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Hatay ili Yaylada[r ilge Belediyesinin 5393 sayrh Beledly: .5*:"u'nuo.'5y',"Vi 1p., t.;'-e:': - :) ;.,t -;'i' d+
maddelerine istinaden Kontroldrliiftimce denetlenmesi sonucu; gdrtilebilen hata ve nokSa{{ifrir, {.,.. =-Tif -*ile tenkit ve tavsiyeye de[er hususlar aga[rdaki maddelerde agrklanmrgtrr.
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oNcnri oENnrivr vn soxucu:
1- Yaylada[r Belediyesinin bundan dnceki denetiminin igiqleri Bakanhlr Baqkontrol0rti

Mustafa OKSAL tarafindan yaprldrlr, dairesinde mevcut bulunan 12.09.2011 tarih ve 85/31
sayrh Denetim Raporunun incelenmesinden anlagrlmrqtrr.

0nceki denetimlerde tenkit edildi[i halde, heniiz dtizeltilmeyen hususlara
rastlamldtfrnda, bu raporun ilgili bOliim ve maddelerinde ayrrca delinilecektir.

2- Onceki denetim raponrna iliqkin sonuglann, kamuoyuna agrklanmadrlr ve belediye
meclisinin bilgisine sunulmadr[r incelenmigtir.

5393 sayrh Belediye Kanunu'nun "Denetimin kapsamr ve ttirleri" baghkh 55. maddesinde
"Belediyelerde ig ve drg denetim yaprlrr. Denetim, ig ve iglemlerin hukuka uygunluk, mali ve
performans denetimini kapsar.

[g ve drg denetim 5018 sayrh Kamu Mali Y6netimi ve Kontrol Kanunu hiiktimlerine gcire
yaprlrr.

Aynca, belediyenin mali iqlemler drgrnda kalan diper idari iglemleri, hukuka uygunluk ve
idarenin btittinliigti agrsrndan igigleri Bakanhlr tarafindan da denetlenir.

Belediyelere ba[h kurulug ve igletmeler de yukandaki esaslara gOre denetlenir.

Denetime iligkin sonuglar kamuoyuna agrklanrr ve meclisin bilgisine sunulur."
denildilinden, madde hiikmi.ini.in gerepinin yerine getirilmesi sa[lanmahdrr.

TESKiLATLANMA:

3- Yaylada[r Belediyesi, 22 $ubat 2007 tarih ve 26442 sayrh Resmi Gazetede
yayrmlanan Belediye ve Ba[h Kuruluglan ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve
Standartlanna Dair Ycjnetmelik hiiktimlerine gcire "C-6" gurubunda yer almrgtrr. Bu gurupta,
belediyeye 145 adet memur ve 73 adet iggi kadrosu verilmigtir.

Yayladalr Belediye Meclisi'nin 08.05.2014 tarih ve 34 sayrh karannda 27 adetmemur ve
16 adet iggi kadrosu ihdas edilmig, memur kadrolarrnrn 17; iggi kadrolarrnrn ise l2 tanesinin dolu
oldu[u; diler kadrolann bog oldufu gdnilmiigttir.

4- Yaylada[r Belediye Meclisinin 06.05.2014 tarih ve 34 sayrh karanna g6re;

Yazr igleri Mi.idtirlii[ti, Mali Hizmetler Mridtirltilti, Fen igleri Mudtirliigti birimlerinin
ihdas edildifi, diler birimlerin ihdas edilmedili gcinilmtiqttir.

5393 sayrh Belediye Kanunu'nun "Belediye teskitdtr" basltklt 48. maddesinde,,Belediye
tegkildtr, norm kadroya uygun olarak yazr igleri, mali hizmetler, fen igleri ve zabtabirimlerindln
olugur.

Beldenin ntifusu, fiziki ve colrafi yaplsl, ekonomik, sosyal ve ktiltiirel rizellikleri ile
geligme potansiyeli dikkate altnarak, norm kadro ilke ve standartlanna uygun olarak gerektilinde
safhk, itfaiye, imar, insan kaynaklan, hukuk igleri ve ihtiyaca g<ire diler birimler oluqturutabilir.
Bu birimlerin kurulmast, kaldtnlmasr veya birlegtirilmesi belediye meclisinin karanyla olur."
denilmigtir.

