayı toplantısında Vali tarafından ııreclise
sunulmadığı ve hiçbir yıl İçişleri Bakanlığına gönderilmediği incelenıniştir.

5302 sayılı Karıuırun 39 uırcu nıaddesiııiıı"'.,.Vali, Kaıııu Mali Yönetiıııi ve Kontrol
Kanununun 4]. nıaddesinin 4..fıkı,asuıda belirtilen biçinıde, stratejik plan ve peı,frırnıcıııs,
hecİ.e.flerine göre yürüıülen .fcıalilıelleri, belirleıınıiş, per.fornıans, ölçütlerine göre hedc/' ve

gerçekleşnıe c{uruıııu ile nıeydancı gelen scıpıııalarııı nedenlerini açıklayan.faaliyel rq.porunu
hazu^lar. Faaliyel raporu nıart ayı toplantısında ı,ali veya genel sela,eler tarafından ıııeclis,e
su.n.ulur. Raprırun biı, örneği Iç,iş,le ri Bakanlığı'n.a gönderi.lir ve kaıııuolun,a da uçıklanır.., "

Hüknıü uyarınca buııdaır sonraki yıllarda Kaınu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet
Raporları Hakkıııda Yöııetn-ıelik l-ıükiinıleriııe Lıyguı1 olarak faaliyet raporunun zaınaııında
Meclise suııulup göriişülııresi ve İçişleri Bakaırlığına göııderilırıesi sağlaırmalıdır.

60- Stratejik plaıı" perfbrnıans progranı ve l'aaliyet raporlarıı-ıııı Mali Hizınetler
M tid ürl üğti tarafl ı-ıdan yiiriitül diiğü iı-ıce l eı,ııır i ştir.

Strateİik plaır, performans programı ve fbaliyet raporu birbiriyle bağlaııtıh ve birbirini
tamanrlayaır belgelerdir. Zira Kaııru İdareleriııce Hazırlanacak Perforınans Programları
Hakkıı-ıda Yönetıırel i ğiır tanıınl ar başl ıklı 3 tiırcti rıraddesiırde ;

"..,i) Peılbrmans hade.fi: Kaıııu idareleriııin slrale.fik planlarıntla yer alan amaç ya

hede.flerine ulars,nıcık içiıı prograııı döııcıııiııde gerçekle,şliı"nıeyi planlaclıkları çıküı-scınuç ot]aklı
h e de/l er i ... " olarak taııı ıırlaırıııı ş olup.

Strate.jik plaıı, perlbrnıans prograıIı ve f'aaliyet raporlarıııın birbiriyle bağlantısı göz
öırüııe alıı-ıarak, tiç belgeııiı,ı de önceki ınaddelerde belirtileıı eksiklikler taınamlaırırrak suretiyle
aYnl biriırı tarafıııdaır lrazırlaııı-nası ı-ıygulamasıIlın devamı sağlanınalıdır.

KULLANIMI :

Bütçe ve Kesin I-Iesap :

6l- Karanıan İl Özel İdaresiıriır tellişe tabi2013 _ 2020 yıllarına ilişkin btitçe gelir vc
giderleriııin gerçekleşır-ıe oraııları aşağıdaki tabloda gösterilıniş, 20|2 yılına ilişkiıı veriIere
ulaşılaıı-ıadığı ifade edilıniştir.

VARLIGININ

Bütçe Gelir Gider Tahmini

Yıllar Bütçe Gelir
Tahmini (TL)

Gerçekleşen
Gelir (TL)

Oranı
(%)

Bütçe Gider
Tahmini (TL)

Gerçekleşen
Gider (TL)

Orıını
('l,)

20|3 24.100.000.00 166.062.140.05 689 24.000.000"00 156.452.119.28 652

20l4 26.100.000.00 130.093.760,68 498 23.000.000,00 140.415.57 4,59 611

2015 29.000.000.00 154.657.849,48 533 25.000,000,00 133.146.613,20 533

20l6 35,327.462"00 131,127.468.76 371 30.935,229,00 115.1l8,725"15 )l/.



Bütçe Öz Gelir Tahminleri

Yıllar Bütçe Gelir Tahmini
(TL)

Gerçekleşen Oz Gelir
(TL) C)ranı ('Z,)

20|2

20|3 24.100.000.00 23.686,747,88 98

20l4 26. i 00.000.00 33.630.760,85 129

20l 5 29.000.000.00 43.167 ,369.95 l51

20|6 35,327 .462.00 50.480.653,13 143

20l7 45.500.000,00 68.057.442,59 150

20l 8 4(,ı.000.000,00 82,874.211,16 180

2019 62.800.000.00 93.812.371,10 149

?020 60.000.000,00 64,220.532,70 107

Tablodan da görüleceği üzere teftişe tabi döıreıı-ıde Özel İdare gelir ve gider bütçe

talrırrinleri ile gerçekleşnıe rakaı,ı-ıları arasıııda ciddi uyı-ımsuzlukların buluııduğu, 2013- 2020

yıllarında bütçe gerçekleşıııe oranlnın gelirde ortalaırıa oA 385, giderde ortalama % 400 olduğu

aırlaşılı-ııakta; bu dııruı-ıruıı ılıerkezdeı,ı geleıı geırel bütçe yatırınrları içiıı il özel idaresi bütçesine

aktarı l aıı ödeı-ıek l erdeır kayırakl aırdı ğı aııl aşı lırrı ştı r.

Öz gelirleı, açısındaır ise talrıııiıı ı,e gerçekleşıı,ıe oranlarınıır dalra gerçekçi oldıığıı
değerl end iri ln-ıi ştir.

İl Özel idaresi gelir ve gider bütçelerirıin tıazır|anması, hesap ve kayıt dtizeninde

saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzeıriır sağlanffıasl, işlemlerin kayıt dışıııda kalınasıırııı
önlenınesi, faaliyetleriır gerçek malriyetlerine uyguıı olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde
ınulrasebeleştirilmesi; ıı-ıali tablolaflI7 zamaı^Iında. doğru, muhasebenin temel kavramları ve

genel kabul görıııüş bülçe ve nılıl-ıasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uyguıı,

yöı-ıetiıı-ıiıı ve ilgili diğer kişilerin bilgi ilıtiyaçlarıııı karşılayacak ve kesİı,ı lıesabın çıkarılnıasıııa
teınel olacak; karar, koııtrol ve lıesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde
hazırlanması içiıı 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kaıruııunuıı 44 üncü maddesi ve l0.03.2006 güıı

ve 26t04 sayılı Resıııi Gazetede yayıııılaııan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe

20l7 45.500.000.00 128,665.252.37 283 41 . l00.000,00 13B,542.B7 5,|0 337

2018 46.000.000"00 1 50.834.6l 8.34 328 42.400.000,00 139.210.7 62.42 328

20|9 62.800.000,00 |46.94]l.226,77 234 65.000.000,00 145,417 .840,48 aaA.L!,t

2020 60.000.000.00 89.192.326,09 149 60.000.000,00 86.666.681,36 144



]
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İçişleri Bakanlığı. ...TEFTİŞ RAPORU. ....Müllriye Müfettişliği

Yönetıneliğinin 5 iııci ııraddesi bütçeyi taırımlaıııış olup; Gider bütçesi ile ilgili olaı'ak

Yönetıııeliğin 6-10 uırcu ıııaddeleriı-ıdeki, gelirbtitçesi ile ilgili olarakYönetnıeliğin 11- 18 inci

maddeleriı,ıdeki, bütçe deııkliği ile 19 uncu maddesindeki, bütçe açığılfaziası ile ilgili olarak 20

ııci maddesindeki l,ıtiküııler doğrultusuırda i şl eıır yapı lnral ı,

Öte yaııdaıı Bütçe, özel idareııin mali yıl içindeki gelir ve gider tahmiııleriıri göstereıı,

gelirlerin toplanmasına ve lrarcaıııaların yapılınasııra iziı-ı veren bir mec]is kararı olduğundan.

talrır-ıiıı edilenden dalıafazlagelir teı,ıriıı edildiğiııde ek bütçe yapmadan harcama yapma iır'ıkAnı

ıııünıküıı buluırırıadığıı,ıdaır, talrınin edileı-ıden daha faz|a gelir tenrin edildiğiııde harcaırıa
yapılabilnresi içiıı yıl içerisiııde ek bütçe yapılı,nası sağlaırııralıdır.

63- Kararııaıı İl Özel İdaresiı-ıiı-ı teftişe tabi yıllar itibariyle cari l-ıarcamalar, yatırıııı
lrarcaıııaları ve traı,ısl'er lıarcaııralarıı,ıııı bütçe rakaırılarıııa oraııları İle kesiır lresaba göre

karşılaştırıııası aşağıdaki tablolarda gösterilnıiştir.

Bütçenin Dağılımı

Yıllar Cari Oran
(%)

Yatırım Oran
(%)

Transferler Oran (ol,)

2012

20r3 14.563.932,58 29,56 33.415.789,03 67,8l 1.297.212,44 2,63

20|4 17.792.950.44 58,37 l0.798.5_58.88 35,43 l .890.579" l8 6,20

201 5 20,026.656.45 7 4.84 2.816,081.24 10^52 3.918.120^29 14,64

20|6 20.1]2.463,48 52.64 12.440.413,66 32.46 5.7l 1 .0l 2"85 14,90

20|7 33.498.371,58 65,26 |3.709,507 ,79 26,71 4.119.004,15 8,03

201 8 49.629.87 5,36 7 5,45 7.077.645,94 10,76 9.069,822,7l 13,79

20I9 ]3.7 62,863,] 4 85,73 ].145.315.40 8,30 5.134.344,05 5,97

202o 44.987.789.92 85,65 | ,779.139.32 l?q 5 .7 56.544,79 10,96

Kesin Hesaba Göre Dağılım

Yıllar Cari Oran
(%\

Yatırım Oran
(%)

Transferler Oran
(%}

2012

20l3 48.712,317,12 3|,14 103,956.853.34 66,45 3.]82,948,22 2,42

20|4 57 .144.697 .68 41,12 78.830.297,73 56,14 3.840.579,1 8 2,74

20l5 51 .780.796,81 3 8.89 64.687.696.10 48,5 8 16,678.120,29 12,53
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20l6 46,707.862.47 40.55 52,535,488,36 45,61 |5.936.218,84 13,84

20l7 67.225.625,32 48,52 59.83 8.685,86 43,19 11.478.563,92 8,29

2018 8|.870.499,56 58,81 47.6]3,856,96 34,25 9.666.405,90 6,94

20l9 108.1 81 .4 i 6.58 74,39 32,102.079,85 22,08 5.134.344.05 ] 53

2020 68.886.133,45 78,77 12.814,643,54 14,65 5.7 56.544.79 6,5 8

yukarıdaki tablolardan cari giderleriır kesiıı lresaba göre sekiz yıllık ortalamaslnln

(51,52), yatınır-ı giderleriniıi toplanr gidere oranınln (41,37) olarak gerçekleştiği, transferleriı'ı

ise (7,1 1) olduğıı.

Kayıraklarıır verimli kullaırılı-ııasıırııı teınel göstergeleriııdeır birisi de, toplanı giderler

içinde yıllar itibarıyla oraıısal olarak cari giderlerde azalış ve yatırıırı giderlerinde artıŞ

sağlanabilınesidir; aırcak yukarıdaki tablodaır da aırlaşılacağı üzere yatırını lrarcamalarıııda

oraıısal ve rakaıı-ısal olarak yıllar itibariyle azalış olduğu,

İnceleırı-ııiştir.

Cari giderleriır azaltılnıası yönüııde tedbirler alıııması ve yatırım harcaırralarıılın Ylllar
itibariyle artırılı"ırası sağlanırıalıdır.

64- Teftişe tabi döı,ıeıırde Karamaıı İl Özel İdaresiıre ait cari giderlerin kendi iÇinde

dağıl ımına i li şkin tablo aşağıya çıkarı lıı-ııştır,

Cari Gider Dağılım Tablosu

Yıllar Cari Gider Ucret-
Yolluk

Temsil
Ağırlama
Ve
Tanıtım

Kırtasiye Demirbaş Tüketim Vc
Diğer

2012
2013 48.712,317 ,72 24.432,8l3.

3i
39.203.68 388.118,67 | .643.534,8

6
22.208.647.20

20l4 57,744.697,68 32.845.1 1 8,

75

133.566,2
9

364.948.67 L428.721,3
1

22.972.342.66

2015 51,780,796,B1 21.636.964,
79

39.886,96 221.52|,89 2.660.692,0
8

27 .221 .13I,09

20|6 46.707.862.47 30.162.953,
93

40.077,49 1 33.768.00 3.140.353,0
9

13,230.709,96

20|7 67.225.625"32 27.352.071,
36

3]1.116,7
6

277 .531,94 1.934.116,7
5

37.290.788.51

201 8 8l .870.499.56 37 .227 .l83,
18

39.01 6.87 133.288,08 2.229.492,0
2

42.241 .5l 9,4l

20|9 108.181 .416,5
8

55.083.148,
94

169.622,9
8

197.958,32 2.044.521,8
6

50.686.164.48

2020 68.886.1 33.45 44.441 .47l ,

87

47.952.78 68.267,50 I.765.290,4
2

22.563.150,88
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Tablo iııceleııdiğiı,ıde Cari giderler içinde; (51,44) oranıyla ücret ve yolluk, (44,89 )

oranıyla ]'üketinı r,e Diğer giderlerin olduğu, Teıı-ısil ve Ağırlan,ıa giderleriıriıı ise (0,17)

oraırıyl a makul sevi yede o l duğu i ı-ıceleıııı-ı i ştir.

İl clzel idaresiırin varlık sebebiıriır, esas olarak eğitim, yol, sağlıklı içme suyu gibi

lrizıııetler götürülırıesi olduğu dikkate alıııarak, bütçe kaynaklarınııı kullanılırıasıııda dalra

l-ıassas davranılırrası ve kaır-ıu kayııaklarıııııı dalra etkiır ve verimli kullanılması esas olduğundaı-ı,
cari giderleriıı bütçe içinde orarısal ııriktarıı-ıııı azaltılmasına yöırelik tedbirler alıııı-ııası
sağlaırnralı, gerek il özel idaresiniıı tüın orgarıları ve gerekse özel idare kayııaklarını kullaııan
diğer kanıu kuruın ve kuruluşlarının karar ve uygulaınalarıııda, kaynakların etkin ve veriırıli
kullaııılırrası ile tasaırı"ı{' i lkeleri daiııra göz öııüııde buluııdurulmalıdır.

65- Teftişe tabi döneıırde Karaııraıı İl Özel İdaresine ait yatırım giderlerinin eğitiııı, yol
ve su gibi alaıılara göre dağılınııııa ilişkiıı tab]o aşağıya çıkanlmıştır.

l'ablodaır, yatırıırr giderleri arasıııda en fazla payln okul yapım, bakım ve onarlnı
giderleri ile yo1 bakııır giderleriırde olduğu iı-ıceleırmiştir.

Özel idare kaynaklarının özellikle eğitiın, yol, içme suyu ve sağlık gibi alaıılara
yöırlendirilmesiııiıı öncelikli yaşam kalitesi göstergelerinin yükselmesine neden olacağı açıktır,
Yatırırı giderleriı-ıiıı. il özel idaresiniır "Strateiik plan" ile belirleneı,ı hedeflerine uygun o]ırıak
koşuluyla, Karaıııaır İliııin şartlarıııa göre öııcelikli yaşam kalitesi göstergeleri arasında ilk

ToP
LAM

531.109.349,5
9

273.|81.726
,ı3

880.443,8
1

1.785.403,
07

|6.846,722,
39

238.4l5.054,1,9

Yatırım Gider Tablosu

Yıllar Gerçekleşen
yatırım Gideri

Okul Yapım,
Bakım ve
Onarım

Yol İçme Suyu Diğer

2o|2

20l3 l03.956.8_53.34 47,226,352.32 l 8.61 0. l l 8,07 925.162,55 37.195.220"40

2o14 78.730.297,73 52.988.753,80 12.858.922,45 4.449.139,17 8.553.481 .71

2015 64.687.696,10 49 .351 .719,20 9.83 8.256,3 5 2]5.936,56 5 .221 ,7 83.L)L)

20l6 52.5 3 5.48 8.36 29.821.195,58 4.0O9.663.59 960.549.00 17.744.080.19

2o-|7 59.83 8,685,86 32,085.033,67 4,036.580,00 850,796,46 22.866.27 5,73

20l8 47 .673.856,96 22.404. i 68.86 3.421 .481 ,15 5.735.605,47 16.112.601.48

2019 32,102,079,B5 16.1]2.423^46 12.092.798,84 2.414.605,38 1,422,252,17

2020 12.814.643.54 7,272.L)10.48 580.598.08 423.142,89 4.537.992,09



, Sayfa (2S)

sıralarda buluııan göstergeleriıı daha da iyileştirilmesi doğrultusunda yoğunlaştırılıııası
tavsiyeye değer buluırııruştur.

66- Teftişe tabi döıreııide il öze] idaresine ait transfer giderlerinin kendi içinde
dağılıııııra il işkin tablo aşağıya ç ıkarı l ırrıştır.

Yıllar
Gerçekleşen

Transfer

Harcaması

Cari

Transferler

Sermaye

Transferleri

20l2

20l3 3.782.948.22 3.782,948,22

20l4 3.840.579.18 3.405.322.83 435.256,35

2015 16,678,120.29 16.378.662,61 299,457,68

20|6 15.936.218.84 1 5.836.21 8,84 100.000.00

2017 1 1 .4] 8.563.()2 11.378,563,92 l00.000,00

2018 9,666.405,90 9.666.405.90

2019 5.134.344.05 5,134.344.05

2020* 5 .7 56.544,79 5.756.544.79

l'alılodaır da aı-ılaşılacağı üzere cari transfer lrarcamaları ile İeİ.aye t.a,-,sferleriı-ıin
dalgal ı bir seyir izlediği, cari traırsfer l-ıarcamalarıırın 201 5,20t6 ve 2017 yıllarındabüyük artış
gösterdİği, buırun nedeniıriır Ulaştırıııa Bakaırlığından Karanran Belediyesine traırsfer edilmek
üzere göııderileır ödenekteır kayıraklandığı ifade edilmiş ve aırlaşılnrıştır.

67- Teftişe tabi döııeırıde i] özel idaresine ait öz gelirler ile kanuni paylar ve nıerkezden
gönderileır paralarııı karşılaştırılmasına ilişkin tablo aşağıya çıkarılmıştır.

İl Özel İOa.esl ç"ll, raUlosu

YıIlar Öz Gelir Oran
("^)

Kanuni Pay Oran (o/o) Diğer Gelirler Oran
(%)

2012 6.152.508,04 4,9 14.665.291,67 1 1,98 102.356.347,85 83,12

2013 6.322.038.82 3,81 17.364,709,06 10,45 142,375.392,17 85,7 4

20l4 10.188.415,21 7,83 23,442.345,64 18,02 96.462.999,83 74.15

20l5 15.215.220,38 9.84 28,552.149,57 18,46 1 10,890.479,53 71,70



içişleri Bakanlığı. ...TEFTiŞ RAPORU. ..Mülkiye Müfettişliği

2016 22.170.82B.00 l6.91 28.309.825.1 3 21,59 80,646.815,63 61 ,50

20l7 31.892.415.24 34.78 36,165.027 ,35 28,11 60.607.809.78 47.11

20l8 38.101 .441,09 25,26 44.772.770,07 29,68 67.960.407,|8 45,06

20|9 48,979.836"36 JJ,JJ 44.832.543,74 30,51 53.128.855,67 36,1 6

2020 |6.821.003,64 19,16 4].298.048,98 53,87 23,680.026,3] 26.97

Öz gelirleriır ve kaııı.ııri payların yıllar itibaı,iyle artıııakta olduğu aırlaşılmış oluP, öz

gelirleri dalıa da artırıırak içiır çalışıııalar yapılnası tavsiyeye değer görülıııüştür.

68- Tefiişe tabi döııeıııde il özel idaresiııe ait çeşitli gelirleriıı talıakkuk ve talrsilAt

O oranlarına ilişkin tablolar aşağıya çıkarılmıştır.

Genel Tahakl<uk Tahsilat Oranı

YILLAR TAHAKKUK TAHSILAT ORAN (%,)

2013 4.71 5.355.30 4.708.644,65 99

2014 l0,084.275" l0 8.630.167 ,70 86

2015 10.516.193.90 10.491.813,16 99

2016 21 .7 58.438.49 22.000.276.34 101

2017 3 0.3 96.289,89 30.445.1 1 3,3 0 1 00.1

201 8 37 .299,461.39 37 .313.963,81 100

201c) 46.108,337 "09 46.668.4l8,97 99

2020 15.380.71 l .82 15.388.320,69 100,01

Öz Gelirler içerisiııde, kira. lıarçlar ve cezalara ilişkin talıakkuk/talısilAt oranlarıııın
detayları da aşağıdaki tablolarda gösterilnıiştir.

kiraların Tahakkuk Tahsilflt oranları

Yıllar Tahakkuk Tahsilat Oran
(%)

2013 914.915,58 853.8l 9.26 93

20l4 292.928.20 308.067,07 105

20l5 1 .450.163.25 1 .457 ,109,1 9 100

20l6 322.620,69 31 7.51 5.89 98,4
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20l1 352.017,95 352.017,95 100

201 8 3 3 6.8 83.65 347 ,883,65 103

20|9 458.808.09 458.842,09 100

2020 455.192,48 459.560,05 1 00,0l

Harçların Tahal<kuk Tahsil6t Oranları

Yıllar TahakkuI< 'l'alısilat %

20lı2 80.183,87 80.1 83,87 100

2013 3 8.089.52 27.589.52 72

2014 112.372,26 112.372.26 100

201 5 345.110,41 345,l10,41 100

2016 687.058.15 687.058.1 5 100

2017 7 46.553.39 7 46.553,39 l00

201 8 30.048.00 30.048,00 100

2019 1 .113 ,989 ^26 1 .l13.989.26 l00

Cezııların Tahalrku|< TahsilAt Oranları

Yıllar ceza Miktarı Talrsilat %

2012 451.625.37 290.912^88 64

2013 1.150.1l2.00 731.984,99 64

2014 1.500.667 ^32 1.137 ,807 ,98 76

2015 941.412,52 645.722,52 69

2016 634.369^41 213,560,68 34

2017 366.263,33 348,730,22 95

201 8 549,414,52 40L),545,63 75
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20|9 852.442,18 738.586,04 87

2020 357.960,35 200,349,34 56

Genel talıakkuk talısilat oranlarına bakıldığında Kiıaların ve Harçlarıı,ı tal-ısilat

oraıılarıırın iyi olduğu, aııcak ceza|arııı tahsilat oraıılarında ayııı başaı,ıııın sağlaı-ıaıııadığı
inceleıııııiştir.