Yaprlacak olan ilk meclis toplantrsrnda, kanunda rin g6riilen zorunlu birimlerin ve ilgenin
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hizmet ihtiyaglan g<iz dntinde bulundurularak yine norm
ihtiyaca cevap verecek nitelikte olanlann ihdas edilmesi
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kadro cetvellerinde yer alan glftntgoa,en;5 
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5- Norm kadro cetvellerinde Yayladapr Belediyesi agrsrndan kullanrlmasr nitiitrktin';
bulunmayan "<izel kalem miidiirltilii" kadro unvanlrun bagkanhk makammm harcama i$-ve''-
iglemlerinin muhasebelegtirilmesi igin kullanrldrlr tespit ve beyan edilmigtir.

04.10.2016 tarih ve 77 sayir enciimen kararmda, 6zel kalem mtidtirliigii bttgesinden
diler biitgelere aktarma yaprlmrg olmasr cirnektir.

Belediye Ve Ba[h Kuruluglarr ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro ilke Ve
Standartlanna Dair Ytinetmelik'in "Kadrolann tespiti" baghkh g. maddesinde .,(1) Bu
Ytinetmelile ekli cetvellerde alt gruplar igin unvan ve sayr itibanyla tespit edilenler digrnda
kadro kullamlamaz. Aynca Ydnetmeligin ekinde yer alan Ek-2 ve Ek-3;de unvan, personel
grubu ve sayl itibarryla alt gruplar igin belirlenen memur ve siirekli iggi kadro toplamr agrlamaz.
Ancak, memur ve stirekli_ iggi kadro saytlan, tespit edilen memur ve'iggi kadro sayrsrndan daha
az sayrda belirlenebilir." denilmigtir.

Ydnetmelik hiikmiine uygun kadro unvanlannrn kullanrlmasrnr temin etmek tizere gerekli
dtizenlemeler yaprlmahdrr.

6- Bir dnceki meclis toplantrsrna ait kararlann mevcut toplantrda tiyelere dalrtrlmadrlr
incelenmigtir.

Uygulama

5393 sayrh
"Kararlar, meclis
dafrfilr." ve

geneldir.

Belediye Kanunu'nun "Toplantr karar ve yeter sayrsr', baglftfu 22. maddesinde
baqkanr ve kdtip iiyeler taraftndan imzalanrr ve bir .o*uki toplantrda iiyelere

Belediye Meclisi Qahgma Ydnetmelili'nin "Gdrtigmeler ve ycinetim', bag1kl 11.
maddesinde "Baqkanhk divanr yerini aldrktan sonra bagkan yoklama yaptrnr; toplantr yeter
sayrsmm oldu[u anlagrldr[r takdirde birlegimi agar. Giindeme gegilmeden bir rinceki birlegimde
alman kararlara iliqkin tutanakta maddi hata-bulunmasr durumunda, hata meclis karan ile
di.izeltilerek bagkanhk divanrnca imzalarur.,, denilmiqtir.

Bir dnceki toplantrda altnan kararlann tiyelere dagrtrlarak, maddi hata bulunmasr
durumunda hatamn meclis karan ile dtizeltilmesi, qayet hatalulunmuyorsa herhangi bir karar
ahnmadan gtindem maddelerine gegilmesi saglanmairdrr.

7- Parklara isim verilmesine iligkin meclis kararlanrun miilki
sunulmadrlr incelenmi gtir.

idare amirinin onayrna

03'05.2012 tarih ve 2l sayrh meclis karan ile 01.10.2015 tarih ve 47 sayh meclis
karannda muhtelif parklara isim verilmig olmasrna ralmen, bu kararlann mtilki idare amirlilince
onaylanmamrg olmasr drnektir.

5393 sayrh Belediye Kanunu'nun "Ad venne, tanrtrcr amblem ve flama kullammr,,
baqhkh 8l' Maddesinde "Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi vebeldeyi tarutlcl amblem, flama ve benzerlerinin tespitine iligkin kararlarda; belediye meclisinin
iiye tam saylsnln salt golunlulu, bunlann degigtirilmesine iiiqtin kararlarda ise mlclis tiye tamsaylslrun tigte iki gogunlu[unun karart ararur. Bu kararlar miilki idare amirinin onayr ileytiriirltile girer. " denilmi gtir.