İdareniıı etkiııliği ile caydırıcılığıır sağlanması açısıııdan, para cezalarının tahsilatlarıırıır
takibiııe titizlikle devaı-ıı edilıııeli, aksine davranışlarııı İl Özel İdaresinin gelir kaybına yol
açacağındaıı i l gi l i l eri ıı soruı,ı,ıl ul ı"ığunı,ı doğuracağı uııutu l ıııamal ıdır.

69- Üs1 yönetici (Vali) tarafindaıı yıllar itibariyle ödeırekleriır kullanııııına ilişkin
ilkelerin tespit edilerek ilgili birinılere gönderilmediği iırcelenııriştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Mı-ılıasebe Yöııetıııeliğiniıı "Ödenek kullaııııııı" başlıklı 35

inci ııaddesiniı-ı biriı,ıci fıkrasıırdaki;

"...Hizıııellerin önceliğiııe ıııeııcul nakil duruıııu gibi gerekçelerle ayrıntılı lıarcqıııa ı,a

.finansıııan progranıları g()zetilaı,ek, nıali hiznıeller biriıııinin görüşleri alınarak üsl yönelici
lara/indcııı öt]enak kullunınııncı ilişkin ilkeler lıe lirlanelıilir,,. "

Hükmü dikkate alıııdığıııda Yöı-ıetınelikte kullanılan ibare, eınredici olmayıp takdire
bırakıcı ııite]ikte ise de; bilindiği gibi, 50l8 sayılı Kaınu Mali Yönetiıni ve Kontrol Kanı-ıııtıııuır
"Hesap verme sorı"ıı-ııluluğu" başlıklı 8 iııci n-ıaddesiııde;

"...Her lı,irlı,i kanıu kcılıııalgln,n elcle er]ilnıes,i ı,a kııllanılnıa,çındcı göraııli ve yelkili
olaıılclr, kaynaklarııı elkili, ekononıik, yeriıııli ııe lıukuka uygun olarak elde edilnıesinden,
kullanılnıasındaıı, ııııllıa,şe bele,ylirilıııasiııclen, raporlanıııasında.n ı,e köıüye kullanılnıaıııcı,ıı için
gerek/ i önleıııleriıı alınıııa,çıı,ır]an ,şoruııılrıclıır ı,e yelkili kılınnıış mercil,ere hesap verıııe k
zrırun.cladır... "

Ilükıııü ır-ıevcuttıır.

5302 İl Özel İdaresi Kaı-ıı-ııruıruır "Valiniıı görev ve yetkileri" başlıklı 30 urıcu
maddesiııin (a) bendi uyarınca il özei idaresi teşkil6tının en üst amiri olarak il özel idaresi
teşkilAtıııı sevk ve idare etınek. il özel idaresiııiı-ı l,ıak ve nrenfaatlerini korumak Valiniıı
görevleri arasındadır. Yiııe 5302 sayıh Kanunun 44 üncü ınaddesiniır son fikrasıırda, "...Vali
ı'e harcaıııtı 1ıg7/1i,ri ı,erilen diğer göreı,liler, bülçe ödeneklerinin veriıııli, lul.uııılu ve yerinde
har c cı ızııı cı s ınd a n s o rı,ı nıl u clur . . . " lrükırrürıe yer veril mi ştir.

yukarıdaki me\/zuat lıükün-ıleriııin açıkça ortaya koyduğıı sorunıluluğun gereklerinin
etkin. saydaııı ve verinrli bir şekilde ortaya koniılabilnresi, öııceden belirlenmiş bazı

Prensiplerin varlığı ile yakıııdaır alakalı olduğuırdaıı uygulanranın bundan böyle bu yöııde
yapılnr ası sağlaıııııalıdır,

Ma.l Varlığının İdaresi :

70- Teftişe tabi dönemde il özel idaresi bütçesinden Köylere Hizmet
B irlikleriııe aktarı l an ödeırekler aşağı da gösterilııriştir.

Götürme

/
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11.06.2005 gün ve 25842 sayılı Resıni Gazetede yayıınlanarak yürürlüğe giren 5355

sayılı Malıalli İdare Birlikleri Ilakkında Kanuı,ıurı aıTıacı, nıahalli idare birliklerinin lıukuki
statüsti, kurı.ıluşu. orgaırları, görev. yetki ve soruınlı"ılukları ile çalışına usı"ıl ve esaslarıııı
düzeıılenıektir. İl ı-ı-ıerkezi ile ilçeleriı,ı taıııaııııııda kurı-ılı-ı brı]unaıı Köylere Iliznıet Göt|irı-ııe

Birlikleri 5355 sayılı Kaırıııı kapsaıııına alıı-ın,ııştır.

Anılaı-ı Kaııuıruıı 18 inci ıııaddesiniıı ] iııci flkrasıı-ıda,

" ...İlçelerde, lqrıııı ürünlerinin pazarlanııı.ası hariç olmak üzere, yol, su, kanalizasyoıı
ı,e benzeri cıltyapı lesisleri ile koylere ait diğer hiznıellerin yürülülnıesine ycırdınıcı olnıuk,
bizzcıt )ıalınıcık, )ıapllrnıak ı,e kırsal. kalkııııııayı sağlaınak üzere, türu köylerin iştiraki ile o

ilçenin adını. üa.şıl,an, köylere hizıııel gölürıııe birliği kurulabiliı,. Bakanlar Kı,u,ulu, bu konudcı

genel izin ııerıııeye yelkilidir... "

Yiıre aynı ıııaddeııiır 3 üncü fıkrasıırda;

"...Bakanlıklar ııe diğer ıııerkezi idare kuruluşları ile il özel idareleri; köye yönelik
hiznıetJere ilişkin !apıııı, bakıııı ı)e on()run işleri, bölünnıüş yol, elektrifikas1,on, köy yolu, içnıe
suyu, sulan,ıa suyLt ve kanaliza»)on yatrlııılarlııı, kendi bütçelerinde bu hiznıetler için ayrılan
ödenekleri kayle re hizıııe l gölürıııe birliklerine aklarnıak suretiyle gerçekleştirebilirler.
Aklarırzcı işlenıi nıerkezi idare kurulu,şlarındcı ilgili bakanın, il özel idcu"elerinde valinin onayılıl(]
yapılu" ı,e bu ödenekler ıahsi,s amqct dışında kullanılanıaz. Bu ta.kdircle iş, birliğin tabi olduğı,ı

usul ı,e esaslura göre srınııçlandırılır. köylere hiznıel gölürnıe biı,likleri de bül.çe inıkhnlurı

ILÇESI 2013 20l4 2015 2016 201_7 2018 2019 ,

l Merkez |6.671.
350,75

15.038.6
58,1 0

24.796.069
.94

12,860.2
40,28

3|.949.2
65,95

28.296.2
95,45

5.595.26
4,05

1.043.

896,53

2
Ayraı,ıc

l

1.266,9
98,66

1,466,17
3,54

3.934.139.
13

828.215,
27

59l .91 8,

l0
1.513.73

1,36

252.500^
00

457.00
0,00

3
Başyay

la
992.94
0,00

572.491,
95

1.387.600,

00

2.733,30
)10

994.705,
70

226.000,
00

832.956,
91

408,52

7,00

4
Ern-ıene

k
1.971.2
27,50

5.442.09
7.5 8

11,697 .350

,84

7.262.62
1,38

8.705.22
9,86

4.683.25
7,12

2.959,39
9,62

2.067.
109.91

5

Kazım
karabe

kir

10.000.
00

313,063,
54

1.911,291 ,

74
348,756.

82

428.143,
-alJ

l44.000,
00

1.132.50
9,64

7 6.1L)5

,00

6
Sarıveli

ler
1.683.0

63.36

382.527.
30

3 .717 .230,
98

1.486.68
0,03

2.064.70
4,40

2.249.95
8,67

1.090.88
5,13

214.00
0,00

Topla
m

Yardı
m

22.595.
580,27

23.2|5.0
12,0|

47.443.682

,63

25.519.8
l6,08

44.733.9
67,74

37.1l3.2
42,60

11.863.5
15,35

4.266.
728,4

2020
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dlçüsünde bu 1ıçlly'y1llara kendi bülçelerinclen ödenek akıarabiliı,ler. Bakanlıklar vq cliğeı.
ıııerkezi itlare kuruluşları ile il özel idareleri larafincian akıarılacak ödenekleı;la
gerÇekleşlirilacek )ıallrı.ııılar, birliğin hiznıel ve göreıı alanı sınırlanıasına labi olnıak,şızın
yapılcıbilir,.. "

deııilerek İl Özel İdareleri ile diğer kaıııu kurum ve kuruluşlarıııın, köye yönelik
lıiznretlere ilişkiıı yapln, bakını ve onartnl işlerini aralarıırda yapacakları anlaşmalara göre
köYlere hizmet götürn-ıe birlikleri aracılığı ile gerçekleştirebilecekleri, bu durunıda gerekli
kaYnağııı birliklere aktarılacağı ve söz koırusı-ı işiıı birliğiıı tabi olduğu esas ve ustıllere göre
soıruçl and ı r ılacağı lıüküın altı ıra al ıırıır ı ştır.

yiııe ayırı kaırııırurı l8 inci ııraddesiııiıı beşinci fikrasında ise;

"... jl t;zal idaresi bülçe gelirlerinin ııe kar].arının kt)ylere hiznıel gölürnıe birliklerine
akıarılacağı, kö)ılerc lıiznıel 8ötüı]ne birliklerinin sunacağı yatırın,ı pldnı, yıllık çalırsnıa
Progranu ve uygulcınıa prrı.f e lerine göre il genel ıııeclisince kararlaşlırılır.., "

Ilükııü bı_ıluıııııaktadır.

Köylere IJizır-ıet Götlirrııe Birlikleriniır suı,ıacaklan yatırım planları, yıllık çalışnıa
Prograınları ve ı"ıygı-ılaı'ııa pro.|eleri esas alıı-ıarak il özel idare gelirlerinden aktarırıa
yapı labilecektir.

Dolayısıyla İlçe Köyleı,e IJizıııet Götürıne Birlikleriııe il genel meclisince, görülebildiği
kadarıyla ıiüfus, köy sayısı ölçütleri üzeriııdeıı belirleııeıı tutarda aktarıııa yapıldığı, ancak bu
durumun lıakkarıiyetli ve ı-naku] ohı-ıadığı, ilçeleriıı köy sayısı, coğrafi büyüklük ve ııüfus kriteri
Yaıııııda, uYgulaıııa projesi ile birlikte suı-ıuiaıı yatırıın planı ve yıllık çalışma prograııılarınııı da
esas alıırarak dağılıı-ıı yapılınası. böylece birliklerin planlı. projeli faaliyetlere yönleırdirilnıesi
ve teşvik edilıııesi sağlaırıııalıdır.

7l- BelediYe ır'ıücavir alaıı sıııırları dışıııdaki köylerde bulunan lıazine taşııınıazlarıırııı
satıŞ bedel]erinin talısil edileıı kısmırıııı Yo 25'iniıı İl Özel İdaresi payı olarak İl Özel İdare
lıesaplarına aktarılrnası ile ilgili olarak;

2012 yılıııda 230.696,05-TL, 2013 yılınd a 148.625,g7-TL, 2014 yılınd,a 218.240,50-
TL,2015 Yılında 541.599,37-TL, 2016 yılıııda 509.g51.46-TL, 2017 yılında 413.679,96-TL.
20l8 Yılıııda 58.044,1s-TL. 2019 yılınd a 105.603.24-TL ve teftiş tarilri itibariyle 2020 yılında
48.671.08-TL olırıak üzere toplaı,ıı 2.275,111.78-TL'nin İl Özel idaresiıre aktarıldığı, bu.ıuıı
toPlaırı 1 .706.333,84-TL'sinin İl Özel İdaresiıriıı payı, 568.7 77 ,95-TL'sııriıı köy payları oidı_ığu,
262.163,60-TL'ı-ıiır kö1' payları olarak eıııaııet lıesapta bekletildiği aırlaşılıırış, detaylar
aşağıdaki tabloda gösterilıııİştİr.

Yıllar
Toplam

yatan para
(TL)

Il Ozel

İdaresi Payı
(TL)

Köy

Payları
(TL)

KöyIere
Verilen
(TL)

Emanet

Hesapta
Olan (TL)

2o12 230.696,05 173.022,04 57.674.01 28.754,43

2Q13 148.625,97 111 .469,48 37.156,49 29.06|,03



Sayfa (34)

içişleri Bakanlığı. ....TEFTİŞ RAPORU. ....Mülkiye Müfettişliği

20l4 218.240.50 l63.680,38 54,560,l3 52.645,27

2015 541.599.37 406,199,53 135.399,84

2016 509.951,46 382.463.60 127.487,B7

2017 413.679,96 310.259,97 103.4|9,99 103 .419,99

201 8 58.044.1 5 43 ,533,11 14.511 ,04 10.057,69

2019 105.603.24 79,202,43 26,400,81 26.057,42

2020* 48.671.08 36.503.3l 12.167,77 12.167,77

Toplam 2.275.1||,78 1.706.333,84 568.777,95 262.163,60

Tablodaıı da aırlaşılacağı |izere İl Özel İdaresiırce bu paylardan köylere aktarıı-ıı
yapılıııadığı, sebep olarak da Köy Mı-ıIıtarlıklarıırca talep olınadığı ifade edilnıiştiı,.

4706 sayiı Haziıreye Ai1 Taşıırır-ıaz Mallarıı-ı Değerleııdirilınesi ve Katına Değer Vergisi
I(aııuııunda Değişiklik Yapılır,ıası Ilakkıııda Kaıruııuıı 4 üııcü ııaddesi ile değişik 5 iırci ınaddesi
gereğiırce; belediye ıı,ıücavir alaır sıııırları dışındaki köylerde bulunan hazine taşııınıazlarıırın
satış bedelleriniıı tahsil edilen kısmıırdan İ1 Özel İdarelerine Yo25 oranında pay verilmesi, bu
paylarııi tahsilini takip edeıı ayıır 20'siııe kadar İl Özel İdare hesaplarına aktarılması, İl Özel
İdaresine aktarılaıı paylarıı,ı 1/4'üııüır ilgili köy tüzel kişiliğiııe ödenırıesi ve kalanının da diğer
köylere götürülecek lrizn-ıetlerde kullaııılırrası gerektiğiırdeıı, belediye ve ıııücavir alaır sıırırları
dışıı-ıdaki köylerde buluı-ıaır lıazine taşıırır-ıazlaı,ıııııı satışüılıı,ı yakıııdaıı takip edilı,ııesi ve İl Özel
İdaresiııe aktarılaı-ı paylarıı-ı li4'üntiı,ı ilgili köy ttizel kişilikleri lresabııra aktarıln-ıası
sağIaırıııalı d ı r,

72- Teftişe tabi döı-ıeıı,ı içinde il özel idare bütçesiııdeır dernek ve vakıflara lrerlrangi bir
aktarına yapı lırıadı ğı inceleııııı iştir.

Derırek ve vakıflarıır kaırıu kuruııı r,e kuruluşları İle İlişkilerine Dair 5072 sayılı
Kaıruııuıı "Teı,ırel İlkeler" bölüıırtiırüır 2 ırci ır-ıaddesiniıı (g) fikrasınırı "...Kcııııu kuruııı ı,e

kuruluşlarının lıülçeleriııden bu kanı,ııı kaps,anıındcıki derııek ve ı,akıflara ödene k, ),ardıııı veya
herhangi lıiı, kayııcık aküarılaıııaz... " l-ıükırrü ile ayrıca çeşitli tarihlerde yayıınlanarı Başbakaı-ılık
Genelgelerinin ". ..İl Ozel ldareleı,i bünygJgyin4. ıeşkil edilnıiş olanlar dahil, hiçbir vcıkıf,'

dernek veya kulübe bağış ),ardıııı ya]rmayücüklardır... " hükünıleri uyarınca, teftişe tabi
dönemde gösterileıı titizliğin, bundan böyle de devam ettirilmesi sağlanmalıdır.

73- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12'nci maddesi
gereğiırce çıkarılan Taşıırııraz Kıilttir Varlıklarınıı,ı Koruırınasıııa Ait Katkı Payına Dair
Yöııetmelik htiküıııleri uyarıırca oluşturulan İl Özel İdaresi Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Korlınıa Kanlıııi Pay Hesabına teltişe tabi döneı-ırde; 2012 yılında268.880,66-TL,2013 yılıı-ıda
28|.710,67-TL, 2014 y|ıında 355.401,35-fL, 2015 yılında 401.342,05-TL, 2016 yılıııda
415.170,92-TL, 2017 yıIında 491.410,10-TL, 2018 yılıııda 554.699,67-TL, 2019 yılıııda
611.788,07-TL ve teftiş tarihi itibariyle 2020 yılında579,67],40-TL olmak üzere top|am2012
yı lından itibaren 3 . 960.0 8 0, 8 9-TL aktarıldığı incelenıniştir.
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Yıllar Belediyelerden
Aktarılan

Proje Karşılığı
Yapılan Ödeme

kalan Ödenek

20|2 268.880.66 268.880,66

20|3 281 ,710.67 2B1 ,710.67
20l4 355.401,35 307.8l0,18 47 .591,17

20l5 401.342.05 242.346,71 l58.995.34
2{l|6 415.170,92 503.317 ,41 -88.146,49

20l7 49l .41 0,1 0 400.000,00 91 .4l0,10
2018 554.699.67 30.000.00 524,699,67
20|9 61 1.788.07 30.000.00 5 8 1 .788.07
2020* 579.677 .40 579.677.40

Toıılam 3.960.080,89 1 .5|3.474,30 2.446.606.59

'feliişe tabi döı-ıenıde belediyeler tara{jııdan İl Özel İdaresi Kültür ve Tabiat Varlıklarırıı
Koruırıa Kanuni Pay l-Iesabııra yatırılıı-ıası gerekeıı l<anuı-ıi payın düzeııli olarak yatırılnradığı.
bazı belediyeleriıı ise eksik yatırdığı ifbde edilnıiş ve inceleırıniştir.

22,08,2015 gün ve 29453 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınmaz Külttir
Varlıklarının Koruııınasına Ait Katkı Payııra Dair Yöıretmelik ile de söz konusu payların talısil
ve kul lanıın esasları bel irleıııııiştir.

"Kcılkı puyı he,5,,1,t

MADDE 6 - (]) BclerJbıelaı,ca kcıükı payı çlIqya1l, ıcılı,çil oluııcın turarlcır, lah,çil edildiği cı.lıı
lakip edan d|ııı1 o,rr,rcu güııü akrıaıııına kaclar il r;zel irJarelerine ı)eyq yalıü,ını izleıııe ı,a

koordinasyon lıuş,kcııılıklcıruıcı biı, bildiriııı ile beyaıı er]ilerek aynı s,üre içinde kalkı payı
hesabına ya.lırı.lır.

(2) Tahsil edilen kalkı payıılın süresi içiııde kalkı payı hesabına aktarılıııası.nrJaıı belediye
başkanı ye hesalı işleri nıürİı,irü birlikle soruııılurJur,

(3) Kalkı pcılıı l1cı,Obıııın sekrelarlıa fuir,r,,utleri il özel idareleri ı,e yatu,Iü11 iz/eııı.e ve

koordinasyon bcışkaıılı.klarıııca yı,irütülür. lıQlilikçe kaıkı payı hesabının ıahs,il ııa d.ağı/ı.nıına
ilişkin garekli klyıl 6|i1,(jl7i k,urulur.

(4) 7'ClhSil edileıl kalkı ]ıa)ıının.s'ı,iresi iç,iııcle kcılkı |ıtılıı lıescıbıncı cıkü.cı.rılııı.cııııa,sıı,eycı kalkı
pa))mtn bcışka cııııaçla kullcıııılıııcıs,ı halincle soruııılul,cır hakkında yasal işlenı yalıılır.

I{a t kı pay u,un ku l l anınıı
A4ADDE 7 - (1) Katkı payı hesabuıda toplanan lutar, laşınıııaz külıür varlıklarının

korunıııası ı)e değarlendirilıııesi aıııacıyla lıazu,lanqn planlanıa, proje, tıygulaıııcı ı,e

kaıııulcıştırnıa işlerinrle kullanılıııak ı}zere, pro.1e sahibi il özel idaresine, yatırıııı izleıııe ve
koordinaslırın bcışkaıılığına ı,e il sınu,ları içindeki belecliyelere vali lara/incian cıktarıl.lr ı,a
h a r c a rııal cır ı, a l i ı a r a fi ıı cl cın de n e l l e n i r.

(2) Kalkı pQılcu'ı beledbıeler, il özel idareleri ııe ycılırını i.zleıııe ııe koordi.n(]syon
başkaıı,lıklarmcq laşınıııaz kühür ı,qrlıklarının krırıınıııası ve değerlendirilnıesi amacıyla
hazırlq nan 1ılanlanıa, prqje, uygulaıııa ı,e kaıııulaştu,ıııa işlerinin (KDV dahil) nıaliyetinin kalkı
payı hesabındcı loplanan l.utar yeterli olnıak şarlıyla %95'ini aşıııanıak kaydıyla n,ıeycul
laşınnı.cı.z kalllr varlığı say6t, mevcul duruıııu, ilin kalıarel değerlerine katkısı dikkate alınarak
Val ili k ıarafından hakkaniyel öl çüsünde kullandu.ılır.
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(3) It azet irlcıreleriııce ı)e ))alırını izlenıe ve kcırırr]incı,syon başkanlıklarınca bu Yönelnıelik
kapsanıınrİcı gcrçekleşlirilecek faaliyellerin taıııcınıı kalkı payı hesabında loplanan lutaı'clcın

karşılanabilü,. Ancak, il özel idarelerince ve ya.lırıııı izlenıe ve koordinasyon başkanlıklarınca
gerçekleşlirilen proieler için kullanılan lular, başıuru dönemi itibariyle katkı payı hesabında
t rıpl anan tu t ar ı n 0l3 0' unu ge ç e m ez.