Yukanda bahsedilen kanun hiikmii gerepince, <irnekte verilen meclis kararlan da dahil
olmak tizere, Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi taruucr
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amblem, flama ve benzerlerinin tespitine iligkin kararlann miilki idare ,-i;iiie.'ql6yii ;'',-' ---:-,r. . : :::/ -- -. . .j

gdnderilerek, onay yazrlarmrn meclis karan dosyasrnda saklanmasr sa[lanmahdrr. ' ^,,, I , ' 
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8- Belediye Meclisince kabul edilen ydnetmeliklerin, ilgili bakanhk ve kurumlarjr d6taf9*:
ahnmadan ytiriirlii[e konuldulu gdriilmiigtiir.

07.03.2012 tarih ve l0 sayrh meclis karan ile birimlerin gcirev yetki ve sorumluluklannr
belirleyen ydnetmeliklerin kabul edilmig olmasrna ra[men bu y<inetmeliklerin ilgili kamu
kurumlanna gdriiq ahnmak izere gcinderilmemig olmasr drnektir.

igigleri Bakanhlr Mahalli idareler Genel Mtidtirltipti'nitn2007l39 numarah Genelgesinde
"ilgi genelgemiz do!rultusunda, il ozel idareleri ve belediyelerce hazrrlanan y0netmelik
taslaklan uygun gdrib ahnmak ve dtizenleme birlipi sallamak tizere Bakanhprmrza
sunulmaktadrr.

Stiz konusu genelge, mevzuatta kamu kurum ve kuruluglanrun agrkga gdrtiglerinin
almmasmt zorunlu krlan y<inetmelik taslaklannrn uygun gdrtiq ahnmak ve dtizenleme birligi
sallamak izere Bakanhlrmrza gcinderilmesini hiikme ba[lamrgtrr. Ancak uygulamada il 6zel
idare ve belediyelerce hazrlanan ttim yrinetmelik taslaklarrnrn Bakanh$rmrza giinderildili
gdrtilmektedir.

Bundan bdyle ilgi genelgemizin amagladrlr gekilde; 657 sayrh Devlet Memurlan
Kanunun ll2, I24 ve 216 ncr maddeleri, 832 sayrh Sayrgtay Kanunun 105 inci maddesi, 1593
sayrlr Umumi Hrfzrsrhha Kanunun 267 nci maddesi, Bagbakanhk Teftig Kurulu Ydnetmelilinin
54 tincii maddesi ve Mevzuat Hazrlama Usul ve Esaslarr Hakkrnda Y0netmelipin 6 ncr
maddesinde belirtildigi gibi mevzuatta goriiq istenmesi agrkga ifade edilen konularda
hazrrlanacak ycinetmelik taslaklarrrun BakanhlrmLza iletilmesi, bunun drgrnda hazrrlanacak
y6netmeliklerin 5302 sayrlt il 6zel idaresi Kanunu ile 5393 sayrh Belediye Kanunun
hiiktimlerine gdre ilgili idarelerin meclisleri tarafindan kabul edilerek ve 3011 sayrh Resmi
Gazete'de Yayrmlanacak Olan Ydnetmelikler Hakkrnda Kanun uyannca mahallinde grkan gazete
veya diler yaym yollarr ile ilan edilerek ytiriirliise konulmasr sa[lanacaktrr." denilmiqtir.

Yukarrda belirtilen genelge htikmti uyannca, belediye meclisince kabul edilecek
ytinetmeliklerin ilgisine gdre gciriiqe gcinderilerek, usultine uygun ytiri.irltipe konulmasr
saflanmahdrr.

9- Faaliyet raporlanrun halkrn bilgisine sunuldugu ve igigleri Bakanhlrna da gdnderildigi
memnuniyetle gcirtilmii gttir.

5393 sayrh Belediye Kanunu'nun "Faaliyet raporu" baghkh 56. maddesinin ikinci
fikrasrnda "Faaliyet raporu nisan ayr toplantrsrnda belediye bagkanr tarafindan meclise sunulur.
Raporun bir 6rne[i igigleri Bakanhlrna g<inderilir ve kamuoyuna da agrklarur." denilmigtir.

Bundan sonra da madde gereline uyulmaya devam edilmelidir.

10- Belediyeye ait taqtnmazlarrn kanunda <ingdrtilen azami stireden daha uzun stireler
igin kiralanmasr hakkrnda karar ahndr$r gdrtilmi.igtiir.

09.05.2012 tarih ve 26 numarah meclis karannda, Yayladagr Belediyesi mtilkiyetinde
bulunan tagmmazm yirmi(20) yrlh[rna kiraya verilmesinin karara ba[lanmasr ornektir.

5393 sayrh Belediye Kanunu'nun 34. maddesinin (g) bendinde;

"Taqtnmaz mal sattmtna, trampaslna ve tahsisine iliqkin meclis kararlanm uygulamak;
si.iresi iig yrh gegmemek tizere kiralanmasrna karar vermek." Yetkisi belediye enctirnenine,

Aynr Kanunun 18. maddesinin (e) bendinde;

"Tagmmaz mal altmtna, satlmrna, takasrna, tahsisine, tahsis qeklinin deligtirilmesine veya
tahsisli bir tagrnmazm kamu hizmetinde ihtiyag duyulmamasr halinde tahsisin kaldrnlmasrnu; tig
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tesisine karar vermek." yetkisi belediye meclisine,

Verilmigtir.
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Ancak 2886 sayrh Devlet ihale Kanunu'nun 64. maddesinde; "Kiraya verilecek taprnrr ve
tagmmaz mallann kira stiresi, on yrldan gok olamaz. Turistik tesis kurulacak yerlerin ve turistik
tesislerin ve enerji iiretimi tesisleri ile iletim ve dalrtrm tesis ve gebekeleiinin ihtiyacr olan
arazilerin ve dolal gaz iletim, da[rtrm ve depolama tesis ve gebekelerinin ihtiyacr olan arazilerin
on yrldan fazla stire ile kiraya verilmesi mtimktindrir." hiikmii yer aldr[rndan belediye meclisinin
yetkisi de kiraya verilecek tagtntr ve tagmmaz mallarla ilgili (turistik teiisler harig) fO yrttu smrlr
tutulmuqtur.

Yukandaki Kanun hiikiimleri birlikte deSerlendirildi[inde Belediye meclisinin iig yrldan
on yrla kadar olan kiralamalarda karar almaya yetkili oldufu, bu stirenin tizerine grt<riaigrnoa
cezai yaptrnmla kargrlagrlabilece[i bilinerek buna uygun hareket edilmelidir.

giindemine ahnarak karara ballandrgr11- Kanunda htikiim bulunan konularrn meclis
gdriilmiigtiir.

04'0I'2013 tarih ve 7 sayrh meclis karannda, 6360 sayrh yasa gergevesinde ttizel kigilili
sona ererek, Yayladalr ilgesine katrlacak olan belde belediyeleiinin iagirrnazlanrun tahsisi vekiralanmast, ig ve toplu ig sdzlegmesinin yaprlmasr, yeni nazrm ve uygulama imar plarurun
yaptlmast, imar planr de[igikligi ve revizyonu il. h.. ttiilti imar uygulamasiling*t ruhsatr harig),i9 makineleri ve diger tagrtlann satrgr ile borglanmalan 

- 
hakkrnda gelen taleplerindeferlendirilmesi igin belediye bagkanrna yetki verilmesi hakkrnda karar ahnmasr ornektir.

6360 sayrh-on Ddrt ilde Biiyiikgehir Belediyesi ve yirmi yedi ilge Kurulmasr ile BazrKanun ve Kanun Hiikmtinde Kararnamelerde Defiiiklik Yaprlmaslna Dair Kanun,un Gegici l.maddesinde *(2) I inci maddeye gtire tiizel kigililleri kaldrnlan belediye ve k6yler, mevcutpersonelini, taqmr ve tagtnmazlanm, ig makineleri ve diper tagrtlal ile kamu kurum vekuruluglanna olan alacak ve borglannr. katrlacaklan ilge beled'-iyesinl bu Kun*un yayrmlandr[rtarihten itibaren bir ay iginde bildirir.. Bu belediye ve tccryterin tagrnmazlanrun tahsisi vekiralanmasr, ig ve toplu i9 sdzlegmesinin yaprlmasr, yeni nazrm ve uygulama imar planmrnyaptlmast, imar planr desigiklifi ve revizyonu il" h.. ttirtri imar uygulamasilingaat ruhsatr harig),i9 makineleri ve di[er tagrtlann satrgr ili borglanmalan katrlacalian ilge belediyesinin onaymabaghdr." Denilmigtir

Kanunlarda agrkga belirtilen konulann meclis gtindemine ahnarak karara ba[lanmasranlamsz oldufundan, meclis gtindemi bog yere meggul edilmemeridir.
12- Norm kadroda kargrhgr bulunmayan unvanda kadro ihdasr karan alndrlrgciriilmtigttir.