(4) Yalırını izlaıııe ı,e koorrJinasyotl başkanlığı bulunan illerde loplanan kalkı paYı
tutarlarının'%,20'lik kıs:ıııı )ıaltrıııı izleııı,e ı,e koordinasyon başkanlığınca Bakanlığın t)ncelik
vereceği pro.1alercl.e kullanılır, Bakanlığın öııcelik ı,ereceği işlerde 8 iııci ıııarJcle ı,c ]2 ııc'i
ıııaddenin birinci./ih,asıııdaki şcırllar arqnmaz. Bakcııılığın öncelikı,ereceği işlere ail kcıtkı pulıı
tutarları jt kütlür ı,e Turizııı Mtidırluklerince lakip edilir ı,e güncel bilgiler jl kllılr ve Tu.rizııı.

Müdürlükleri ıqrlfindcın lıer )ııl Occık ı,e Teııııııuz alılqrlrığc] Bakaıılığa bir rapor halinde
sunulur. Yıl içiıırle pro.1e karşılığı lalısis edilnıeyen tular aynı aııı,açla kullanılnıak üzere
Bcıka.nlık bütçe"^iııa cıkları.lır. Akıarılan bu ıuüarları ayru anıaçla kullannıak üzere gelecek yıl
lıül ç e s i ıı e a kü ar ıııay a B a kcı ııl ık y e t ki l i d ir.

(5) jl t;zel idaraleriııce açılcın kaıkı payı hesalııııdan elde edilecek neıııa ı,e henzeri
gelirler de bu I'öııeınıelikte belirıileıı aıııcıçlar dırs,ınclu kullanılanıcız. " Maddeleri gereğince;

Balrse koııu taşıı-ııı-ıaz kültür varlıklarıı-ıın koruırınası katkı payları yiııe belediyeler
tarafiırdaıı da yapılacak projelerde değerleııdirileceğiııden, kültür mirasımızın korunıırasıııa
katkıda buluırrrıa aırıacıyla oluşturulaır katkı paylarıııın eksiksiz olarak İl Özel İdaresine

aktarılarak taşıırııaz kültür varlıklarıırın koruıııııası, değerlendirilmesi aınacıyla projeler
hazırlaıııas,ı;hazırlanaır projeleriır söz konusu katkı payı liesabından karşılanması içiıı özellikle
taşıırııaz kültiir ve tabiat varlıklarıııııı olduğu belediyeleriıı de teşvik edilnıesi ve destekleııı-ı-ıesi

için tedbirler al ııııı,ıal ıdı r.

GAYRiMENKULLERiN iDARESİ :

74- Karaırraıı İl Özel İdaresiııe ait taşıırınazlara ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir. Buna göre;

Arsa, Bağ. Balıçe, Biııa, Lojır-ıaıı r,e Okul olı-ııak üzere İl ınerkeziııde (1522), Ayraııcı
İlçesiııde (3), Başl,ayla İlçesinde (6), Erıııenek İlçesinde (22),Kazımkarabekir İlçesinde (l2)
ve Sarıveliler İlçesiııde (15) olırrak tizere toplaııda (l580) adet taşıııır,ıazııı bulunduğu ilbde
edilnıi ş ve aı-ılaşı lı-ı-ııştır.

Gayrımenkuller Arsa Bağ Bahçe Bina Diğer Ev Lojman Okul Tarla Toplam

Merkez l 034 29 1 261 62 1i JJ 91 1522

Ayraııcı l 1 l J

Başyayla 1 1 2 2 6

Erıııenek 6 2 _) 1 9 1 22
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kazımkarabeki
r

6 1 5 l2

sarıveliler 5 1 7 2 15

Genel Toplam l 053 3l 4 266 65 l5 52 94 l 580

Karaıııaıı İl Özel İdaresiıie ait taşınnıazların kayıtlarının defter ve bilgisayar ortamıııda
tutulduğu, icmal cetvelleriı-ıin düzenlendiği, alıcak kayıtların 02.10.2006 tarihli Resıni Gazete
de yayıınlarıaır Kaı,ııu İdareleriııe Ait Taşıııırıazların Kaydıııa İlişl<in Yönetmeliğiıı Kayıı Şekti
başlıklı 7 ııci ıııaddesiııe uyguır yapılınadığı iııcelenıniştir,

Mezkı"ır yöııetıı-ıeliğiıı 7 ııci ıı-ıaddesiııe LıygLıIı olarak kayıtlarıır tutı-ılırrası sağlaırıııalıdır.

75- Karaı-ıran İ] Özel İdaresince 08,06.2012-20.11.2020 tarilıleri arasında 2886 sayılı
Devlet İlrale Kaırununlın 45 inci ııaddesine göre satış ilıalesiııe konu olaıı (209) adet taşıı-ımaz
dosyası içerisiııdeıi örııekleıne yöırteıııi ile seçilen (66) adet taşınmaz dosyasınııı, kiralaırıa
ihalesiııe koııu olaıı (41) adet taşınırıaz dosyası içerisiırdeır örnekleme yönteıni ile seçilen (9)
taşınmaz dosyasıırın, Kararııaıı Çerzre ve Şelıircilik İl nltidlirlüğünden Milli Eınlak Uzınanı Ali
Burak YAVUZKANAT ve V.II.K.İ. Öır-ıer TAŞTEKİN tarafındaır iııcelenmesi ıreticesiııde
aşağı daki l,ıı"ısuslar tespit edilıııiştir.

76-Örrıekleırı yönteırıiyle yapılaıı iııceleırıe ıreticesiırde, Karamaıı It Özel İdaresince
2886 sayılı Kanuııa göre yapılaı-ı satış ve kiralama ilıalelerinde; nıezkür kanunun 2 nci maddesi
uyarlnca açıklık ve rekabetin sağlandığı, 5 inci ırıaddesi gereğiııce ilialeye katılına şartlarıııa
dikkat edildiği, 7 ııci ıııaddesi gereğiııce şartı-ıaırre düzen]endiği, 9 uncu maddesi gereğince
talıınin edilen bedeliıı tespit edildiği, 13 üncü ıııaddesi gereğince ihale komisyoırlarınııı
kurulduğu, 14 tiı-ıcü ırıaddesiı-ıe uyglıı,ı olarak ilıale koıııisyoıılarınııı toplandığı, 17 ı-ıci

ııraddesiı-ıe göre ilraleııiıı ilaıı edildiği, 3l inci ıııaddesi gereğince süresi içinde ilıale kararlarının
oııarıdığı. 32 nci ır-ıaddesi gereğiı-ıce kesinleşeır ilıale karaı"ınııı bildirildiği. 54 üncü madde
gereğiııce sözleşırıe yapılırıadaıı öııce ihalc bedeliıriı-ı 0Z6'sı oraıııı-ıda kesiıı teıııiırat alıııdığı
incelenıniştir.

2886 sayı lı Kanı-ıııuır ilgili lıüküıııleri gereğiırce işleınler sürdürülmelidir.

77- İııceleııen satış ve kiralanra dosyalarıırın tamamındaki ilrale oııay belgelerinde
alınacak olaıi geçici ten-ıiı-ıat ı-ıriktarı ile şartnan-ıe ve ekleriırin bir bedel karşılığında verilip
verilıııeyeceği, bedel karşılığı verilecekse bedelin ııe olacağı ile ilgili bilgilerin belirtilıneııiş
oldıığu aırlaşılmıştır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1 1 iı,ıci ııraddesinde: (Değişik biriı-ıci fıkra :

2l3l|984 - 299013 md.)"İlıalcsi yapılacak lıer iş için bir tınay belge,ıi hazırlanır. Ontılı
belgesinde, ihale koııusu olan işin nevi, nileliği, ıııikları, ı,arsa 1ıro.je nl,tmarası, tahnıin edilen
bedeli, kullanılabilir ödenek lul0rI, oyans ı,e .fbıal .farkı ııerilecekse şartlcırı, ihaler]e
ılygulan.ac|,ak usul, )ıapılacaksa ilanııı şekli ı,e adec]i, alınuca.ksa geçici lenıinal ıııiktarı beliı,ıiliı,.
Onay belgesinde lyrıca, ,Şartn.cııııe ı,e ekleriııin biı, bedel karşılığındcı ı,erilip verilnıeyeceği,
bedel kcırşılığı ııerilecekse bedeliıı ııe olcıccığı gö,tterilir. " deırildiğiııdeıı ilgili hüküm gereğiırce
işlem tesisi sağlannıalıdır.
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78, YaPılan bazı ihalelerde ihaleye katılaıı isteklilerin ihaleye katılabilmek için
Şartnaınede Yazılı oluP verıııek zoruııda oldukları belgelerin iliale işleıı dosyalarında olmadıgı
iıicelenıniştir.

TaŞkale KöYünde bulunaır 4657 parsel ı-ıuırıaralı taşınmazın satış ihale dosyasıııda
YaInızca ihale üzeriırde kalana ait belgeler buluırnrakta ölup, ihaleye katılan diğer isteklilere ait
Irerlıaırgi bir belgenirı buluııınaıııası örnektir.

2886 sayılı Devlet İIıale Kanununun 15 ve l6 ncı
edi lınesi sağlaırınal ıdır.

ıııaddeleri gereğince işlem tesis

79- Iırceleııeıı satıŞ r'e kiralaırıa dosyalarıııın 1aırıaı,ııında, ihale koınisyoır kararlarında
isteklilerin adresleriı-ıiıı belirtilııeıniş olduğı-ı iııcelenı-ııiştir.

2886 sayılı Devlet İlrale Kaırunlınun 30 uncu ınaddesi
sağlaırnralıdır.

gereğiı-ıce işleıı-ı tesis edilı-ı-ıcsi

80- İııceleııeır satıŞ r'e kiralaıııa dosyalarının taıııanrında isteklilerin iha]elerden yasal<lı
oluP olnradıklarıııa iliŞkin bilgi ve belgelerin dosyalarıırda olmadığı iırceleı-ıııriştir.

2886 saYllı DevIet İlra]e Karıı-ınunlııı 47 ı-rci ı-ııaddesi gereğince bundan sonra yapılacal<
ihalelerde, ilıaleYe katıiacak isteklileriı-ı ilıalelerden yasaklı olup olnıadıklarınııı araştırıiaral<
bıına iliŞkiıı bilgi ve belgeleriır dosyalarında bulundurıılırıası sağlaı-ııı-ıalıdır.

iıvıaR uyc u ıaıvıaıaRı :

A-İmar PIanı ve İmar Planı Tadilatları :

81- Karaınan İl Özel İdaresiı,ıce teftişe tabi döıreıı-ıde toplaın (59) adet l/5000 ölçekliNazın-ı ve 1l1000 ölÇekli Uygulaına İmar Planı ı,e ç4,7) adet imar planı İegişikliği (16 adedi1/5000 ölÇekli Nazıııı ve 1/1OO0 ölçekli Uyglılaıııa inruİ,pırn, aegişitıigl,:l ua.ai ise sadecel/l000 ölçekli Uygı-ılaıııa İıııar Plaırı) yrp,İO,g,,

Bu döııeıııde YaPılaıı İıııar P]aııları ve Tadilat]arından, Karanıan ValiliğinceıııüfettiŞliğinı uhdesiı-lde görev yapıııak üzere görevleııdirilen Karaıııan Belediyesiııdeıı şehirPlaırcısl Me]teın UYSAL'ca örııelileıne yonteıniyle seçileıı (11) adet 1/5000 ölçekli Nazıı]] ve
]al00.0 ölÇekli Uygulaııa İırıar Plaııı, (2) adet ı/5ÖO0 ölçekli Nazım ve 1/lO00 ölçekliUYgulanıa iınar Plaırı değişiklikleri ile (8) adet 1/10O0 ölçekli 

'Uygulaıııa 
inrar planı değişikliğidosYaları inceleııı'lıiŞ olup, tespit edilen I,ıususlar aşağıdal.i ınaaa.lerde belirtilıııiştir.

ıııceleııeıı dosyalar aşağı daki tablocla gösteri lnıiştir.
Meclis karar

l'arih Ve plana konu Alan Yapılan İşlem

07.10.2013
tarih ve 247
karar sayısı

Karaıııaıı iIi Merkez ilçe
Güldere Köyü 170 ada 66
ve 156 ıruınara]ı parseller
ile 169 ada ve 3 ııumaralı

5543 SayıIı İskaıı Kanunuıra göre
yeni yerleşim yeri için yapılan l/5000
ölçekli Nazını İmar Planı ve 1/1OO0
öiçekli Uygulaıııa İmar Planı

05.02.2014
tarilı ve 27

Karanıaıı ili Merkez ilçJ
Ağılöııü ( Selerek Köyü)
l38 ada l nuırraralı parsel

1/l000 ölçekli Uygulaına İnıar Plaırı
ve Plan Notu Değişikliği

t

l

i

]

]

Sıra

1

2
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J
05.06,2014
tarilı ve 104
karar sayısı

Karaı,ıraır lli Merkez llçesi
Gökçe Köyü eski 65
ıruıııaralı parsel (yeni l65
ada 31 parsel)

l/5000 ölçekli nazlm imar planı ve

1/1000 ölçekli uygulanıa iınar plaııı
değişikliği ve ilave in-ıar planı.

4
01.09.2014
tarilı ve 129
karar sayısı

Karaman lli Merkez Ilçe
Kılbasan Köyü 7384
ıruınaralı parsel

1/5000 ölçekli Nazını İmar Planı r,e

l/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

5

06.02.2015
tarih ve 39
karar sayısı

Karaırıaıı İli Merkez ilçe
Barutkavuran Köyü 127
ada 1 ııuıııaralı parsel

1/5000 ölçekli Nazını İnrar Planı
Değişikliği ile 1/1000 ölçekli
uygulaına İınar planı Değişikliği

6

07.05.2015
tarilı ve 97
karar sayısı

Karaıııaır ili Merkez iiçe
Dilbeyan (Çakırbağ) Köyü
208 ada 1 ve 2 Numaralı
Parsel

li5000 ölçekli Nazııı,ı İırıar Plaııı ile
l/] 000 ölçckli Uygulaına İmar Plaı,ıı

7
10.1 l .201 5

tarih ve 200
karar savısı

Kararııaır Ili Ayrancı llçesi
Yarıkklıylı Köyü 159 ada7
ve 8 ııuıııaralı parsel

li5000 ölçekli Nazıılı İıııar Planı ile
l/l0O0 ölçekli I lygıılaına İıııar I'laııı

8

|3,07 .2016
tarih ve 164
karar sayısı

Karamaıı lli Merkez Ilçe
Seyitlıasaır Köyü 698, 704,
742, 750, 751. 752
ı-ıuıı-ıaralı parseller

1/5000 ölçekli Nazıırı lır-ıar Planı ile
l/1000 ölçckli Uygulaıııa İıııar Plaııı

9

07.09.2016
tarilı ve 222
karar sayısı

I(araır-ıaır ili sarıveliler
İlçesi Uğurlu Köyü 221 ada
1 nuıııaralı parsel

1/5000 ölçekli Nazım İınar Plaırı ve
l/1000 ölçekli Uygulama İmar Plaııı

l0
27.02.2017
tarilr ve 23
karar sayısı

Karaırıaıı ili Merkez Ilçesi
Yazılıka1,3 Köyti

Yeııi Yerleşinı İmar Plaıııııda yapılan
i/l000 ölçekli Uygulan-ıa İmar Planı
Değişikliği

1i

09.05,2017
tarih ve 89
karar sayısı

Karaıııaı-ı ili Merkez Ilçesi
I(ılbasaıı Köyıl 206 ada 1

parsel ve 601 3,7096,6414
ıruırraralı parseller

l/l000 ölçekli Uygulaıı,ıa İıı-ıar Plaırı
Değişikliği

12

03.07 .2017
tarilr \/e 106
karar sayısı

Karamaı-ı ili Merkez Ilçesi
Kıibasaıı Köyü 5940
ıruııraralı parsel

1/5000 ölçekli Nazım İn-ıar Plaııı ile
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plaııı

13

15.09.2017
tarilı ve |71

karar sayısı

Karaıııan ili Ernıenek İlçesi
Aşağıçağlar Köyü ilgili
parseller

1/5000 ölçekli Nazıın Irrıar Plaı-ıı ile
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

14
12.01.2018
tarih ve 15

karar sayısı

Karaıı-ıaır Ili Merkez Ilçe
Çoğlu Köyü 374 ada l0
ııumaralı parsel

1/1000 ölçekli Uygulama Inrar Plaııı
değişikliği

15

06.04,2018
taril,ı \/e 8l
karar sayısı

Karaınarı İli Merkez İiçesi
Kılbasaıı Köyü Besiciler
Sitesi

1/l000 ölçekli Uygulama İmar Plaırı
Değişikliği

16
07.09.2018
tarilı ve l 61

karar sa\,ıSı

Karanıaıı İli Merkez ilçe
Dereköy Köl,i1 3 i05
ı,ıuı-ııaralı parsel

1/5000 ölçekli Nazıın İı-ı,ıar Planı ile
l/l000 ölçekli Uygulanıa İınar Plaırı

17
05.10.2018
tarih ve 1 88

karar sayısı

Karanraır ili Merkez ilçe
Kılbasaıı Köyü

1/1000 Olçekli Uygulama Inrar Pianı
Değişikliği
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18

08.03.201 9

tarilı ve 42
karar sayısı

Karaıııan İli Merkez ilçe
Kılbasarı Köyü

Uygulaına lıııar Planı üzerinde
yapılan l/1 000 ölçekli Uygulaırıa
ıırıar planı Değişikliği

19
06.09.2019
tarih ve 138
karar sayısı

Karaıııan İli Merkez ilçe
Binbir Kilise (Değle Ören
Yeri Mevkii)

l/5000 Ölçekli Koruına Anıaçh
Nazım İnıar Plaıiı ve ll1000 Ölçekli
Koruma Aınaçlı Uygulanıa İınar
Planı

20
09. l 0.20l 9

tarilı ve | 54
karar sayısı

Karaı-ııaıı İli Merkez İlçe
Kurtderesi Köyü 1150
numaralı parsel

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği

21
1 3.08.2020
taril,ı ve 102
karar sayısı

Karaırıaır İ]i Merkez ilçe
Üçharn,ıaır (Divle) Köyü
142 ada 8 nı-ınıaralı parsel

1/5000 ölçekli Nazıırı İmar Planı ve
1/1000 ölçekli Uygulaına İmar Plaı-ıı

İııceleıı-ıo),€ koııı.ı olaıı plaıılaıııa alaırları 09.09.20l3 tarihinden öııceki imar plaııları r,e

lveya imar plaırı değişikliği dosyaları içiıı bıı taril-ıteır öııce yiirürltikte olaıı ve üst ölçekli plaıılar
oları l/100.000 ölçekli Mersiı-ı-Karaman Çevre Düzeni Planı ile 1/25.000 ölçekli Karamaır İli

Çevre Düzeni Plaı-ıı ve hükürırleri geçerli olduğıı;

Sorırasırıda ise, Karaırıaır-Koııya Planlaıııa Bölgesi 1/l00.000 ölçekli Çevre Düzeni
Plaırı, plaıı oı,ıaır-ıa sıı-ıırları içerisiııde kaldığı, söz korıusu 1/1 00.000 ölçekli Çevre Düzeııi Planı
Çevre ve Şel-ıircilik Bakanlık Makaırrınııı 06.09.2013 tarilr ve 14278 sayılı Olur'u ile
oıraylaırarak yürürlüğe girdiği \/e etı soıl yine Bakarılık Makamının 16.04.20l8 tarihli Olur'u ile
plaırda ve plaıı lıüktinıleriırde revizyoır yapılarak soır lıaliıri aldığı iııcelenıniştir.

Yukarıdatabloda |,2.3.4.6,7,8,9, lO, l1, l2,13,14,15,16,17,18, 19, 20ve21 sıı,a

ı-ıumaralarıyla verileır 1/5.000 ölçekli Nazınr ve 1/1.000 ölçekli Uygulaırıa İınar Plaııları ile Plan
değişiklikleriııde;

İınar plaııına esas ilgili kan,ııı kurı-ıı,ıı ve kuruluşlarıırdan, yapılacak işleıniıı uygLııı
olduğuıra dair göriişleriıriıı alındığı, iıııar planı tekli1'1eriııin kurum görüşlerine, üst ölçekli Çevre
Düzeııi Plaı-ıı Iıi.iküırrleriı-ıe ve döıreırriııde yiirürliikte olaır iınar mevzuatıııa uygun olarak
hazırlandığı,3194 sayılı İıııar Kaııurıı-ı ve MekAıısal Plaıılar Yapıın Yöııetıneliği kapsarırıııda
lıer bir plaır ya da plan değişikliği teklifı için Çevre ve Şelıircilik Bakaıilığı sisteıııi üzerindeıı
Plaıı İşlem Nunraralarıırıır alıırdığı, plaıı teklifleriniır Karaınaıı llÖzel İdaresi, İnıar ve Kentsel
İyileştirnıe Müdürlüğünce görüşültip karara bağlaırnıak üzere İl Geııel Mec]isine göııderildiği.
İl Genel Meciisiırce kon-ıisyorı çalışınalarııııır yürütülerek, tekli1' inıar planı ya da plaır
değişiklikleriıriı-ı uygutı buluı-ıarak 3194 sayılı İınarKaııuııuııun 8 inci maddesi ve 5302 sayılı İl

Özel İdaresi Kaırunu 10/c nıaddesi gereğince onaylaırdığı, onaylanan imar plaıılarının iırıar
nıevzuatı gereğİ bir ay süreyle askıya çıkarıldığı, bir aylık askı süresi sonunda, planların
herhangi bir itiraz olmadaır askıdaıı inerek kesiııleştiği, kesiııleşen planlara dair lrer türlü bilgi
ve belgeııin3194 sayılı İıııar Kanuırıııruıı 8 inci nıaddesi gereğiırce arşivleıımek üzere Çevre ve

Şehircilik İl lltdtirltiğü'ıre gönderildiği, yapılaıı bütüıı incelemeler ve yı,ıkarıda balrsedilen
lıususlar dAlıilinde yürürlükte olaır mevzuat hüküınleriıre yapılaıı işlemlerin uygun olduğu
değerleııdirilmiş ve mevzuata aykırı bir duruıı-ıa rastlaırılmadığı anlaşılmıştır.
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82- Yukarıda tabloda (5) sıra nuırraralı işlenı ile, Karaman İli Merkez İlçe Barutkavuraıl
Köyti l27 ada 1nuınaralıparsel üzerindeyapılan 1/5000ölçekliNazımİmarPlanıile l/1000
ölçekl i Uygı.ıl aırıa İmar Pl anı deği şikl iğinde;

İnceleıneye koııu imar planı değişikliğine altlık oluşturan ve daha önce 04.05.2009 tarih
ve 80 sayılı İl Gene] Meclis Kararı ile onaylaııaıı 1/5O00 ölçekli Nazıııı İmar Plaırı ile 1/1O00
ölÇekli Uygulaııra İıııar Plaıııııda; söz koııusu alaıııı-ı 20 nr. sağlık koruma baııdı ve sağlık
l«orı"ınra barıdırıdaıı soırra 5 ıx. yapı yaklaşma ınesaf-eli. E:0,30 ve Yeırçok (Biııa yüksekliği):
9,50 ıı,ı yapılaşına koşullu "Organik Gübre ve Eırtegre Tesis Alaııı" olarak planlandığı,

İl Genel Meclisi'ııiıı 06.02.2015 tarilı ve 39 sayılı kararı ile onaylaıran imar plaı-ıı
değişikliğiyle EPDK'daıı 1810712012 tarih ve EÜ,3925-112380 no'lu lisans alındığındaıı
balrsedilerek 20 ı-ır.'lik sağlık koruıııa baııdını kaldırıp, yapı yoğunluğunu artırarak 5 m. yapı
yaklaşma ıı,ıesal'eli, E:1,00 ve Yeııçok= 9,50 ıır. yapılaşnıa koşullu "Organik Gübre Atık,
Bertara1've Eneı,ji Üretiıır Tesisi Alarıı" olarak plaıriaııclığı,

.. Bu plan değişikliğine altlık oluşturarı 1/5000 ölçekli Nazım İnıar Plaırı iIe 1/1000
OlÇekli Uygulaına İıırar Plaıılarıırıır oı"ıaylaırdığı İl Genel Meclisi'niıı 04.05.2009 tarilı ve 80
saYllı kararııı da '...olabilecak çeı,re kirliliğinde gerekli önleııılerin alınıııasının sağlaııarak
nıeleorojik veriler kapsaıııında rüzgar )ıönü dikkale cılınarak yapılaş,ıııaların yapılm.Os,I ve
soğIık korunırı baııdıııııı lıenıeıı ağaçIandırılnıası kaydıyla inıar planlarmm onaylanıııasıııııı
uygun olcluğu bildirilnıiştir' deırilerek oıraylandığı, ayrıca balısedileıı plaıılar için İl Sağlık
Müdürlüğii'ırtiır 11.09.2008 tarilı ve 10660 tarihli yazısıııda 'Hcıva harekeıleriııin yönü ııe
,Şicldeli göz öniinrle bı,ıluııdurı,ılqrcık lc.ıis içiıı ı,ızun nıescıfbli sağtık koruıııa baııdı koııulnıusı,
inıar plaıııııo işleıııııesi ı,e rıılı,şcıl aşcII170,sI11du engel rılıııaıııa,şı gerekıııeküec]ir'denildiği ı,e bu
görüşe istiııadeır de 20 ır-ıetrelik sağlık korlııııa bandı oluştlırulduğı-ı,

06.02,2015 tarih ve 39 sayılı kararı ile oıraylanaır iıııar planı değişikliği dosyasıırda, pları
değiŞikliğine dair ilgili ttinı ktıruııı ve kuruluşlardaır görüş alıııdığı, dosyada yer alaıı FIalk
Sağlığı İl lıatdtirlllğı,i'ııiiıı 23.01.20l5 taril-ı ve 673 sayılı görüş yazısıırda '...Sağlık korıııııtı
lıandının, tesiı,iıı çcılı.,ş,ııı.cı.,ıı, e,çııasıncla çıkcıcak eıııi,»ırınların izolasyonuna )ıdnelik perrlelenıa
cııııaÇl ı yeşil cılaıı ile çeı,ç:cı,cleııclirilıııesiııin plaıılcınİ|ma,ıü duruılıunda sakınca görülıııelıeceği...'
denildiği, Çevre ve Şelıircilik [l viidtirltiğiintin 20.01,2015 tarilı ve 155285781305.021383 sayılı
Plan değişikliğiııe dair kuruııı görüş yazısıırda l/100.00O ölçekli Koırya-Karamaır Plaırlaıı-ıa
BöIgesi Çevre Diizeııi Plaırıırıı-ı (Madde 7.25) ilgili hükliıırlerine riayet ediln-ıesi lıaliı-ıde bahse
koı'ıı"ı plaır değişikliğinin yapılıııasıı-ıda sakıırca buluııınadığıı-ıın belirtildiği, yapılaıı değişiklik il
de sağhk koruıııa baırdınııı kaldırılarak, alaı-ıııı taıııamınııı 'Orgaırik Gübre Atlk, Bertaraf ve
Enerji Üretiııı Tesisi Alaııı' olarak plaıılaııdığı ve ayrtca eınsal oranlnln da 0.3O'daır 1.0O'a
çıkaft ı ldığı aırl aşı lııraktad ır.

Yu]<arıda ayrıntılı olarak belirtildiği uzere 2009 yılındaki planda (20) ırıetrelik sağlılt
koruıııa baııdııııır Sağlık Mıidürlüğünce beliı,tilınese de İl Genel Meclisince bu yöırde karar
alındığı,20l5 yılında da l]alk Sağlığı İl VıidtlrlilğLince de'o.. .Sağlık koru.ııı.a bcıntJınııı tesisin
çal.ışnıcı.,sı esncı,çıııcla çıkacak eıııi,syoıılurııı i.zolcıs)ıoııunu 1ıöng|ik pertleleıııe aıııcıçlı 1ıe şil alan ilc
ÇerÇeııeleııclirilıııesiı,ıiıı plaıılaıııııcısı duruıııunda scıkınca görülıııeyeccği... "şeklinde ırıuğlak bir
ifade kullaıııldığı, Çevre Şel-ıircilik Müdürlüğüııce üst ölçekli plana riayet edilınesi halinde
uYgllll olduğuııu belirttiği, aııcak yapılacak planıı-ı üst ölçekli plaıra uygutl olup olınadığııra lriç
değiııilınediği, dolayısıyla iki kuruın görüşünüır de görüşlerinin net ve anlaşılır oİmadığı
iııcelen ıııişıir.

İl Genel Meclisiııin 2009 yılında kendi iradesiyle koyduğu (20) ınetrelik koruma bandıı-ıı,
2015 yrlında lıer ııe kadar kurun,ı görüşleriıriıı oiuıırlu veya olumsuz o\arak ıriteleyecek kadar
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açık olnıasa da kaldırdığı ve enısal oranının da 0.30'dan 1.00'a çıkartıldığı, ancak iki işlemiııde
ıresnel bir veriye dayaıımadığı inceleıınriştir.

Mekansal Plaırlar Yöııetmeliğinin Geııel plaırlaına esasları başlıklı 7 nci maddesinde;
planlarııı kaıı-ıu )/ararını gözelı-ıresi, araştırı-ı-ıaların yapıln-ıası, soruırlarııı ortaya koı,ıulıııası, veri
ve bilgi topları,ıa ile ilgili analiz aşaıllasl, bilgilerin bir araya getirilınesi, birleştirilmesi ve
soııuçlarııı değerleııdirilıııesi ile ilgili seııtez aşaması r,e plan kararlarının oluşturulması ile bu
süreçlerde kurum ve kuruluşlar ile ilgili taraflarıır görüşlerinin alınması esas olduğu
belirtilıııiştir. Dolayısıyla plaırlar kaırru yarafl gözetilerek, nesnel gerçeklere göre, açık ve
aırlaşılır kuruırı ve ilgilileriıı görüşleriıre göre hazırlanma|ı, sonrasında ise değişikliğe
gidilnıeıneli, zoruıılu olduğunda ise bu esaslar dalıiliııde değişikliğe gidilmelidir.

B-Hali Hazır I-Iaritala r:

83-Teftiş taril-ıi itibariyle Karaıııaıı İl Özel İdaresi taraflırdaıı (56) adet lıalilıazır lıarila
oıraylaırnrış olup, Karaıııaıı Valiliğince nıtifettişliğiııı ulıdesiırde görev yapıırak iizere
görevleııdirileır Karaıııan Belediyesinden Harita Mühendisi Özgür SAYAD tarafindan
örııekleme yöııteıı-ıiyle seçileır (23) adet dosya inceleıııniş, tespit edileıı hususlar aşağıda
belirti lnıiştir.

İırceleııen dosyal arıır l i stesi aşağı ya bel irti l n-ıi şlir.

SIIlA
No TAItİI{ SAY

I
xöyııvıBvri ADA/PARSEL PAFTA

No

1 23.08.2012 601 8

Gözlepe Köyü, Tavuk Çifiliği,
L'ıvcıv Uretıırrı

Ve Soğuk FJava Tesisleri İmar
planııra Esas

128ll 4

2 20.12.2012 9l 83

Eıniırler Köyü, Süt Besi
İnekçiliği

ve Ek l'esisleri İıııar planıııa
Esas

367,
368. . .375,3 80

,3 83,3 87,3 88,39
0

393,394,395,423
,4z4

l0

J 15.01.2013 J//.
Madeıışelrri Yer Tespit
Ve Seçiırr Koıııisyorıu J

4 06.08.20l 3 6273
Mutres Rüzgar Eneıjisi

santrali İnıar plaırıııa Esas
Genel 27

5 03.03_20l4 l541 Kazıırrkarabekir, Kızı lkuyu Ges 0l1426 1J

6 29.04.2014 2979

Cerit Ve Eln-ıadağı Köyleri,
HiIal-2 Res

Rüzgar Enerjisi Saııtrali İmar
plarıına Esas

Geırel 9

7 05,05.201 4 3094 Daraır Köyü 2
8 13,08,2014 6367 Ern,ıeırek Görıııeli Köyü 180l27 4

9 13.08.201 4 6378
Kisecik Köyü. Ener.ji Üretinı

ve İletiın Tesisleri Alaııı 313l5 4

10 18.02.201 5 1610
Erırıeı-ıek İlçesi İkizçınar-

Yay|apazarı Zeyve Geırel 4

11 l 8.02.201 5 1619 Merkez Dilbeyaıı Köyü 20811-2 2
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12 30.05.201 6 5490 Yollarbaşı Köyü
427l6-7 ,428111,
425l18,426132

12

J 07 .09,2017 8641 Bartıtkavrıran Köyii l 039 4

4 12.03.20l8 2517 Barulkavııraı-ı Köyti 219
1J

5 06.07,2018 6677 Lale Köyü 142l38 aJ

6 09.04.2019 3206 Değle Öreıı Yeri ]
1 16.05.2019 4404 Masara Sit 4

8 11 .09.2019 896 1 Kisecik 262110 J

19 20.12.20l9
1223

2

Kurucabel Yeni Dünya Göz
Mağarası

7

20 06.01.2020 l55 Yuvatepe Iskaı-ı 1

21 19.03,2020 2729 Efsı-ııı Hes 16

22 24.08.2020 7803 Erır-ıeııek Görmeli Köyü 185/110
aJ

16,09.2020 881 7 Lale Köyii 3367 143l120 J

Yapılaı-ı iırceleırre ııeticesiııde işleın dosyalarında başvuru talep dilekçe.lerinin
buluııduğu, başvurularıı,ı süresi içerisiııde cevaplaııdırıldığı, hali hazır paftalarıır Büyük OlÇekli
}{arita ve Harita Bilgileri Üretinı Yönetıııeliği'ı,ıe uyguır olarak hazırlanarak onaylandığı,
yapılaır lıali lrazır l,ıariİalarıııı n 3194 sayılı İı,ııarkanununun 7 nci ııaddesine ve Büyük ÖlÇekli
Harita ve Ilarita Bilgileri Üretin-ı Yönetn,ıeliği'ıre uygtıı-ı olarak onaylaııdığı ve 3194 Sayılı lıııar
Kaı,ıuııuııuır 7 ııci maddesiııiı,ı (a) bendi gereği, tasdikli haritaların ilgili krırumlara göııderilerel<

gerekli işleıııleriıı yapıldığı incelenırriştir.

C-İfrazve Tevhid İşlemleri:

84-Te{iiş tarilıi itibariyle Karaıııan İl Özel İdaresi tarafindaı-ı (312) adet itrazve tevhid
işleıni yapılıııış olı.ıp. Karaııraır Valiliğiııce ınüfettişliğim uhdesinde görev yapıııak tizere

görevlendirilen Karamaıı Belediyesiırdeır Harita Miilıeı-ıdisi Özgür SAYAD tarafıııdaıı
örneklerııe yöırteıniyle seçileıı (87) adet dosya iırcelenııiş, tespit edilen l,ıususlar aşağıda
beIirti lı,ııiştir.

İııceleııeıı dosyalarıı-ı listesi aşağıya belirtilıııişlir.

Sıra
No

i lçc Köl,ü Ada Parsel İşIem
Encümen
Kararı

1 Ayraııcı Sarayköy 46 ve 47 Tevlrit 27.01.2012127

2 Merkez
ıslilıisar-
kazıırrkarabek
ir

1 030,
103 l
3334

Tevhit 17.04.20121109

3
kazınrkarabe
kir

Akarköy
2415,
2420 ve
2421

Tevlrit ve
ifraz

07.08.20121245

4 Me rkez Yuvatepe 1233 Ifraz 03,10.20l2129]

5 Merkez- Oı,taoba 972 Lfraz 06.1 1.20121316

6 Merkez Ekinözü 647 Ifraz 06.1|.20l2l317
7 Ern,ıeı-ıek Sarıvadi 150 38 |fraz 06.11.2012/318

8 Merkez
Ağılönü
(Selerek)

766 ilıdas 20.11.20121339

-a



9 Merkez- Çakırbağ
(Dilbeyan)

188 13 Ifraz 27.11.20121344

10 Merke z- Dinek 1 848 |fraz 25.12.2012l366

11 Merkez Gözlcpc 147

7,8,9,10,1l

,

l2,1.3,
l4,15 ve
16

Tevlıit 15.0|.2013l14

12 sarıveliler Civler 158 2ve3 Tevhit ve
|fraz

26,02.2013l58

13 Merkez Göztepe 137
18,19 ve
20

Tevhit 09.04.2013l112

14 Merkez Ortaoba 972 |fra,z 16.04.2013l11ü6

15 Başl,a1,In üziiıı-ılti 126 42 ifraz 02,0].2013l164

16 sarıvcliler Duıı-ılı"ıgöze 318 4ve99 T'evlıit 14.08,20131705

17 Merkez- Barı-ıtkavııraır
156,157,
158 ve l59

Tevhit 12.11.20131253

18 Merl<ez- kılbasaıı
8422.8423,
8424.8426
ve 8427

Tevhit 26,11.20131263

l9 kazııırkarabe
kir

Akarkö1, 2]88 ifraz 04.02.20l4l33

20 Avraırcı Kavı-ıklar 1194 ifraz 15.04,2014189

21 sarıveliler Dı-ııı-ıltıgöze 3l1 3,5ve6 Tevhit 01.01.20141166

22 sarıveii]er Duı-ıılı_ıgöz-e 196 5ve6 'I'evlrit 22.07.20l41200

zJ Merkez Çakırbağ
(Dilbei,an)

222 18 Ve 19 'I'evhit 22.07.20141201

24 Merkez Yollarbaşı 1l5 4
lfraz (Y o|a
terk)

30.09.20141254

/.) Merkez Yoilarbaşı 1 0556 Ifraz, 02.1z.2014l290

26 Erırreııek Aşağıçağlar 142 58 |fraz 20,01.2015106

27 N4erl<ez I(ılbasan 356 9 r,e 10 Tevl-ı 1 11.02.2015l25

28 I,.rı-ı-ıeııc Ii Aşağıçağlar 124 3,4 ve 44
]'evlıit ve
ifraz 27.03,20l5l55

29 sarıveliler Civler 212 8 |fraz 27 ,03.2015157

30 Merkez Çakırbağ
(Dilbeyaıı)

216 |71 Ve |72 'fevlıit 26.05.2015/|25

Jl sarır,eliler Uğurlı"ı 181 6ve7 Tevl-ıit 26.05.2015l126

32 Merkez Kılbasaı-ı

7730,7019,
7020,
7021 ve
875 1

Tevhit,
ifraz ve
Yolaterk

09,06,20l5l135

33 Başyayla Kışla 112
46, 47 ,84
ve 130

Tevhit 26.06.2015/|42
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34 Merkez
Bölükyazı
(Masara)

107 18 ifraz 24.11.20151241

35 Erırreııek Yay|apazarı 246 1

İfraz (Yo|a
terk)

05.01.2016154

36 Ayraırcı Dokuzyol 939
İfraz (Yola
terk)

19.01.201 6l116

J/ Aı,raııcı Ağızboğaz

]04,105,70
6,

707 ^708 ve
]09

Tevlıit 02.02.20161150

38 Merltez Narlıdere 107 40 r,e 48 J'evlr 1 15.03.201 61174

39 Merkez Bayır l23 39 ve 48 Tevh t 10.05.201 61251

40 Merkcz Ekinözü 1072 ifraz 17.05.20161264

41 Merkez Yollarbaşı 358 12
Ifraz (Yola
terk)

27.09,20161378

42 MerI<ez I(ılbasaıı 65l9

Tevhit,
ifraz,
ihdas ve
Yolaterk

27.09.20161379

43 sarıveliler Uğurlu 168 10 ve 16 Tevlr t l 8. 1 0.201 6/3 8 8

44
Merkez I(ılLıasaıı 215 4.5ve6

Tevl-ıit-Ifiaz-
ilıdas 01.11.20l61397

45

kazııııkarabe
kir öz1,11

1631,
|632"
1 633.

1634 r,e

1 635
Tevhit -

ifraz 15.1 1.201 61406

46
Merl<ez kılbasaıı

65l9,6552
ve 6490

Tevlıit-İfraz-
Yola Terk 15.11.20161407

47 Ayrancı Ağızboğaz 685 Lfraz 03.0l .2017l01

48 Merl«ez Kılbasarı 113 1ve2 Ihdas-
Tevhit-İfraz 28,02.2017l29

49 Merkez Diırel< 1852 Ifraz 28.03.2017 l43

50 Merke z Kılbasaı,ı 411 1" 9 ıe l0 Ilıdas ve
TevIıit l1 .04.2017 l54

51 Merkez Kisecik 148 0 Ifraz 04.07 .2017l]l08

52 Merkez-
Mercik
(Yııvatepe)

1 84,
1 85,
186 ve
187

Tevlrit

08.08,201 7 /17 5

53 Merkez I(ılbasaıı 67 18

I1ıdas

Tevhit Yola
Terk 07 .11 .2017 /298

54 Merkez Kisecik 297 1 |fraz 21 .l1 .2017 /308
55 sarıveliler Koçaşlı 127 2 ifraz 05.12.z017 /317
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56 Merkez Yeşildere 136 5.6.7 ve 8 'fevirit

27.02.20l8136
57 Merkez Barutkar,ı,ıraıı 44 lfraz 06.03.2018140

58 MerI<ez
Mercik
(Yuvatepe)

l21
6,7,8,9,70,
71,72 ve
13

fevhi1
03.04,20l8161

59 Merl<ez Kılbasan 6876
Ilıdas ve
Yola'ferk 08.05.20181137

60 Merkcz Barulkar,,uraı-ı 278 Yola Terk 29.05,2018l149

61 N4erkez Yeşildere 134
1,2,3,4,5,
8.9 ve 10

Tevhit
29,05.201 8/1 53

62 Merkcz- Kozlı_ıbı"ıcak l11 7 ifraz
12.06.2018l163

63 Merkez Yollarbaşı l12 2ve3 Tevlıit 24.07.20181222

64 Başyayla
tsüyükkarapın
ar

118 15 ve 16 Tevlıit
07.08.20181224

65 Merkcz Bıırutkar,ııraı,ı 117 4
Terk ve
ifraz 04,09.20181241

66 Erı,ı-ıeı-ıel< Yaylapazarı 155 12 |fı,az 16.10.2018/305

67 Merkez Derel<ö1,
1611 ve
1612

Yola Terk -

ifraz 13.11 .20181343

68 Merkez I}el,dilli 241 2 Lfraz, |9.12.2018/37 5

69 Merl<cz I(ılbasan 422
7,8. 9 ve
i0

ihdas ve
|fraz 08.01.2019l04

70 Merkez
Ekirıözü
(Aşıraı-ı)

145 2 |fraz
12,02.20|9l31

71 Merkez l-ale 141 /| ifraz 19,02.2019/37

72 Merkez Giildere 203
266,274 ve
284

Tevl-ıit
26.02.2019/42

l3 N4erl<ez I(ılbasaı-ı
7807 ve
7808

Tevhit ve
ifraz 25,04,201L)l5?

74 Merkez Çatak 111

601,602,60
,7,

609 ve 610
Tevlıit

21 .05.2019/73
75 Merkez kozlubucak 105 37 ve 38 Tevhit 28.05.2016182
76 Erıııenek Katraı-ılı 208 l Ifraz 25.06.2019/13L)

77 Merkez Kisecik 3245
ihdas ve
Terk 02.07.2019/194

78 Merkcz- Medreselik |32 5 \/e 53
-fevhit

20.08.2019l308

79 Merkez Çakırbağ
(Dilbeyan) 222 30 Ifraz

05.1 1 .201 9l398

80 Merkez Çakırbağ
(Dilbeyaıı) 222

26,27,28
ve 29

Tevlıit ve
ifraz 24.12,2019l440

/
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8i Merkez Çakırbağ
(Dilbeyan)

228 5 |fraz 0].01.2020103

82
kazımkarabe
kir Kaı,algazi 193 5 ifraz l0.03.2020126

83 Merkez
Mercik
(Yuvatepe)

|22
42,43 ve
44

Tevhit ve
ifraz 24.03.2020133

84 Merkez Çakırbağ
(Dilbeyaıı) 300 +̂ Ifraz 12.05.2020145

85 Merkez Dereköy 3 187
Yola Terk

9^
ve llraz 28.05.2020l50

86 sarıveliler Uğı.ırlu 103 124 ve 125 Tevhit 11.08,20201105

87 Merkez Deııriryurt 160
11 , 12, 73,
14, 15 ve

16

TevIıit 22.09.20201144

Yapılan inceleırre ııeticesiırde ifraz ve tevhid işleınleriıriıı parsel ıııalikleriniıı talel,ıi
doğrultusunda, ifraz edilen parsellerirı ıııevzuatta belirtileıı ifraz şart|arına uygun olarak
yapıldığı, işleı-ı-ı dosyalarııııır görüşülniek üzere eııcüıııerıe gönderildiği, İl Encüıneni kararıııa
ınüteakip, işleıı,ı soııucu oluşaı-ı yeni parselleriıı kadastro koııtrolü ve tesci1 işlemleriniıı
yapılııası ınaksadıyla ilgili Kadastro Müdürlüğüne göııderildiği, sonucundan da başvuru
salıibiııe bilgi veri ldiği,

Yapılaıı if\,az ve tevhid işlenılerinde, Belediye ve Mücavir Alaır Sıırırları Dışında İıııar
Plaııı bulunaıı alaıılaı,da, yüriirliikte biıIııııaıı İıııar plaııı-plaı-ı notları ve Plaıılı Alaıılar İıııar
Yönetıııeliği lıükünıleriııe göre işleır,ı tesis edildiği. plaırı bulunmayan alaıılarda ise Plaıısız
Alanlar İırıar Yönetmeliği hükiiııı]eriııe uyglııl olarak işleın tesis edildiği iııceleırnıiştir.

D-Kaçak veya Ruhsata Aykırı Yapılaşmalar :

85-Teftiş tarihi itibariyle, Karaıııaıı İl Özel İdaresi İınar ve Kentsel İyileştirnıe
Müdürlüğtince; 20i2 yılıırda (27) adet(27.06.2012-31.12.2012),2013 yılında (25) adet,2014
yılıııda (24) adel.2015 yılında(25) adet,2016 yılında (15) adet,2017 yılında(23) adet,20ltl
yıiıırda (30) adet.2019 yılında (73) adel^2020 yılıı-ıda (2l) adet olıırak Lizere toplamda(263)
adet kaçak ve rııIrszıta ayl<ırı yapı tespit edildiği.

Karanıaır Valiliğince müfettişliğiı-ıı uhdesiııde görev yapınak üzere görevlendirilen
Karaınan Belediyesinden İnşaat Teknikeri İsnıet İÇEl- tarafiııdaır, tüıır dosyalarııı
incelennresiııiı,ı uzuır zaman alacağı ve dalıa fazla tekırik personel gerektireceğiııdeıı hareketle
incelerne döneıı,ıiııe ait işleı,ıı dosyaları ilçeiere ve yıllara dağılımı yapılarak örırekleme usulüyle
YaklaŞrk o/o 23 oraııııra tekabül edecek şekilde aşağıda beliıtilen toplam (60) adet dosya,

-2012 yılıııdaır; Alrıı,ıet ALKILINÇ (MerkeziAşağıkızılca), IJalil İbralıim ERDEMSOY
(Merkez/ Gülkaya), Hasaır LJĞUZ (Başyayla/Kışla ), Reşat SELÇUK (Ermenek/Aşağıçağlar),
olıılak üzere (4) adet,

-2013 yılıııdan; Yusuf CEYLAN (Merkez/Göçer), Sadık ASLAN
(Ayrancı/Ağızboğaz), Mevlüt ÇALIŞKAN (ErmenekJYaylapıırarı), Gürel
YURTSEVER(Sarıveliler/Uğurlu) olıııak üzere (4) adet,

-2014 yılıııdaır; Celil AKIN (Sarıveliler/Civler), Mustafa DEMİRTEPtj
(Ayraırcı/Kıraıııaıı). Celal KILINÇ (Kazımkarabekir/Kızılkuyu), Mustafa UYSAL
(Merkez/Gülkaya) olıııak üzere (4) adet,
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-2015 yılındaır; Mehmet GÜR iVerkezlÇakırbağ), Bilal l<ÖPÜN (Merkez/Bayır), Ali
ÇAPAR (Merkez/Güçler), Selalıattiıı SAVRAN ( Ayrancı / Böğecek ), Mehınet BALCI (

Merkez/Bayır) olınak üzere (5) adet,

-2016 yılındaıı; Al,ııııet ÇALIŞKAN ( Erıııeırek/Görmeli ), Mustafa ARSLAN
(Sarıveliler/Civler ), Aylıaıı UYAR (Merkez / Dilbeyen) olııak üzere (3) adet,

-2017 yılından; Eyüp ERTEKN (Sarıveliler / Koçaşlı), Naci EROĞLU (

Merkez/Yeşildere), AliTOPAL (ErıııeııeU Aşağıçağlar), Olcay BERK( Kazımkarabekir/Sinci)
olmak üzere (4) adet,

-2018 yılındaır; Mondi 'fire Kııtsaıı Kağıt Anıbalaj ( Merkez/Yollarbaşı), Mustafa
AYDOĞAN (Errı-ıerıek/Olukpınar), Nediııı GÜNGÖR (Merkez/Morcalı), Mustafa AÇIKEL
(Merkez/Yeşildere), Öırıer YALÇINDAĞ (Merkezl Yeşildere), Şerife BİLGİSEVER
(Merkez/Kılbasaır). llalis ŞİMŞEK (Ayrancı/Dokuzyol), İsınail ÖZrOPRar
(Merkez/Kozlubucak) olırrak üzere (8) adet,

-2019 yılındaıı; Ahmet YALÇINER ( Merkez/Kılbasan ), Şerife AKGÜL
(Sarıveliler/Duıırlugöze), Lütfiye ÖĞÜn (Erıneırek/Sarıvadi), Mazen ELSHEKH (Ayrancı/
Dokuzyol), .lupiter Ges Enerji ( Merkez/Kılbasaıı), Kanıan Enerji (Merkez/Kılbasaır), Hasarı
DÜZEN (Ermenek/Aşağıçağlar), .Iupiter Ges Eneı,|i ( Merkez/Kılbasan), Mustaf'a ÇÜnÜr
(Erııreırek/Çaııılıca), Hasaıı BAYSAL (Başyayla/Btiyükkarapıııar), Mustafa KÜÇÜK
(Merkez/Göztepe). Meıı,ıiş SARAÇOĞLU (Merkez/Çoğlu), Soı-ıer AKICI (Merkez/Kanıeııi).
Alrınet YAVUZ (Merkez/Dereköy). Şükran ERGİNBAŞ (MerkezlZengeıı). Melrnret Ali
TÜRK (MerkezlZENGEN), Cuı-ııa Bekir ÇİMEN (Merkez/Süleymanlracı), Nııri KAYSERLİ
(Merkez/Dereköy), Ali MET (Ern-ıeııeV Çamlıca ), Melıınet Sağlam (Sarıveliler/ Civler) olınak
iizere (20) adet.

-2020 yılındaır; Meslıt YALI\4AN (Ern,ıeııek/Aşağıçağlar), LIasaır VURAI.
(Merkez/Yollarbaşı), Belgiıı KOCAOĞLU (Merkez/Çoğlu), Hüseyin DEMİRCAN
(Ernıeı-ıek/Yaylapıııarı)" Celal DURMAZ (Erıııenek/Gökçekent), Neslihaıı Ebriı AYAŞ
(Merkez/Barutkavuraıı), İsıı,ıail ÜNal- (MerkezlZengeı,ı), Emetullalı rÜÇÜl<
(MerkezlZeırgeır) olıırak üzere (8) adet,

3194 sayılı İıııar Kaırunu'ılun 32'ııci ve 42'ııci ııaddeleri gereğince iııceleıneye tabi
tutulnruş aşağıdaki hususlar tespit edilnıiştir.

KaÇak veya rı-ılrsata aykırı yapılara ilişkiıı işleırı dosyalarıırıır tan-ıarrıında idareye gelıniş
olaıı Şikayet di|ekçeleri veya Kayrııakaır,ılıklardaır gelıniş olan şikayeI yazı|arına istinadeıı.
Şikayete koıru yapı ıı-ıalıalliı-ıde tespit yapılarak yapı tatil tutaııağı dtizenlendiği.2020 yılı Şubat
ayıııdarı itibareır de Çevre ve Şehircilik İl Müdtirltiğtiııe bildirildiği, idari para cezalarıııııı
uygulaırdığı, yıkıııı kararlarının alıırdığı ve yapı salribiıre tebliğ edildiği,

06.06.2018 tarilrli ve 30443 sayılı Resmi Gazete'de yayıınlanarak yürürlüğe giren Yapı
Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği uyannca 29 adet taşınmaza Yapı
Kayıt B el gesi düzen l eı-ıdi ği iııcel eırııri ştir.

Ancak;

86- Kaçak veya Rulısata ,41,[111 Yapılara ait dosya içerisinde yapıların yıkıldığına dair
Irerlrangi bir bilgi ve belge bulunıııadığı iırceleırmiştir.
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Yıkını işleıııiııin gerçekleştirilenıeıııesi ile ilgili olarak, İmar ve Kentsel İyileştirnıe
Müdtirlüğü'ııüıı 30.01 .2020 tarilı ve E.l014 sayılı yaz;ıs;- ile tespit edileıı kaçak veya rulrsata
aykırı yapıların yıkılınası ıııaksadıyla bütçedeıı ödenek istenildiği, inceleme rorr.rndu İl Geııel
Meclisiııiıı 02.03.2020 tarih ve 36 sayılı kararıyla ödenek ayrılmadığı tespit edilmiştir.

Kaçak veya rul-ısata aykırı yapılaşırralarla ilgili olarak; 3l94 sayılı İmar Kaııunuııuıı
"Ruh,çalsız ı,qıa ruhscıü ye eklerine aykırı olarak başlanan yapılar " başlıklı 32 nci maddesiniır
ve İınar Kaırunuııun " jc]ari Müeylıirieler" başlıklı 42 nci maddesinin anrir hüküınleri ile 5302
sayılı İl Özel İdaresi Kanuııun "Eııcüıııenin gorev ve yelkileri " başlıklı 26le naddesiniıı;
",,,Kaııuıılarda öııgörüleıı cezalorı vernıek... " hükı-ırü doğrultusunda il encümeni tarafindaıı
gerekli idari yaptırıııı kararlaı,ıııın alııııııası \/e kanı-ııruır 30/h maddesiniıı; ".,.İl geııeI nıeclisi
ve eııcüıııeıı kororlorıııı u,lıgıılanıok... "l-ıükırıü gereğince de il encüıneııitaraflndan kaçak veya
rulrsata aykırı yapılarla ilgili olarak alııran kararlarıırıı-ı Vali tarafırıdaıı yerirıe getirilırıesi, ayrıca
iı-ırar ı-ııevzuatı gereğiırce yeriı,ıe getirilmesi gereken yükümlülüklerin lrassasiyetle takip
edilmesi sağlanı-ı-ıalı. aksi duruııtın ilgililerin sorun-ılı.ıluğı;nu doğuracağı uı-ıutu]ınanralıdır.

E-Köy Yerleşik Alan Tespit İşlemleri:

87-Teftiş tariIıi itibariyle Karaıııaıı İl Özel İdaresi tarafıııdaıı (58) adet Köy Yerleşik
Alaır l-Iaritası orıaylaııdığı, böylece ile bağlı tlinı köylerin yerleşik alaıı tespit işleınleriniıı
taınaııılaırdığı aıılaşı lı-ı-ı ı ştı r.

Karaırraı-ı Valiliğince nıüf'ettiştiğiın ul-ıdesiııde görev 1,apnıak üzere görev]eııdirileıı
Karanıaır Belediyesiııden Harita Mühendisi Özgtir SAYAD tarafıııdaı,ı işleme alıı-ııııış
dosYalarıır tiinıı-iııüır iııcelenıııesiırirı uzuıı zafflan alacağı ve dalıa fazla tekırik personel
gerektireceğinden hareketle, inceleme dörıeıniııe ait işleın dosyaları ilçelere ve yıllara dağılınıı
Yapılarak örnekleırıe usulüyle yaklaşık o/o 31 oranına tekabül edecek şekilde, aşağıda belirtileı-ı
toplaıı (18) adet dosya.

Sıra
nO

i ııçc Köy / (I}ağlı) Encümen
kararı

] l]rıı,ıcneI< Tepebaşı 27 .||.20121342
2 sarır,eliler Daraıı 27.11,20121343
J Merkez BozI<aııdzrk 10.06.2014ll25
4 Merkez Giildere 10.06,20141128
5 Erıııeı-ıek Ardıı-ıçk61,6 10.06,20141132

6 I]rı-ııeı-ıek
Yerbağ (Şahinler

bağlısı)
l0.06.20141136

7 Merkez Şeyhler 17.06.2014ll44
8 Merkez yukarıakıır 24.06.20141158

9 Merkez Aybastı (Tabanlı
bağlısı) 24.06,20141162

0 Merkez Ilrsaıriye 01.07.2014l168
1 Merkez Sarıkaya 15.07.2014lli80
2 N4erkcz Cerit (Araköy bağlısı) 15.07.20141184
J Merkez 13oyalı 15.07.20141187
4 Merkez Çul<ur l5.07.20141189
5 Merkez Dağkoırak 15.07 .20141191
6 Merkez Gökçe 15.07,20141194
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11 Merkez ataI< 15.07,20141197

l8 Merkez Elnıadağ (Bağlıbük) |os.oı.zo19l116

3l94 sayılı İır-ıar Kanunu ve Plansız Alanlar Yöıretn-ıeliği çerçevesinde iırcelenınesi
neticesinde aşağıdaki lıususlar tespit edilırıiştir.

Köy ve Mezralarıır Yerleşik Alaııı ve Civarının Tespiti Talepleriniıı bulunduğu, tespil
işleıırlerinin mevzlıatta belirtildiği üzere oluşturulaıı koınisyon marifetiyle tespit edildiği,
hazırlanaıı Köy Yerleşik Alaıı Haritalarıı-ıda Köy Yerleşik Alaıı Sınırı ile Köy Yer|eşik Alaııı
Civarı sıııır]arınıır ayrı ayrı belirtildiği, koıııisyoır üyeleri tarafından iınzalaııarak karar alınıııak
üzere eııciln-ıeııe görıderildiği, Köy ve Mezralarıır Yerleşik Alanı ve Civarıııııı Tespiti haritaları
Ençüıııeır kararlarııra istiııaden onaylaırdığı görülnıüş olup, yapılan tespit işlemlerinin mevzuata
uygun olduğu kaııaatiııe varılınıştır.

3l94 sayılı İır-ıar Kaııuııurıurı 27 iırci ırıaddesinin dördüncü fıkrası (Değişik
cünıle:14.02.2020-7221l8 ıı,ıd.) ve Plaıısız Alaırlar İnıar Yönetnreliği'nin köy ve ır-ıezraların
yerleşik alanı ve civarırıın tespiti başlıklı 43 üncü ııraddesiııe göre iş ve işleıı-ıleriır yapıln-ıasırıa
devaın oluııınalıdır.

F-Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullıınmıı İzin Belgeleri:

88- Karaırıan İl Özel İdaresi İınar ve Keııtsel İyileştirnıe Müdürlüğüııce 08.06.2012-
05.||.2020 tarilıleri arasıııda tanzim edileıı Yapı Rı.ılrsatı ve Yapı KuIlanına İziıı BeIgelerine
ilişkin veriler aşağıdaki tabloda belirtilnıektedir.

Karaırıaır İl Özel İdaresi Keıılsel İyileştirıne Müdüriüğü tarafındarı 08.06.2012-
05.11.2020 tarihleri arasıırda düzeııleneır toplaın (1433) adet Yapı Rulrsatı, (533) adet Yapı
Kulianrııa lzni, (263) adet Ruhsata Tabi Olmayan Yapı İzıri ve (68) adet Fen ve Sanat
Kurallarıııa Uygtınluk belgesiııdeıı, Karanıaıı Valiliğince müfettişliğin,ı uhdesinde görev
yapınak üzere görevleııdirilen Karamarı Belediyesiııdeıı Miınar İlayda KOÇ ŞAHINOĞLU ve
İnşaat Mühendisi Alıınet Tuğrul KOÇ tarafindan iırceleme dönemine ait işlem dosyaları ilçelere
ve yıllara göre dağılımı yapılıp, örııekleme usulüyle seçilerek toplam (150) adet yapı ruhsatı,
(70) adet yapı kullaııııa iziır belgesi, (45) adet rulrsata tabi olnıayan yapl iziıı belgesi, (20) adet
feır ve saırat kurallarıı-ıa uyguı-ıluk belgesi.3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar

Yıllar

Yapı
Ruhsatı
(3194
Sa1,111

Kaı-ıı-ıır

21.Madde)

Yapı
kullaı,ııııa İzııi
(3194 Sayılı

Karıı-ıır
30.Madde)

Ruhsata Tabi
O1ı,ı-ıayaır Yapı

İzinleri
(3194 Sayılı

Kaıruır
27.Madde)

Feıı ve Sağlık
kurallarına
Uygunluk

(3194 Sayılı
Karıun 27.Madde)

2012* 50 12 27 1

20 1J 120 25 27 4
20 4 99 44 38 J
20 5 93 41 22 4
20 6 205 67 40 5

20 7 96 51 31 17
20 8 127 71 32 1L)

20 9 257 83 24 8

2020 * (ilk
10 ay) 386 l39 22 7

Tonlam l 433 533 263 68
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Yönetnıeliği, Plaıısız Alanlar İıııar Yönetmeliği kapsamıııda inceleıınıiş olup, yapılaıı
incelemede ıreticesinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

yaııı Ruhsatı işlem dosvaları ile ilgili olarak:

89- Yapı rul-ısatı dosyalarınıır düzeııli olduğu, yapı rulisatı için yapı sahipleıi veya
kaırurıi vekilleriııce dilekçe ile müracaat edildiği, dosyasında tapu seıredi (hisseli parselleı,de

Parsel nıalİkleriııİıı noter oı-ıaylı ınlıvafakatııaıı-ıesi). ırrimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat

Projeleri, zeıniı-ı etüt raporları, iıııar durunı belgeleri, resinr ve lresapları, röperli veya yoksa
ebatlı krokileriıriıı ıırevcut olduğu, yapı rulısatı fornılarıırın eksiksiz doldı_ırulduğu, ruhsat eki
pro.i el erde i dare oırayl art nııı bul uııduğu i ncel eııııı i şti r.

Ancak;
Bazı yapı rulısatı 1alepleriıriıı başvlıru sahipleriniıı ırrüracaatlarıııdan itibaren süresi

iÇerisiııde soııı-ıçlarıdırıln,ıadığı, geııellikle otuz güııltik süreııiıı aşıldığı hususları tespit
edilnıiştir.

2014l15, 2014169. 2015l63. 2016194, 20161172, 2011l89, 2018/88 no.1ıı dosyalar
örı-ıektir.

3l94 Sayılı İıı-ıar Kanuı,ıu; "Madr]e 22 - Y'apı ruhs,aliyeı^i alnıak içiıı belec}iye, ı,ulilik
( ,) (l) bürolarma yapt sahipleri ı,e)ıa kcınuııi vekillerince dilekçe ile ıııüraccüal ediliı..
Dilekçeye sarJece lapu (istisncıi hallerde tapu senedi )ıeı.iııe geçecek belge), ıııinıari pro.f e, stalik
Pro.je, elcklrikye tesisat ü-)rojeleri, resiııı ve he,ıa;ıları, röperli veya yoksa, eballı kı.oki ekleıınıes,i
gereklidir. Belac{i)ıelaı, yeya ı,cıliliklarce ( ) (2) rııhs,ut ııe ekleri incelencrek ek5ik ı,e yanlış,
bulıınıııulıorsa ııı[ircıccıcıl larihiııden ililıaran en geç,Otuz gün içinrle yapı ruhsatiyesi ııerilir."
hüknıü uyarınca ıııevzuatta belirtilen süı,elere göre işleı-ı,ı tesis eclilnresi ve mevzua1 hükün-ıleri
ÇerÇevesiııde isteırileıı evraklar lrariciııde. süreci gecil<tireıı fakat sürece faydasınıır olınadığı
diiştiıı ül en evrak l arı ıı i steıı i l ııreıııesi sağl aırnıal ıdı r,

90- Yapı rı-ılrsatı düzeırleııebilırıesi içiıı gerekli bazı evraklar (İnıar dtıruıı belgesi, Yol
kotu tutaırağı vb. ) dosyal arında görülııreıı-ıi şli r.

20 | 3 l 5 8 -20 | 3 l 59 - 20 1 4 126- 1 -2 -3 - 4 ııo. l ı_ı dosl,al ar örnektir.

Plaıılı Alaırlar İı-ııar Yöı-ıetıııeliğiııiıı 55 inci ıııaddesiııdeki,."... (2) I'eni inş,acıt, i.!aı,e ı,e
es'aslı ıadilaı }ıaüınıcık ı,izere parsele aiı iıııar duruııı belgesi, yrıl koıu lı,ılanağı, kcınal kOıu
lutancl-ğı 1,g ylıgulaıııa iıııar planıııa esa,s, oııaylı.jeolrı.lik l)e jeoteküxik etüt roporutlu.n parselin
buluncluğu alqna esas bölüıııünü alnıak için; yapı scılıipleriııeya ı,ekilleri başı,uru ciilekçelerine
aPlika.sYon kı'okisiııi ıre l.apu kayıt örneği ııeycı islisnrıt hflllerr].e /apu kayıt örneği yerine geçeı1
belgeleri ekleyerek ilgili idarelıe ıııüracaal eclerlar. " lıüknıüne istinadeıı işlenı tesis edilmesi
sağlaırnralıdır.

91- İırceleıreır bazı dosyalarda, yapılan lıesaplan-ıalar kontrol edildiğiııde, Tabaıı Alaııı
KatsaYısı (1-AKS) tulı-ı-ıadığı r,e düzeırlcıreıı iıııar durumu belgesi ile uyı,ışıııadığı tespit
edilıı-ıiştir.

2014150 - 2016104 - 2020l0l ııo.1u dosyalar örnektir.

Planlı Alanlar İıııar Yönetnıeliğiıriır Tcıban alanıbaşIıklı 20 nci maddesinde; "(t)Tobii
yeYa lesııiye etlilnıiş zeıııin üzerinrJe elrcüfı uç,ık bırakılarak kolonlar üzerind.e inşa edilen
YaPılarda taban alcını, zenıine ()lur(ln en dış çeperlerdeki kolonların rlış yüzeylerinin en kısa

l
I
ı
l
I

l
I
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r}oğ"u 1ıarçalarq,la birleşlirilnıe,ıiyle belirlenen alandır..." şekliıide tanıınlanmış olup ilgili
lıükünı çerçevesiı-ıde işleın tesis edilırıesi sağlaırmalıdır.

92- Karaman Valiliği İl Özel İdaresi İırıar ve Kentsel İyileştinne Müdürlüğünün
12,08.2016 tarilı 2016197 sayılı Plaıı Hükünıleriııde barıııına evi olarak yer a|an, yapı toplaııı
alanınııı azaııi250 ın2 olacağınııı belirtildiği, aııcak 20161144 ııolu yapı rulısatında toplaın252
ıır2 yapı rulrsatı düzeııleııdiği incelenıııiştir.

Yapı rulrsatlarııı plan ve pları hükümlerine uygun olarak düzenleıımesi, aksi duruıııuıı
ilgilileri hakkıııda lıukuki ve cezai soruııluluk doğuracağı bilinmelidir.

93- Düzeıılerıerı tadilat ruhsatına göre, tadilat soırucunda nıiınari proje uyarınca 1 nolu
bağııı-ısız bölün,ı "tarıııısal depo" alaırıııııı ktiçüldıiğü, fakat yapı ruhsatı ve yapı kul]aıınıa iziıı
belgeleriııde bağıır-ısız bö]üııı alaırıırıır ayııı kaldığı ı,e diğer işleınleriıı bu doğrultuda tesis

eollolgl gorulmuştLtr.

20161126 - 20l6l|64 dosyalar örııektir.

Plaıılı Alaırlar İnrar Yöıretmeliğiııin 4 üııcü maddesinin (ğ) fikrasıııııı dördüııcti beı-ıdi;

"Bağlnısız bolanı loplanı lırül alanı; Bağıııısız bt;llnı brüt alanına bu bollnıe aiı eklenri veyu

eklenrilerin brüt cılaııının il.aı,e edilnıe,çiyle lıe,scıplcıncuı toplam brı,it alanı," şekliııde bağııırsız
bölüıı toplaırı brü1 alaı,ıı taırııırlaıııııış olup, bu hüküm doğrultusunda işleııı yapılınası
sağlanııralıdır.

94- Dizeııleı-ıeıı bazı yapı rul-ısatlı]a esas oı,ıaylı nıiıııari ve statik projeleriııde, taşıyıcı
koloıılariır çekıne mesafeleriııi ilılal ettiği görülıııüştür.

2020151 ı-ıo.1u dosya örnektir.

Plaırlı Alaıılar İnıar Yöııetnıeliğinin 4 üırcü ınaddesinin bbbb fikrasıırda yer alaıı;
"Tabcın alunı: Balıçede ),a]ıılcııı eklanli ııe ıııı,işleıııilalı ddhil yapıların lubii zenıin v9y0 |g,çlıilıg

erlilnıi,ş zeıııi.n üzeı,iııde kcılaıı kısıııının, yupı 1ı6l/çlcı,|ılla.çmüınt ihlul elnıenıek kaydıylu
pcırseldaki izdtiş,iiıııtiııüıı ku7ıludığı cılaııı,^' lrtikn-ıüıre istinadeır işleın tesis edilıııesi
gereknıektedir.

Yaııı Kullanma İzin Belgesi ile ileili olarak;

95- Yapı Kullaırır-ıa İzin Belgeleriııin belgeye esas yapı rulrsatı ile uyunılu olduğu, Yapı
Kullanıııa İziıı Belgesi talep edilen yapı|ara ilişkin fotoğraflar ve ilgili diğer evrakların idare
tarafı ır d aır yap ı ru lrsatı d o syas ı rıd a ııulıafaza edi l d i ği "

Ancak;

Bazı Yapı Kullaıııııa İzin Belgesi dosyalarıııda. yapıya ait fotoğraflara rastlaııılmadığı,
bazı dosyalarda ise buluı-ıaıı fotoğrafların )1apı rulrsatıııa ek ınimari proje ile uyuşınadığı tespit
edilıniştir.

20]12148 -2013l80 -2015l30 -20|6104 -20|6ll]0 -2017172 -20l8l56 -20|8157
2018ll18 -20181119 -2018ll25 -20181126 -2018111l -20181112 no.Iu dosyalar ve 2016187 -

2017l40 -2018150 -2019l114 -20191225 -2020l38) dosyalar örnektir.

Plaır]ı Alaıılar İıırar Yönetıııeliğiı-ıiıı 64 iiı,ıcü ıı-ıaddesi;" - (l) Yapı taıııaııı.landığında
laıııa.nıının ı,q,a kısıııeıı kullcınılnlcıJ,ı ıllünlkün kısııııları lanıaııılandığında bu kısınılarını,ıı
kullanıla.bilnıes,i için, ıııal .çahibinin ıııü.racelcıt.ı tizerine ),apı ruhsalını veran ilgili idareden izin
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alınıııcısı zorunlı,ıduı,. Bu iznin alınıııası için ilgili idareye yapılan başı,uru dilekçesi ekinde,

fenni nıesullerin ı,eya yapı denelinı kurulüşlurınm yapmm ruhsal eki pro.1elerine, fen ııe ,çcığlık

kurallarına Lıy[4uı1 olarak yapılıp )ıaJıılnıcıdığını, ıııeıızual.a uygun nıalzeme kullanılıp
kullqnılnıadığını lıelirıen raporları, yetki lıelgesini lıcıiz ıııiıııar, nıühendis veyq kuruluşlcırcu
lcınzinı edileıı eııeı,ji kinılik belgesi ile yapıya ilişkin fbloğra/ları yer alu,. " hükmüne istinadeır
işleın tesis edilırıesi sağlanııralıdır.

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ruhsata tabi olmayan vapılar ile ilgili İl
özel İdaresi kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından vaıırlan proie onavı. muhtarlık
izni ve iskan izni işlem dosyaları ile ilgili olarak;

96-Yapı İzııi ve Yapı Kullaı,ıına izııi dosyalarıırııı düzenli olduğu, projelerde idare oııayı
ve ıırulrtarlık izı-ıi bulunduğu, yapı izıri için yapı sahipleri veya kanuni vekilleriı,ıce dilekçe ile
ınüracaat edildiği, dosyasıırda tapu senedi (hisseli parsellerde parsel ınalikleriniıı noter onaylı
muvafakatıraınesi), ıııiınari proje, statik proje, elektrik projeleri, sıhhi tesisat projelerinin2020
yılııra kadar mevcut olınadığı, 2020 yılındaır itibareır sıhhi tesisat projelerinin de dosyalarında
bulunduğu, lrarita (plan) örııeği ile proje nıtiellifi taalihiitname]erinin mevcut olduğu, onaylaııaıı
projeleriır, mulrtarlık izniıriı,ı alıııırıası ı,ııaksadıyla ilgili köy muhtarlığııra gönderildiği.
ıııuhtarlık izinleriı,ıiır alıırıırış oldıığu ve yapılaıı uygulanıaların mevzuata uyguıı oldı.ığtı
iıroeleırı-ı-ıiştir.

Ancak,

Ba,zı dosyalarda, başvuru sal-ıipleriıiiı,ı ıııüracaatlarındaıı itibareır süresi içerisiııde
soıruçlandırılmadığı, genellikle otı"ız güıılük süreııiıı aşıldığı ve ilgili projeleriır isteııilnıediği
husı-ısları tespit edi ln-ıi ştir.

2012/5 -2014l3 ııo.1u dosya örırektir.

3l94 Sayılı lrı-ıar Kaıruıllııllııl 22 iııci naddesiırde"- Yapı ruhsaıiye ,s,i alıııak için belerliya,
ııqlilik ( ) (1) lıürolarıııa yqpı sahipleri ı,eyu kcınuni ı,ekillerince r}ilekçe ile ıııüraccıcıl et]ilir,
Dilekçeye s,cıdace lcılıu (islisııai lıullerde lupu .seııadi),arine geçecek belge), ıııinıcıri pro.jc, ,slatik
pro.je, ale klrik ııe les,i,çal ü.ırcı.leleri, reJ,iü11 ı,e hes,a]ılcüı,ı, röperli ı,eya yoksa, ebaılı kroki eklennıe.si
gereklidir. l}elecliyeler yelıl 1ıaliJiklarce ( ) (2) rtılı.sat ve ekleri incelenerek eksik ve ycınlış,
bıılunıııuyorsa ıııüracaat tarilıinde n iıibareıı eıx geç oluz gün içinde yapı ruh,ıatiyesi ı,erilir, " ye

Plaırsız Alaırlar İırıar Yöıretıı,ıeliğiııiır 36 ncı nraddesi, üçüııcü fıkrası (c) bendi "Te,sisaı,elekırik,
plan,çıroje , resi.ııı ı,e lıe ,ça]ılcırı" lıüküınleri uyarınca işleın tesis edilınesi sağlaırnıalıdır.

RUHSAT İŞLERi :

A- Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Kaynak Suları :

97- Karaııarı Valiliğiıice nıüfettişliğiırı lıhdesinde iııceleme yapn-ıak üzere
görevlendirileıı Karaıııaıı Belediyesiııden Hidroloii Mtilıendisi Beytullah UZEL tarafiı-ıdan
.Ieoterır-ıal Kayırak Araına ve İşletıııe rulısatları iııcelennıiş olup, aşağıdaki lrususlar tespil
edilnıiştir.

Öııceki teftiş tarilıiırden bu yana Karaman İl Özel İdaresince (l) adet Jeoterınal Kayırak
Arama Rulrsatı (20l6-J1) ve devaını olarak (1) adet.Teotermal İşletııre Rulısatı (2020-J1)
düzenlendiği,

2016 i|e 2020 arasıı-ıda lrer yıl fbaliyet raporu ve nezaretçi soruınlusunun belgeleriııiıı
rı-ıhsat salıibiırce verildiği. idare tarafındarı da lrer yıl denetlenerek tutanak düzenlendiği
iııceleırrıriştir.
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5686 sayılı .Ieoterınal Kaynaklar ve Doğa] Mineralli Sular Kaııunu ve uygulaıııa
yönetıııeliğine göre arana ve işletıne rulrsatlarıı-ıın takibiııe devam olunmalıdır.

B- Sıhhi ve Gayrisıhhi İşyerleri ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri :

98- Karaııan İl Özel İdaresi büııyesinde işyeri ruhsatı işlemleri, İmar ve Keııtsel
İyileştirme Müdürlüğünde görevli (l) Maden Müheııdisi ve (l) Bilgisayar İşletmenitarafından
yürütülı,ııektedir,

Tefiişe tabi döırenıde verileıı Gayrisılrhi Müessese, Sıhhi Müessese ve Uıııuma Açık
İstiralrat ve Eğleııce Yeri Rulısatlarıı-ıa ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilnıiştir.

Teftişe Tabi Döııeınde Verileı-ı Rulrsat Sayısı

Rulısat sıırıfı 2012* 2013 2014 2015 2016

l 1.Sııııf GSM 3 1
aJ l 1

2 2,Sınıf GSN4 18 l2 32 1-o ,4 ,)

J 3.Sınıl'GSM 7 i1 8 1

4 Sıhl-ıi ]\4 iiessese Ilıılısatı 7 7 1
a
J 7

5
Uınuırıa Açık İstiralıat rze

Eğlence Yeri Rulrsatı
4 i a

J 1

Toplam 39 Jz 47 3l 5l

Teftişe Tabi Döııenrde Veri]en Ruhsat Sayısı
Riıhsat Sıııı1l 2017 20l 8 2019 2020 Toplam

1 l.Sını{'GSM 1 1 4 15
2 2.Sııııf GSN4 aaJJ l8 21 20 177

3 3.Sınıf GSM l 4 ?,,

4 Sıhlıi Müessese Rı_ılısatı 3 7 4 aJ 42

5
Uıı,ıuıııa Açık İstiralıat ve
Eğleııce Yeri Rulrsatı

7 J 2 2l

TopIam 36 34 33 29 ?1,

99-Karanıan Valiiiğiırirı oluru ile 2020 y/ıı yaz teftişi kapsaınında I| Öze\ İdaresi
teftişinde Müf'ettişliğiıııe )/ardımcı olnrak aınacıyla görevlendirilen karaman Belediye
BaŞkanlığındaııZabıta Koıııiseri Mevlüt YAPAR, Maden Müheııdisi Melrıııet SUSAM, Gıda
Müheııdisi Sıddıka Sare ZENGİN UYANER tarafiırdan, Karamaır il Öze| İdaresinİn
08.06.2012-24.11.2020 tarilıleri arasıırdaki döneıırde düzenlediği yukanda tabloda belirtilen
ruhsatlardaır örııek]eme yöntenriyle seçilen (18) adet SılıIıi Müessese, (7) adet Uınuına Açık ve
İstirahat Eğleı,ıce Yeri rulrsatı, (6) adet 1. Sınıf Gayrisıhlıi Müessese ruhsatı, (29) adet2. Sıırıf
Gayrisrhlıi Müessese rul-ısatı, (10) adet 3. Sııııf Gayrisıhlıi Müessese rulrsatı incelenmiş olup,
aşağıdaki hususlar tespit edilıı,ıiştir.

l00- Başvuı,u salriplerirıden ııüfus cüzdaırı fotokopisi. vergi levlıası. tapu sureti gibi
belgele riıı isteııdiği iııcel eırı-ıriştir.

Uygul aırıa geııe l o l duğuırdaı,ı örııekleııdiri ln,ıenri şti r.

İşyeri Açır-ıa ve Çalışına Rulrsatlarııra İlişkin Yönetmeliğin, İşyeri açnxa ı,e çrıllşıııa
ruhsatl.cırının ııerilıııesi sırasında istenecek belgelere itişkin usül ve esaslar başlıklı Ek Madde
1-... Yetkili idare, kendi kayıllarında bulunanve rleğişnıediği baş,vuru sahibince beyan eclilen

]
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bilgi ı,e lıelgeleri lıaşı,uru sahiplerincİen ıulcp etlenıez. İşyeri açıl,ıa ve çalışıııa ruhsalı alnıa

bcışııurusuncJa bulunan gerçek kişilerin kinılik bilgilerinin doğruluğunun tespitinde baŞvuru

.frırıııunr}a beyan eınıiş oltlukları Türkiye Cunıhuriyeti kinılik numaraları esa.s a.lınır. Yelkili

ic{are başı,uru sahibinin kinılik bilgilerine Kinılik Paylaşını Sistemi üzerinden erişir. BaŞvuru

sahiplerinrleıı, Tı,irkiye Cunılıurbıeıi kinılik rtı,tn,tarOsı beycını dışıncla kinılik bilgilerinin teYidi

için nü./iıs cüzc{cını surel.i, nü./us kcılııl ()rneği, ikanıetgd.h ilnıühaberi, .frıloğra/ veYa kinılik

bilgilerine ilişkin başkcıca bir belge ıtılep cr}ilanıaz. İ,şyeri açma ye çalışnıa ruhscıüı alıııtı

lıaş,ı,urusuıırJeı bı.ıluncınlcırııı ı,ergi ıııuikellefilıel kaydı bilgileri başvuru .fbrıııunda beYan elnliŞ

olc]ukları vergi nuıııaraları ve bağlı bulunc]ukları l)ergi dairesi adı esa.s alınarak e-vergi lavhası

,s o r gu laıııa,s ılıl cı 1., i' e di l ir.

İşyari açmq ı)e çallşılla ruhsalı alıııa bcışvurulurı ,çırasında başvuru sahilılcı'inden vcrgi

leı,hası. sııreli.lıglıct 1ıc7gi nıükellefiyeline ilişkiııbaşkaca bir belge lalep erİilenıez.l İşyeı'i aç'nıcı

ı,e çulış,ıııcı rulısalı al.ıııa lıaşvurusı,ınrJa lıulunun licarel siciline kayıtlı gerçekve tüzel kişileriıı

lica.reü sicil kayıtleırı lıus,usuntla başı,ı,ıru.fbrıııunclcı beyan elnıiş oltlukları licarel sicil
ııuıııclralcırı ı,e kcy,ıllı rılcJuklcırı tic,cıret ,şicili nıtidürltiğüııln adı asas alınır. Iş,l,eyi uÇll1Lt l'c

ç,alışıııcı rı,ılı,ı^alı ulıııcı lıaşı,u.ruları J,tasmLla baş,vuru salıiplerinden licarel odası kaylü belgesi

ııeycı licarel sicil gazelesi talep erlilenıez.

Başı,uru scılıibiııin licarel sicil gazelesi bilgileri Türkiye Ticarel Sicil Gazete,s'i

Müdürlüğünüıı kuruıılsal iıılernel sayfası üzerindan ))apılcıcak ticaret sicil gazetesi sorgulaıııcı,s'ı

ile lelıi1 adilir. Aııccık,lıaşı,urıı s,cıhibiniıı licarel sicil kayıllcırı ]/10/2003 lcu,ihinden önce ticcıral

,şic:il gcızetc,siııt}e 1,ayllıılaıılııı.ş i.te başvuru scılıibinrJen licarel sicil gazele,si l.alep erJilir. Başııurıı

sahibinin nıülk scıhibi olıııası ı,e lupıü kalıı1/(ıy,r, itJcıra tarafındcın erişilııı.esinin ıııüıııkün oldılğu

rlurunılarcleı, lıaşı,u.ru sahilılerinclen t(]pu s,ureti alınıııcız; )ıalnızca beyan ile lapu kayıülarınu

ulaş,ıl.ıııası. için gerekli bitgiler alınır. Miilkiyeı beyanınııı doğruluğu yetkili idarelerce Tuptı ı'e

Karlasıro Bilgi Sisıeıni (TAKBj» üzerinr]en leyit edilir." denildiğinden,

Nüfus ve adres bilgilerinin Kaııru Paylaşıın Sisteıninden, vergi sicil bilgileriııiı-ı e-vergi

levlıası sorgulamasıııdan, ticaret siciikayıtlarınııı Türkiye Ticaret Sicil GazetesiMüdürlüğünün
kururırsal iııterııet sayfası tizerinden, 1apu bilgileriııiı-ı Tapu Kadastro Bilgi Sisteıııi (rargİS)
tizeriırden sorgulanırrası ve ilgili bilgilerin sisteıı-ı üzerirıde tedarik edilmesi sağlaııınalıdır.

l0l- Dtizeırleı,ıeı-ı Sılıl-ıi, Uı-ı,ıı-ıı,ıra Açık İstiraliat ve Eğlence Yerleri ile Gayrisıhhi
Müesseseleriır rulrsat dosyalarında bulunaıı evraklara "Aslı gibidir" yapılmadığı tespit

edilıniştir.

U ygı,ılaııı a geneldir.

işyeri açma ve çalışııa rul,ısatlarınıır verilırıesi sırasıııda istenecek belgelere ilişkiıı usül

ve esaslarbaşlıklı Ek Madde |- (Ek; 12/3/20]2-2012/2958 K.) Sıhhtııe gayrisıhhi işyerleri ile

unlun,ıcı açık islirah.al ı,e eğleııce yerleriııiıı ruhsatlaııdırılıııası sırcısında başvuru sahibi
ıarafin<]an ılleıızııal gereği isteııen herlıaııgi bir belgeııin aslının gelirilnıe,si hdlinde, bu

belgenin sureti, aslıııa uygunluğu krıııtrol edildikteıı sonra yelkili iclarece görevlendirilen
perı^onel, ıara.findan isiııı ye Lınyln ycızılarak ıasdik ediliı,. Başvuru sahiplerinden cıyrrca

belgele rin asıllarını ı)eyq nol.er onaylı surellerini yetkili idareye leslinı elıııeleri islenenıez."
deırildiğindeır aslı getirileıı belgelerin suretinin görevlendirilen persoııel tarafindaır isiııı unvan

yazılarak tasdiki sağlaırıııalıdır.
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l02- Bakkal ve nıarket faaliyetindeki sıhhi müessese rulısatlarının, 3. Sınıf Sılılıi
Müessese olarak rul,ısatlandırıldığı incelenıniştir.

Uygu l aına geııel o lduğuııdan örnekleırdiri lıııeııri ştir.

Sılıhi Müesseseler içiıı sııııflaııdırıı,ıaya tabi tutı.ılacak olan faaliyet koıruları İşyeri Açnıa
ve Çalışııia Rulısatlarıııa İüişkin Yöııetmeliğin EK-1 nıaddesiııde "Sıhhi Müe,s,,s,aselcr İç,in

Sııııflarına Iıe Ozellikterine Göre Araıı.accık Niüelikler " başlığı altıırda belirtilmiştir. Bakkal ve
Market faaliyetindeki işyerlerinin yönetınelikte beliıtilen sınıflaı,ıdırmaya tabi olınadığından
i l gi l i hüküm çerçevesiııde rı-ılısat düzen]ennıesi sağl annialıdır.

l03-Teflişe tabi döııeı-ııde işyeri açma ve çalışma ruhsatı olııadan faaliyet
gösterdiğinden (23) adet işyeri lrakkıııda ı-ırülıtirleıı,ıek suretiyle kapatına işleııi uygulandığı
göriil nıiişttir.

İşyeri Açııa ve Çalışnıa Rı-ı]ısatlarıııa İlişkiıı Yöıretırıeliğin 6 ncı ınaddesinde; "Yetkili
idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açnxa ve çalışıııa ruhscıtı alınnıadan işyeri açılanıaz ı,e

Çalıştırılanıaz. İşlıgy|griııe bu Yönelnıelikıe belirıilen ))elkili idareler dışında cİiğer kanıu kurı,ını
ı'e kuruluşları ile ilgili nıe,s,lek kuı,uluşları lcırafinr}an özel nıevzualına göre verilen izinler ile
lescil ve lıenzeri işleııılar bu I'öııelıııelik hlklnılerine göre ruhsat alıııa ıııükellefiyerini ortadan
kaldırnıcız. Iş:lıg7i uçma ı,e çalışıııa rııh.çcılı alınıııcıclan açılan işyerleriyelkili ir]areler tara.finclaıı
kaPcıı ılır. j,»,uri rtılı,çcılları ye lkili irJcırele rin eıı ü,yt aıııiri ı)q)a gajreı,lencJirece ği yalkili
larğiııclun hu Yi)ııelıııelikle öngörıileıı ,ı,ürede iııızcılanır; ruhsat içiıı ayrıca, ıııeclis ııqıa
eııc'üıııe ıı ltırcıfiııdcııı l-ıir karur alııııııuz. Rtılıs,cıt, Ornck 5'le ygr cılan lıilgileri içerecek ,şekilcla
düzenlaııir. " ile

Yiııe ayırı yönetı'ıreliğin 32 nci ıııaddesiııd e ; "İziıı cılnıadan cıçılan umunıa açık i,ıliı.alıul
ı'e eğleııce yerleri, yetkili idcıreleriıı ilgili birinıleri larcıfindan sebebi bir tutaııakla beliı.lennıek
ı,e ıııühıirleıııııek s,ureli))le re 'seı,ı kapalılır. " lıiiküırıleri uyarınca uygulamaya devaın edilnresi
sağlanınahdır.

104- l.Sıırı1'Gayri Sılılri Müessese Rulısatları dosyalarının bazılarında. yöııetınelikle
belirtilerı ır-ıesleki yeterliligi bulunaır soruırılu ırıüdür sözleşınesinin bulunııradığı görülınüştür.

27.02.2020 tarilı ve 1985 sayıh 1. Sınıf Gayrisılıhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma
Rulrsatı örııektir.

İşyeri Açırra ve Çalışma Rulısatlarıııa llişkin Yöııetmeliğin 22 ı-ıci ınaddesiniıı (b )
bendiırde, "(Değiş,ik; ] 2/3/2012-2()] 2/2958 K.) Srırunılu nıüdürün adl, soyadı, Tırk1ıe
Cunıhuriyeli kinılik numurqs,t ı,e ,s,orııııılu nıiiclür s,özleşnıe tarihinin beyanı"'denildiğiııdeıı ve
İŞ)'..i Açırıa ve Çalışıııa Rulısatlarıııa İlişkin Yöııelııreliğinin Üçüncü Bölümünüıı 25 iırci
nıaddesiı-ıde " Biriııci ,sınıf' guyris,ılıhi ıııüessesalerde, i,şletıııenin .faalilıel alanında ıııesleki
Yelerliliğe sahip lıir soruııılu ıııüdür çalışıu^ılıııası zorunludur. (Ek/ikı.a; ]2/3/20] 2-20t 2/2g5B
K,) Biı'inci sınıf gayrisıhhi ıııüessesel.erde, ruhsat başvurusu sırasında beyan erhilen sorunılu
nıüdür st)zleşnıesinin işyerinde bulundurulıııası zrırunlurJur, Yelkili idareler tarafından
laPılacak r]eneüinılerde soruııılu ıııüdür sözlertnıesinin işyerincle buluııınanıcısı veya hu
sözleŞıııeyle ilgili hatalı bey(]nğcı buluııulduğunun tespil ecJilnıesi hdlinrJe onbeş gün içincle bı,ı
eksikliğin giderilnıesi i,çtenir. Bu süre sonunda eksiklikterin giderilnıenıesi hhlincJe bu işyerleri
hakkıncla işyeri ruhsatının iptaline ilişkin hı;kıinıler uygulanu". Ruhsat başııurusuncla bu
sözleŞıneyle ilgili gerçeğe ayku,ı beyanda bulunrlukları ıespit edilen işyeri salıipleri hakkın(]a

-
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SuÇ duyurusunda bulunulur." denildiğinden ınesleki yeterliliğe salrip soruınlrı ınüdtir
sözleşı-ııesiırin alıırırrası ve dosyasıırda mı"ılıaf'azası sağlannıalıdır.

l05-1.sııııf Gayrısılılri ınaden üretiın tesislerine ilişkin rulrsat başvurularıııda idare
taraflndan rulısat verildikteır sonra bir ayhk süre içerisinde tamamlanması gereken bazı
evraklarıır (Geçiş yolu İziır Belgesi, İş Güveııliği Uzınanı ve İşyeri Hekimi Sözleşmeleri veya
OSGB Sözleşmesi, Şehir Şebeke Suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun lıangi
kaYnaktan sağlaııdığı ile suyun bakteriyolojik ve kiıııyasal analiz raporu) başvuru beyan forrı-ıı-ı
verilirkeıı istendiği görülır,ıüştür

İşyeri Açn,ıa ve Çalışıı-ıa Rlılrsallarıııa İlişkin Yönetmeliğiıı 17 nci ırıadclesine göre
başvlıru esııasıırda zorı_ıırlu olıı-ıa1,611 evraklarıır isteırı-ııeıııesi sağlaı-ııı.ıalıdır.

C- I (a) Grubu Madenler:

l06-Karanan İl Özel İdaresiııce teftişe tabi döııemde verileır, i (a) grııbu (Kum-Çakıl)
Madeıı İşletıne Ruhsat ve Hanııııadde Üretiın İzin Belgesi Sayıları aşağıdaki tabloda verilııriştir.

Karaırıaıı Valiliğiııiıı oluru ile 2020 yıIı yaz teftişi kapsaınında il Özel idaresi teftişiııde
MüfettiŞliğiıırize yardııı'ıcı olıı,ıak arıracıyla görevleırdirileı-ı Karaınan Belediye Başkanlığındaır
Madeı-ı MüIıeııdisi Mel-ıırret SUSAM tarafıı-ıdaı,ı, yukarıda tabloda belirtilen ruhsatlardan
örneklenre yöntenıiyle seçilen (6) adet rı-ılrsat ile (17) adet haıırmadde üretim izni belgesi
inceIenmiş olup aşağıdaki lıususlar tespit edilıııiştir.

İnceleııre döırenıi boyuııca Karaıııaıı İl Özel İdaresince I (a) grubu ınaden sahaları için
ihale iŞleıni yapılıı-ıadığı, verileıı tüın rulrsatların özel ıntilkiyete konu arazilerde nıülk sahibiıriıı
keııdisi tarafındaı'ı alıırdığı, rulrsatı almak isteyeır gerçek veya tuzel kişilerin başvurularında
taleP harcı alındığı. Maden İşleri Genel Müdürlüğünüır ve ilgili kurumların uygun göriişü
alıırııadaır hİçbir ruhsat düzeırlenıı-ıedİği, devir yapıldığı takdirde devredildiği tarilrteki rulısat
bedeliniıı iki katı tutarında devir bedeli alındığı, rulrsat devirlerinde devir alacak gerçek veya
tüzel kiŞiııiır ırıali yeterliliğinin araştırıldığı, rı-ılısat teıı-ıditlerin de 3213 sayılı Madeır Kanuııuı1uı1
7 nci ııaddesiı-ıe uyı-ılduğı-ı, ruirsat dosyalarında dainri nezaretçi olarak en az bir nıadeıı
ınü]rendisiııiıı görevlendirilıııiş olduğıı. işletnıe faaliyet raporlarının süresi içerisiııde verildiği
incelenmiştir.

2012 2013 20l4 20l5 20l6 20l7 20l 8 2019 2020
Topla
Ill

1

1(a) Grııbıı
(I(ıın-ı-(lakıl)
Rul-ısatı

l 1 2 J J l l l2

2

I(a) Grubu
(Ariyet)
I Iaı,ırırradde

üretim İzin
Belgesi Sayısı

6 6 10 4 20 18 6 1,7 12 99

i

I

]
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Ancak;

l07- Karaıııaır Merkez Çoğlu Köyü, Palazdere mevkiiııde bulunan 20||-| ruhsat
nunıaralı, l (a) grubıı nıaden işletıne rulrsatıırın süresi 02.02.2016 tarihinde soır bulacağındaıı
dolayı ruhsat sahibi tarafıırdan 27 ,01 .2016 tarihinde idareye verilen dilekçe ile süre uzatımı
talep edildiği, yapılan iı,ıceleı-ne sonucuııda talep uygun görülerek |7.02.2016 tarih ve 1802
saYılı olur ile 2011-0l sayılı l (a) grubıı işletnre rulısatının süresi 5 yıllığına uzatıldığı,
düzeııleııeıı rı.ıIısat başlaııgıç tarihi 17 .02.2016 ve bitiş tarihi l 7.02.2021 olarak yazıldığı,
halbuki eski ruılısatın bitiş tarilıi 02.02.2016 olduğundan temdit edilen rulısatın geçerlilik
tarihiııiı'ı 02.02.2016-02.02,202l tarihleri arası olıırası gerektiği iırcelenmiştir.

Süre uzatıı-ı'ılarıırda iki ruhsat arasıırda boşluk oluşınaması içiıı eski ruhsatııı bitiş tarilıi,
yeni rulısatın başlaııgıç taril-ıi olarak diizeır]eı,ıııresi sağlaırmalıdır.

l08- Bazı başvuru dosyalarıırda işletme/teıııdit projelerinin sadece soıı sayfalarıırııı
i ınzal an d ı ğı, di ğer sayfal arı ı-ı p ar afsız o l d uğu gö rü l ıı ıiştiir.

2011-1 rı"ılrsat ırı-ııııaralı l (a) grubu ırıadeıı işletnre ruhsatıırın 27.01.20l6 tari]ıli teındi1
Projesi ile 20l4 -02 rulrsat ı,ıuırıaralı B.B. ırin 26.05.20l4 tarihli başvlırlısu ekinde vermiş olduğu
iŞletnıe projesiı-ıin sadece soıı sayl'alarıııı iıırzalaıııası, diğer sayfalarıııı paraflamaıııası örı-ıeklir.

Birdeır çok sayf-alı proje/rapor tıirü belgeleriı,ı kabul edilıneden önce her sayfasıırıır
düzeııleyeıı ve rul,ısat sahibi tarafiırdaıı orıaylanınası sağlaırnralıdır,

l09-.Kaıı-ıu Kuruırı ve Klıı,uluşlarııra haııın-ıadde üretiın izin belgesi düzenlenınesi iş ve
iŞlenılerinde, teftişe tabi döııerl-ıde DSİ 4. Bölge Müdürlüğü, Tarımsal Hizıııetler Müdürlüğü,
Yol Ve Ulaşıııı Müdürlüğü. Karaıııaı-ı Belediyesi, Karayolları 3. Bölge Müdürliiğü, Tarıın
Reforıırı,ı Geııel Miidürlüğü içiı-ı lJaı-ı-ıııradde Üretim İziıı Belgesi düzenlendiği. izin stireleriniıı
YaPı ]-ıaııııı'ıaddesi talep Ibrırıuııda belirtilen proje sürelerini aşn-ıadığı, kaınu kuruın ve
kuruluŞlarıııca yapılaıi b.aşvuru sonrasl, Maden İşieri Genel Müdürlüğüne uygun görüş yazısı
alındığı ve Hamnıadde Üretiın İzin Belgesi düzeırlendiği inceleıııniştiİ.

21.09,2017 tarih ve 30187 sayılı Resıııi Gazete de yayımlanan Maden Yönetmeliğiniıı
59 -7 3 ıııaddeleri ı,ıce i şl eıı-ı tesi siı,ıe devan-ı o I unırıal ı d ı r.

iuaı-B iş vB işı-Bıı,ııBni :

l 10- Karaıııaıi İl Özel İdaresiııiıı bir öııceki teftiş tarilii olaıı 08.06.2012 tarihiırcleır teftiş
tarihiıre kadar olaıı dönemde;

4734 Sayılı Kaınu İlıale Kaııuırı-ıır 19 uncu ııraddesine göre toplamda (51O) açık ilıale
YaPılınıŞ olup, bu il-ıalelerden örnekleıııe yöırteıni ile toplamda (S8) adet ihale dosyası,

4734 Sayılı Kaırru İlıale Kaııunuıı Pazarlık Usulü (21/f) yönteıni ile toplamda (5) adet
ilıale Yapılınış olup, bu ilıalelerdeır örıreklenıe yöntemi ile toplamda (3) adet ihale dosyaİı,

4734 Sayılı Kaırru İhale Kaııuııuıı22 nci nıaddesi (a-b-c-d) bentlerine göre Doğrudaıı
Teırıin yöııtemi ile toplaıııda(3592) adet alıırı yapılırıış olup, bu alımlardan örırekleme yöntemi
ile toplamda (235) adet dosya,

Müfettişliğiıne yardın,ıcı olııak amacıyla görevlendirilen Karaınan Sağlık il
Müdürlüğündeıı V,H.K.İ. Mehmet BAŞTUĞ, Karaırıaıı il ııaiııi Eğitim Mudtırlüğünden



Sayfa (59)
İçişleri Bal<anhğı. ....TEF'Tİş RAPORU. ....Mülkiye nıtıtettişligi

V.H.K.İ. Kaırıil ÇAĞLAYAN, Karanıaıı Belediyesindeıı Memur Murtaza DEMİRALAY ve
İşçi Alev GÜZEL tarafıııdan inceleırmiş olup aşağıdaki lıususlar tespit edilmiştir.

l 1 l-İnceleneır dosyalarda;

4734 sayıh Kaırru İlıale Kanununun 5 iıici ınaddesi birinci fıkrası uyarınca idareııiıı
saydaııılığı, rekabeti. eşit ııruaıı,ıeleyi, güveııirliği, gizliliği, kamuoyu deıretiınini. ihtiyaçlarıı,ı
uygLııı şartlarla ve zan]anında karşılaıımasını ve kayııaklarıır verinıli kullaııılınasıırı sağlaıırakla
sorumlı.ı oldukları; ikinci fıkrası uyarınca aralarıııda kabul edilebilir doğal bir bağlantı olınadığı
stirece ınal alınıı, lrizıııet alııııı r,e yapım işleri bir arada ihale edilmediği; üçüıicü fikrası
uyarlnca eşik değerleriır altında kalınak arııacıyla nıal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin
kısımlara bölüıııııediği; dördüı,ıcü fıkrası uyarınca bu kaııuna göre yapılacak ihalelerde açık
ilıale usulü ve belli istekliler arasıırda ilrale usı-ılü teıırel usuller olduğu ve diğer ihale usulleriııin
ise kaııuııda beliılileıı özel Iıallerde kullaııılabileceği, lrıısı.ıslarına uytılduğu incelenırıiştir.

Aııcak;

l12-Kurulan ihale koı-ı-ıisyoıılarıırda biri başkan, ikisinin ilıale konusu işin uznan1
olınası şartıyla, ilgili idare persoı,ıelinden en az dörl kişiııiıı ve mulıasebe veya ıırali işlerdeır
sorunrlu bir persoıreliıı katılınııyla eır azbeş ı,e tek salılj, kişiden oluşturulduğu, yedek üyeler
de dahil olıııak tizere görevlendirildiği, fakat uzn:,an iiyelerin kimler olduğunun belirtilnıediği
iııcelenıııiştir.

U y gu l aıı,ı a gene l o l dıığı-ıırdaıı örnek l eııd i ı,i l ıırenr i şt i r.

4734 sayılı Kaııııııuıı 'jlıtıla Koıııi.s:l;tııırı' başlıkIı 6 ırcı ııraddesiııiı-ı biriııci fikrası
uyarı ıı ca i ş leırı 1,ap1 | ıııas ı sağl aırıııal ıd ır.

ll3-İlıale komisyoıı kararlarıı,ıııı bazılarıı,ıda koınisyon iiyelerinin iınza]arınııı eksik
olduğu aırlaşılırıı ştır.

2021 3 08 59 5, 2021 25 44 5 5 . 20 1 3 l 44 43 6 İrN' l i konr i syoıı karar] arı örııektir.

4734 say,]ı Kaııtıııuır 'jlıcüle Krııııis)ıoııu' başlıklı 6 ncı maddesiııiıı beşinci fikrası
uyarln ca i şl eırı yapı l ırrası sağl aı-ıırı al ıdı r.

ll4-Bazı ilıalelere ilişkin orıay belgelerinde kulIanılabilir ödeııek belirtilınediği, il"ıale
iŞlem dosyalarıııda ödenek yaz;.§ bulunınadığı, ilrale işleıı dosyalarıırda evrak düzeni ve
diziliŞini gösterir dizi pusulasııııır bı-ılunrlıadığı, ihale doküınanlarının duzensiz dosyalandığı
ilıale işlem sıraslna uyulırıadığı, EKAP üzeriııden yapılan tebligat belgeleriırin ( Kesinleşeıı
il-ıale karaı,ı, sözleşı-ıreye davet. yasaklı teyit belgeleri vb.) ihale yetkiljsiııce in,ızalannıadığı
görülnıiişttir.

20181380371 ı-ıolu Karaırraıı Sarıveliler Koçaşlı I(öyü YÜS 2. Kısım Kapalı SuIaı-ıra
Projesi yapım işi, 2013l132295 Karaı-ııan Merkez Akçaşelrir Y.A.S FiltrasyoııIu daınlaıııa ile
sulaına projesi, 20161248664 İKN 'li Karaınaıı Merkez Bayır Köyü Gökbelen Sulama Projesi
Yapıın İşi ihale dosyaları örnektir.

+734 sayılı Kaırıu İliale Kaıruıruır "Teıııel ilkeler" başlıklı 5 inci ınaddesiııin; " ...Odeııeği
bulunnzciyan hiçbir iş için ilıaleya çıkılaıııaz... " lıükmü gereğince; ihale işlemlerine başlanıadaıı
öırce iŞiıı ınevçu1 ödeııeğini gösterir belgenin ilrale işlem dosyalarında bu]undurulması, iha]e
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' Sayfa (60)

İçişleri Bakanhğı. .........TEFTİş RApoRU...... ......Mülkiye Müfettişliği

işleıır dosyalarıııda evrak dlizeıri ve dizilişini gösterir dizi pusulasınıır bulundurulması, EKAP
üzerindeır yapılaıı tebligat belgeleriııin il,ıale yetkilisince imza|anması sağlannıalıdır

ll5_İhalelerde ilaıı siireleri ve kurallarııra ı-ıyı-ılduğu fakat bazı dosyalarda EKAP ilaı'ı

çıktıları imzalatılarak ilgili dosyaya ekleıımediği görülınüştür.

20201372622,20201447072,2019l139306,20181628589.2017l508618,20161248664
İKN' üi dosyalar örı-ıektir.

Elektronik İhale Uygularııa Yönetır-ıeliğiniır l6 ı-ıcı maddesi ve Kamu İlıale Genel
Tebliğinin 1 5.2.3 ile 15.2.4. bentleri uyarınca; iliale ilan dokünıaırlarııııır idarece lıer
sayfalarının oıraylaırı-ırası ve dosyasıırda ıı,ıuhafazası sağlanmalıdır.

1l6-Özellikle yapıırr ve iıışaat ilıalelerinde ilk oturumda teklif ınektubu ve geçici
teıniı-ıatıırı usı"ıltine uygun sunaıı isteklileriı-ı teklifleriııiıı geçerli teklif olarak dikkate alındığı ve
geçerli teklifler tespit edildikten sonra yaklaşık nıaliyetino/o 120'sinin üzerindeki ve oZ 40'ııııı,ı
altındal<i tekliflerin tespitiı-ıiı-ı ise EKAP üzeriııdeı-ı yapıldığı ve sisteıı taraflııdaır belir]enen sıırır
değerler üzeriııdeıı aşırı düşük tekliflerin değerlendirildiği ve bu değerlerıdirıne sonııcuırda sıırır
değer altında kalaır teklifleriıı reddedildiği, firrııalardan aşlrı düşük teklif açıklaınaları ilaııda
be l i rti l n,ıediği içi n i steıııı-ıed i ği görlil ıııüşt|ir.

2015138735 İrN'li Karaınaır Merkez Ortaöğretim ve Din Öğretinıi Genel
Müdüriüğtine Bağlı (3) adet Lise Oııarııı,ı İşi ilıalesi örııektir.

İlgili ihaleı-ıin yaklaşık n-ıaliyeti 79L).851 TL olarak tespit edildiği, geçerli tekliflerin
EKAP üızerirıdeır Sıııır Değer Modüliiııe girilı-ı,ıesi ile sıııır değeriır 566.274TL olarak oluşttığu,

497.000TI- geçeı,li tekli1'veren ve tüııı yeterlilikleri mevcut olaır firıııaıııı1 slnır değer altında
kalınası ıredeniyle tekliflııin geçersiz olduğu ve ihale sıırır değer üzeriııde geçerli teklif
(581.000TL) vereı-ı firıııaya verildiği, iki firııra teklifi arasında 84.000 TL fark oldıığtı
görülmüştür.

4]34 sayılı Kaııru İhale Kaııı.ıııuı-ıı-ıır "Aşırı diiştik teklifler" başlıklı (38.) ıııaddesiııiır:
" Ilıale koıııisyoııı,ı ı,erileıı lekl|flari 37 nci ıııar}rlalıa göre de ğerlenr]irdiklen sonra, diğar
lekliflere ı,qıcı iclareııiıı le.spil alliğil,cıkluş,ık ıııcılil,eüe görc leklif /iycılı uşrI dl,şuk olanlurı te,ıpiü

eder. I}u lekli/leri reddeüıııedeıı önce, belirlcdiği s,üre içiııde leklif salığıleriııden ıekli/ie öıı.eıııl.i

olrluğunu lespiı eııiği bilaşeııler ile ilgili ay,ınlıları ycızı,lı olarak isler.

jhale konıis)ıtıııu,,

cı) İnıalal süracinin, ı,erileıı. lıizıııelin ye ))qpu1l )ıönleıııinin ekononıik olııı.ası,

b) Seçilen lekııik çözünıler ı,e leklIf sahibiniıı nıal ye hiznıetlerin l,eıııi,ni vaya yapml
i ş i nin y e r i n e ge t ir i l nı e s iıı rJe kıı l l a n a c cı ğ ı cıı, cı ıı l a.j l ı ko,ş u l l cı r,

c) Teklif'edilen ıııal, hiznıet veya ))apml işinin özgı,inlağı,

Hususlarıııd.a belgelendirilnıek sureliyle )ıcı]ıılaıı )ıazılı açıklanıalaı,ı dikkate alarak,
üşrI düşük teklifleri değerlendiı,ir. Bu değerlendirıııe srınucundcı, açıklaıııalcu,ı yeıerli
görülnıeyen yeya yazıl.ı açıklaıııada bul,unlııalıan isteklilerin teklifleri redrJedilir.



Sayfa (6l)
İçişleri Bakanlığı. ....TEFTiş RApoRU ...........MüIkiye rvıtrettişİıgİ

(Ek .fıkı^a; 20/1]/200B-5812/12 nıd.) ihate koıııi.s:yonu, aşrt ctüşük ıekli/lerin teslıiti ııe
değerlendirilnıesinde Kuruııı tara.findan belirlenen kriıerleri esa.s alır. Kuruııı bu nıadd.eııin
uygulanıııasında; aşırı düşük lekti/teriıı te,ıpiıi, değerlenc}irilnıesi ı,e ekonoıııik açıdan eıı
cıı'anü,a.jlı lekli/İn belirle nnıesi aıııcıcıyla .tınır tleğer ı)eya sorgu.lanıa kriıerleri ya da rırtalanıcılar
belirlenıeye yetkil ir}ir. " liükmü gereğiırce;

özellikle )'aklaşık nıaliyeti düşiik yapııır-iırşaat ilıaleleriııde ilrale ilaıııırda aşırı diiştik
teklif aÇıklaırrası isteııeceği belirtilerek, ilgili ıı-ıevzuatlara göre aşı11 düşük tekli1,
değerl endirnıe leri ıriıı yapı lrı-ıası sağl aırmal ı dır.

l l7-İhale dosyalarıııd a,4734 sayılı Kaı-ıtıııuıı ',Soıu ıı ç bilr}irinıi' başlıklı 47 nci ınacldesi
ve Kaıııu ilrale Genel Tebliğiııiıı 14 tiı-ıcü ıııaddesi uyarınca; idarelerin yaplm işleri ile nral ve
Iıizmet alıııılarınııı soııuç bilgiieriıriır,42 ncj ı-ıraddeye göre gönderileııler hariç, en geç 15 gün
iÇinde Kaınu İlıale Kurı-ıırıuıra bildirilip bildirilnıediğiııe dair sonLıç ilaıı belgelerine
rastl aırı l ınanl ı ştı r.

Uygul ama genel ol duğundaıı örı-ıekl eııdiı.i imenıiştir.

.İhale dosyalarında, 4734 sayılı Kaııuııuıı'Sonııç bilrJirinıi'başlıklı 47 nci ı.ııaddesi ve
Kaıııu İlrale Geııel Tebliğiniı-ı 14 üııcii nıaddesi geregince işleın tesis edilmelidir.

Pazarlık Usu|ü ile Yaııılan İhalelerdeki İncelemede;

l l 8-İnceleııen dosyalarcla;

4734 saYılı Kaıııu İ]ıale Kanuı]unLııı 5 inci ıı-ıaddesi, biriııci fıkrası ııyarınca idareııiıı
saYdaııılığı, rekabeti, eşit ı-ıruaırreleyi, güveırirliği, gizliliği, kaıııuoyu deıretinıini, ihtiyaçlarıır
uYgull Şartlarla Ve Zananıııda karşılanmasını ve kayııakların verimli kullaırılmasıırı sağlanıakla
sorurnltı oldukları; ikinci fıkrası uyarınca aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı
siirece ıııal alııı-lı, lrizırıel alııırı ve yapım işleri bir arada ilıale edilnıediği; üçüııcü llkrası
uYarlnca eŞik değerleriıı altıııda kalıııak aıııacıyla ınal veya lrizırıet alıırrları ile yapıırı işlerinin
kısımlara böltinn,ıediği; dördüı-ıcü 1rkrası uyarınca bı-ı kaııuıra göre yapılacak ihalelerde açık
ilıa]e usulü ve belli istek]iler arasıırda ilıale usulü teııel usuller olduğu r. oig., il-ıale usı_ılleriııiı-ı
ise kanunda belirtilen özel lıallerde kullanılabileceği, I-ıususlarına uyuldugu,

4734 sayıh Karıuıruır 7 nci ırraddesi uyarınca il-ıalesi yapılacak her iş için bir işlenı
dosYası düzeııleırdiği, bu dos1,6y2 ihale yetkilisiııden alıııaı,ı oııay belgesi ve eki yaklaşık
ıı-ıaliYete iliŞkin l-ıesaP cetveli, il-ıale doki.iııraırı, ilAı-ı ıı,ıetinleri, aday|ar veya istekliler taraflndan
suııular-ı baŞvurı-ılar veya teklifler ve diğer belgeler, ihale koıııisyonu tutaııak ve kararları gibi
ilrale süreci ile ilgili bütün belgeleriıı koııuldı.ığu iı-ıceleırn-ıiştir.

Ancak;

ll9,Bazı ihaleleriıı Oııay Belgelerİııde kullaııılabilir ödenek belirtilınediğigibi ihale işlenı
dosYalarıırda ödenek yan§ buluırınadığı ve ilrale işleın dosyalarınd,aevrak düzeni ve dizilişini
gösterir dizi Pusulasıırııı bulunmadığı, ihale dokünıanlarıırın düzensiz dosyalandığı ilrale işlenı
Slraslna uYulnıadığı, EKAP üzeriııdeıı yapılan tebligat belgelerinin ( Kesiııleşen ihale karan.
sözleŞrneYe davet, yasaklı teyit belgeleri vb.) ihale yetkilisince imzalanmadığı görülmüştür.

2018142905 İKN li Karaır,ıaır Ermenek Yeıri Müze Proje Yapıın işi dosyası örııektir.



Sayfa (62)
İçişleri Bakanlığı. ...TBFTİŞ RAPORU. .........Mülkiye Müfettıgigı

4734 Sayıh Kaını-ı İlıale Kaıılıı,ıLul"Temel ilkeler" başlıklı 5inci ınaddesiniır; " ,..Oclencği
bulunnıaycın hiçbir iş için ihaleya çıkılanıcız, " lıükırıü gereğince, ihale işIemlerine başlarnadaıı
öııce iŞin ıı'ıevcut ödeııeğiııi gösterir belgeııiıı ilıale işlem dosyalarında buluırdurulması, ihale
iŞleırı dosyalarıı-ıda evrak düzeni ve dizilişini gösterir dizi pusulasının bulundurulması, EKAP
üzeriııden yapılan tebligat belgeleriniıı ilıale yetkilisiırce imzalanması sağlanmalıdır.

l20-İlıale dosyalarıııd a, 4734 sayılı Kanu ııtııı ' Sonuç bitdirimi ' başlıklı 47 ııci nıaddesi
ve Kan'ıu İhale Genel Tebliğiniıı l4 üncü nıaddesi uyarınca; idareleriıı yapım işleri ile ınal ve
lıizınet alıııılarıırıır sonuç bilgilerinin,42'ııci ıııaddeye göre göırderi]enler hariç, en geç 15 giin
iÇinde I(aınu İhale Klıruıııııı-ıa bildirilip bildirilıı-ıediğine dair sonuç ilaır belgelerine
rastlaı-ıı lııramıştır.

Uygul arna genei olduğuııdaıı örııek] endiri l ıııeı.ıri ştir,

İl'ıale dosyalarıııda, 4734 sayılı Kaıruııuıı 'Sonuç bildirinıi'başlıklı 47 ııci maddesi ve
Kamu İlıale Geııel Tebliğiniıı l4 üııcü ıııaddesi gereğince işlenı tesis edi]n-ıe]idir

Doğrudan Temin Usulüne Göre YanıIan Alımlıırda:
l 21- İnceleııeıı dosyalarda;

Kanıu İlıale Geııel Tebliğiı-ıiı,ı 22.|.1.5. ı,ııaddesi uyarıırca, 4734 sayılı Kanuntııı 22 ııci
nraddesiı-ıiıı (a), (b), (c) bentleri kapsaıı,ııııda idarece yapılacak alın-ılarda kuİlanılnrakuzere 'Tak
KaYnaklaıı Tenıin Edilen A4allcıra/Hizıııeılaı,e itişkin Foı,ııı'da, alıının gerçek veya tüzel tel<
kiŞiden yapıhrra sebepleri ayrıırtılı, ııet ve objektif bir biçiııde ortayakonduğu, Kaıruı.ıun 22 ııci
maddesiııiıı aırılaır bentlerinde belirtileı-ı hükünılerin ı_ıygulanabilir olmasıırı İağlayaı-ı sebeplerin
detaYlı olarak yazıldığı ve blıırlara ilişkiıı belgeleriıı de aııılaıı fornıa eklendiği,

Kaıııu İlıale Genel Tebliğiııiıı'1731 s,cılıı|7 fto,rrıııı.ııı 22/cl benrJi gereğiııce ihıilıaçlOrln
leıııini ' baŞlıklı 22.5.1. flkrası uyarlnca; İdarelerce, 4734 sayılı Kaıııınun 22ld bendiııde
belirtilen Ve Kaı]]u İIıalc KııruıTt|ııca lıer yıl güııcelleneı,ı tutarları aşmayan ınal ve l-ıiznıet
al ııırlarıı,ııır 1,apı l dı ğı,

İırcelenııriştir.

Ancak;

l22-Doğrudan Tenıin Usulü ile yapılaıı bazı alıı,ırlara ilişkin onay belgeleriııde
kullaırılabilir öderıek ırıiktarıırııı belirtilınediği aırlaşılrıııştır.

31.01.2019 -975 saYılı Telrlikeli Madde Güı,eıılik Daırışınanlık Hizınet Alıını işi.
05.11.2018 Yedel< ParÇa Allm İŞi, 17.08.2020 Kova Tırnağı Alımı işine ait oııay belgeleri
örııektir.

4734 sayıh Kanıu İlıale Kanunun"Tenlel ilkeler" başlıklı 5. maddesiniıı; " ,.,Öcleneği
bulunıııaYaıı lıiÇbir iŞ için ihaleye çıkılaıııaz... " lrükıııü gereğiııce, doğrudan teınin başlanıadaıı
öırce iŞiıı nrevcut ödeııeğiııi gösterir belgeırin dosyada bulundurulması ve oıray belgesiııe ilgili
teıniııin ku]laııı ] abi l i r ödeneğiııiır yazılı-ı,ıası sağlaırıııal ı d ır.

123-4734 sayılı Kaıruııun 22 ııci ınaddesinin birinci fıkrasının (d) bendiııde belirtilen
Parasal liınit dahilinde yapılaıı a]ııılarda, alıııı yapılacak gerçek veya tizel kişiııin Kuru..ıun
internet sayfasındaki yasaklılar listesiııde bulunup bulunmadığının kontrol edilmediği
incelenır-ıiştir.

Uygulama genel olduğurıdaıı örnekleırdirilıırenriştir.

-
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Sayfa (63)
içişleri Bakanıığı. ....TEFTİŞ RApoRu. ....Müıkiy. Müi';;;İşıüİ

Kaıııı-ı İi-ıale Genel T'ebliğiniıı 30.5 ır,ıaddesiıriır 30.5.4 bendi uyarınca işlenı tcsis
edilıııelidir.

lll-İncelerıeır cloğrudan teıııin yönteıni usulü ile alım dosyalarında, alıınların takip eden
aYın (10) uncu gliııüıre kadar "Doğrudan Tenıiıı Kayıt Formıı" doldurularak EKAP üzerinde
kayıt altıııa alıııııradığı görülmüştiir.

Kamtı İIıale Geırel Tebliğiniıı 'Doğrurlaıı lenıin kayıt.fornıu'başlıklı 30,g.2. bencli
uyarınca işleııı tesisi sağlaırnıalıdır.

VANLARI UNDA YFAALiYETLER:
l25- Karaman İl Özel İdaresi ve Belediyeleri Çevre Alt Yapı Teıne] Hizırıetler Birliği,

Bakaırlar Kurlıluı'ıuır 05.09.2003 taril-ı ve 2003l6160 sayılı kararı'ile Taşeli Belediyeleri ve
Çevre Altyapı Teıı-ıel lJizı,ııetler Birliği 21.06.2006 h;ihıi ve 2006/10635 sayııı Bakaıılar
Kurulu KararıYla tüzel kişilik kazaııdığı, İl Özel İdaresiniıı bu birliklerin teftiş tarihi itibariyle
tiyesi olduğıı.

Karaılıan İl Özel İdaresi ve Çevre Alt yapı ]-eıırel I-Iizmetler Birliği tesisinin buluı-ıduğıı
araziııiı'ı Karaıı'ıaıı il Özel İdaresiııe ait oIdıığu. il Geılcl Meclisiı,ıin 04.05.2007 taril.ı ve 97 sayılı
kararl ile ilgiii Yerin 25 yıllığıı-ıa Karaıııaıı il özel idaresi ve çevre Alt yapı Tenıel Hizn.ıetler
Birliğine tahsis edi ldiği,

BirlikÇe bu arazj üzerilıde 01.08,2012 tarihinde katı atık düzeı-ıli depolaına tesisi
kurulduğu, bu tesise birliğin üiyesi olan beiediye ve il özel idaresinden gelen evsel katı atıkların
toPlaı-ıdığı; İl Özel İdaı'esiııce ırıerkeze bağlı (93) köyün çöpünüıı haftalık olarak 2015 yılıııdan
beri toPiaı]dığı; Ernıeı-ıek ve Ayraııcı İiçe köyieriııin katı atıklarıırı toplamak üzere çöp toplaıııa
kamYonu verildiği ve bu araÇlarla çöpleriır toplandığı; Sarıveliler, Başyayla ve Kazııırkarabekir
ilÇe köYleı'iııe ise İlÇe Belediyesi ve Köyleı,e Hiznıet Götürıne Birliklerine yakıt clesteği
sağlaı-ıarak çöpleriıı 1oplarıdığı if'ade edilıııiş ve iııceleıııı-ıiştir.

Karamaıı İl Özel İdaresi olarak katı atık toplama işi yapan Birlikler, ilçe Belediyeleri ve
KaYı-ııakaırrlıklar ile daha faz|a işbirliğine gidileİek çöp'topİanan köy .uy,r,r,n artırılnrasıı-ıa
çalışı l ıııalıdır.

l26- Çeı,re ve Erozyoııla İlgili Olarak;

Karanraıı Merl<ez Karalgazi, İsliIıisari, Ortaoba. Göztepe, Yuvatepe" Eıııirıler ve
Kılbasaır, Eııiırler, Deıı-ıiryı-ırt istasyon Merkez osıııaniye - çoğlu - Karacaöı.eır _ Burunı_ıba.BeYdilli - AkÇaŞel-ıir ve Sudurağı, Kızık - Salur - Ekinözü ve Merkez yazılı _ Kazımkarabekir
Merkez-Mecidiye - Mesudil,e - Çiğdeınli köy ),olları güzergahıııda çift yöırlü, 130 kn-ı'ye
toplaırı 37,566 adet fidaır dikinıi gerçekleştirildiği,

Karaırran İli, Merkez Yollarbaşı köyüııde 2O18 yılıııda 30 ha alaırın 1/3,ünde saha
işleı-ıerek dikiıııe lıazır l,ıale getirildiği ve yaklaşık 3.000 fidan dikildiği,

Yıl boYu YeŞil kalarak ve toprağı kaplayarak ıslnma ve erozyoıra karşı etkili oiaıı
alterııatif iirüıı olarak tıbbi Ve aroınatik bitkilerden çiftçilere 2019 yılınd,a202.500adet lavanta
(Lavaırdula aı-ıgustifolia) fidesi %25 çifıçi katkılı olarak dağıtıııı yapıidığı ifade edilıııiş ve
aırlaşıln-ıı ştır.
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Erozyoırla ır-ıücadele anıacıyla ağaç dikinriııin yaygııılaştırılmasıyla birlikte, dikilecek
ağaÇ seÇiıninde bölge lıalkıııa ekoıroıırik faydası olacak ağaç türleri gözetilmeli, bu süreç Orınaıı
ve Tarım iı Hııidtlrıılkleriyle koordinasyon sağlaırarak yürütülmelidir.

127-20l3 yılırıda Karan-ıaıı Merkez, Karadağ, Çeşnreler, Akkaya ve Bozdağ Mevkiine
Yılkı atlarıl1l Ve 1z2§3P lrayatı s|irdürıııek aır-ıaçlı arazözle su taşıırdığı, dal-ıa sonra ka]ıcı olacak
Şekilde, bu bölgeye I-IiS (Hayvaıı İçrı-ıesuyu Sarı-ııcı) yapılarak yılkı atları, yaban koyuırları r,e
doğadaki diğer yabaııi hayvaırların su sorlınu çözüldüğü,

2014 yılıııda Çiırıeı-ıkuyu Köyü HİS pro.jesi, Özyurt Köyü I{İS projesi;2015 yılında
Eğiln-ıez Kclytl HİS pro.jesi; 2016 yılında Madenşehri Köyü LIİS projesi, Enıinler Koyii HİS
Pojesi, Kıraııraır Köyü HİS projesi, Bererıdi Köyü IJİS projesi;201}yılında, Akpınar Kciyü HJS
Pro.jesi; 2019 yılında Karacaören Köyü I,IİS pro.iesi, İlısaniye Köyü HİS projesi, Gökçe Köyü
HiS Projesi ı.ıygulaı-ıdığı. Kızıllarağini Koyıl I{İS projesiııin uygulaınasİ i.. d.rur-, etnıekte
oldı-ığu,

20l3 ve 2014 YıIı klŞ döırenıleriırde Karadağ ve Berendi Yaylasıııda yaşayan yabaır
Irayvaırlarıııa verilırıek iizeı,e250 adet sanıaıı ve 5O adet yoııca balyası alıml gerçekleştirildiği,
ifade edi lıniş ve aıılaşı lır.ı ıştır.

Il Özel İdareleriıriıı lıayvaıı lıastalıkları ile ıııücadele, veteriııerlik ]ıiznıetleri ve hayvaıı
barıı-ıaklarıl'ıın kıırı-ılıı-ıası çalışırıalarıırcla $örer, üstleııneleri gereknıekte olı.ıp, bııııları
gerÇeklcŞtirırrek aı-ı'ıacı1']3 blltçeye ödeı-ıek l<oııulırıası ve g.r.kıi çalışıı-ıaların yapılınası
sağlaııı-ıralıdır.

GENEL DEĞERLENDiRME :

l28- 5302 sal'ılı kaıruııun" i/ özal iclares,i leşkilaıı başlıklı 35 iııci nıaddesinde; jl t;zcl
i.claresi leŞkilalı; gaııel sekı"eterlik, nıali iş,ler, ,ıağlık, /arıııı, iıııar, iıısan kaynaklcırı, hukuk işlaı.i
b.irinılerinc{en olurı.ur. İliıı ıııi./u,su,.fiziki ve coğİ.cı.fi 1)ctpı,çı, e konoınik, sosyal, ktilıtirel öze llikle ri
ila geliŞnıe trırıtcııı,s'ilıeli tlikkate cılın(,ırak,,,or,rİ kadro-sislenıine ve ilıtiyİca göre oluşturulcıctık
ıliğer birinılcriıı kı,ırı,ılıııcısı, kcılr]ırılıııast ıleya birleşıirilnıes,i il genel İıeclisİnin kcıı.arryla olur.
Bu birinıler bı,Dıükş,ahir lıeletliyıesi olcııı illerr]e c{aire başkan\ığı ııe ıııücJürlük, rtiğe:r illercle
nıldıirltik Şekliıırle kurıılur... "şeklindeki düzenlemeye ragmen, hukuk işleri ınüdürlüğü ile
sağlık işleri nıüdürlüğüinüıı olı-ıradığı inceleırııriştir.

5302 saYılı kaııunuıı, il özel idaresi teşkilatı başlıklı 35 inci maddesinde belirti]en usulde
teşkilatlaırına sağlaırmal ı dır.

|29- Karaılıan İl Özel İdaresi Görev Yetki ve Çalışına Yöırergesiı.ıiıı 06.06.2Oi6
tarilriırde Vali ol-ıal'ı ile yürürlüğe girdiği, aııcak iı,ıceleıreı,ı Yönergede, Hukuk Müşavirliği
biriıniı-ıin görev ve yetkileı,iııin belirleııdiği, anra böyle bir ııüdtir]İğün kurulı-ı-ıasına ilişkiıı
meclis kararı olı-ı'ıadığı, dolayısıyla böyle bir n,ıtidlirlüğtiır kurulmadığıIncelenmiştir.

Kurumlarııı. kaııru lıizmetiıri etkin ve veriıııli yapabilmelerini sağlayan en öneıııli
uırsurlaı'dan biri kuruı-ııun kendi biriıııleri arasıııdaki görev, yetki ve .orrrİıuiıurı belirleyeıı
düzeııl eyici ıııetiı-ıl eriır olıırasıdır.

RaPorurı 128 inci ı-ı-ıaddesiırdeki belirtilen birimlerin oluşturulması, ayrrca bu
nıüdürlükleriıı görev, yetki ve sorunıluluklarıııı belirleyen iç yon.rg" hazırlaıınıası
sağlanmalıdır.

130- il Özel idaresi kadrolarında nıi.idürlerin ve ıııemurların bulundukları kadroda
YetiŞınelel'i, uzıı'ıaıılaşnraları, görevleriıri etkili ve veriıııli yürütebilmeleri için tedviren veya

I
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vekAleten yapılan görevleııdirıııeleriıı ı.ısul lıaline getirilmemesi, yalnızca istisııai ve kısa süreli
duruınlarda başvı-ırulnrası ve boş müdürlüklere asaleten atama yapılınası sağlaırııralıdır.

l3l-İl ıı-ıerkezine bağlı'faşkale Köyü l-ıudutlarında yer alan İncesu Mağarasıırırı Korıya
Ktiltür ve Tabiat Varlıkları Korunıa Kuruluııııır 22.06,1992 tarih ve 1360 sayılı kararı ile Doğal
Sit Alaırı olarak tescil edildigi. İl Özel İdaresiııce de ıırağarada, 2003 yılıııda aydıırlatıı-ıa ve
yürüyüş yolu yapıldığı;

Taşkale Köyünde bulunaıı tahıl ambarlarıyla birlikte mağaranın aynı güzergahta ve
yakın olması nedeıriyle bölgeırin önemli bir turizın destiııasyonu lıaline gelebileceği, aııcak
ı"ırağaraırııı ııevcut i ş leti ıııiııiır o ldukça yetersiz olduğu,

Bölgede çevre ve doğaya Lıyglın yapılacak yerel ürüırlerinde teşhir edilebildiği sade
işIetııreler ile Taşkale l<öyti halkıııııı oluşacal< turizır-ı gelirleriırdeıı istil'ade etı-ıresiııin de
sağlaı,ıacağı değerleı-ıdirilmiştir.

çÖnpv vp soxuç :

l32- Kararııan Valiliği göreviniır öııceki teftiş tarihiırden 15.08.2012 tarilrine kadar Vali
Siileynıaıi KALIRAMAN, 1 7 ,08.20l2 tarihiııden 12.06.2016 tarihiı-ıe kadar Vali Murat KOCA.
14.06,2016 tarilıiııden 21.06,2017 tarilriııe kadar Vali Süleyınaır TAPSIZ, 21,06.2017
taril-ıiııdeıı 09.06.2020 tarihiııe kadar Vali Falıri MERAL tarafindan yürütülıırüş olduğu, bıı
tarilıteır itibareıı de Vali Melrrı-ıet Alpasian IŞIK tarafıııdaıı yürüttilmekte oldıığu iııcelenmiştir.

Karaırraıı İl Özel İdaresi Genel İş ve Yüriitüıııiirıüıı tarafiı-rıdaır teftişi soırı-ıcuırda. (3)
örııek olarak düzeııleıren bu raporurı (1) örııeği dairesine verilınek izere Karaınan Valiliğine
tevdi edilmiş, (2) örııeği de İçişleri Bakanlığıııa (Mülkiye Teftiş Kurultı Başkanlığı)
suı,ı ı-ıl nı ı"ı ştı"ı r . 02.12.2020