17'04'2014 tarih 30 sayrlt meclis karannda, meclis tiyeleri arasrndan gdrevlendirilen
belediye bagkan yardtmctst igin kadro ihdas edilmesine karar verilmig olmasr 6rnektir.

5393 sayrh Belediye Kanunu'nun 49. Maddesinde "Norm kadrosunda belediye bagkanyardtmcrst bulunan belediyelerde norln kadro saylslna bagh kahn-utrrzn; belediye baqkam,zorunlu gdrdiilti takdirde, ntifusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, ntifusu 50.001-200.000arasmda olan belediyelerde iki, niifusu 200.001-500.000 arasmda olan belediyelerde tig, niifusu500'000 ve fazla olan belediyelerde ddrt belediye meclis iiyesini belediye bagkan yardrmcrsrolarak gorevlendirebilir. Bu gekilde gcirevlendirilen meclis riyelerine belediye bagkanrna verilen6dene$in 213'iinii aqmamak tizere belediye meclisi tarafindanielirlenecet ayt* cidenek verilir vetaleplerine gdre bir sosyal gtivenlik turrr-u ite iligkilendirilir. Bu gekilde gcirevlendirme,
memuriyete gegig, stizlegmeli veya iggi stattistinde gahgma ddhil ilgililer'agrsrndan herhangi bir



hak teqkil etmez ve belediye meclisinin grirev siiresini alamaz. Sosyal gtivenlik
giderlerden kurum kargrhklan belediye bi.itgesinden kargrlamr." denilmiglir.

Bu nedenle, belediye meclisince
mutlaka stire belirtilmelidir.

Kanun hiikmiinde bahsedilen bagkan yardrmcrhsr, kadrosuz
kapsamda yaprlacak gOrevlendirmeler igin belediye meclisince kadro
anlamszdrr. Norm kadro cetvellerinde bulunan kadrolar drgrnda, kadro
almmamasr sallanmahdrr.

13- Belediye meclisi gtindeminin, meclis tiyelerine duyurulmasrnda toplantr giinii ile
duyuru gtinii arasmda bulunmast gereken asgari 3 giinli.ik stirenin zaman zamarr yanlg
hesaplandrlr incelenmi gtir.

09.06.2016 tarihinde gergeklegtirilen toplantrya ait gtindem maddelerinin, meclis
iiyelerine 06.06.2016 tarihinde tebli! edilmig olmair <imektir.

Belediye Meclisi Qahgma Ycinetmelili'nin "Meclis toplantrlan" baghk! 6. maddesinde
"Belediye bagkanr, acil durumlarda ltizum gdrmesi halinde belediye meclisini bir yrlda tig
defadan fazla olmamak ve her toplantr bir birlegimi gegmemek izere toplantrya gagrnr.
Olalantistii toplantr galrrsr ve gtindem en az iig gtin onceden meclis tiyelerine yazir'ol"arak
duyurulur ve ayrlca mutat usullerle ilan edilir. Olug*tirt.i toplantrlaria gafinyr gerektiren
konulann drgrnda higbir konu grinigiilemez.', ve yine ay-nr y6netm.ligin;

"Toplanfi gtindemi ve duyurulmasr'o baghkh 8. maddesinde de ..Gtindem, 
belediye

baqkam tarafindan belirlenir ve toplantr gtinii dl belirtilerek iiyelere en az tig giin <jncedenbildirilir' U9 guntin-hesabrnda duyunr.giinti ile toplantr giinti hesiba katrlmaz. Meclis tiyelerinebildirim, imza kargrhsr gtindemin teslimi, taahhritlti poriu, telefon, faks, belediye web sitesindeyayrmlama, elektronik posta gibi ispat edici y<intemllrden biri veya birkagr kulianrlarak y"priir.
Telefonla bildirimde, bildirimin hangi nu-*uh telefonla, ne zaman ve kimin tarafindan yaprldrlr
hususunda bildirimi yapan kigi tarafindan imzalanmrg birbelge dtizenlenir.', denilmigtir.

Belediye meclisi giindemlerinin tiyelere teblifinde mevzuafin cing6rdtilti azami stirelereuyulmahdrr.

14- Genel bir uygulama olarak, kesinleqmig meclis kararlarrrun belediye bagkanllrncayanlan yazr ekinde Btiytikgehir Belediyesine gcinderildigi, ancak, Btiytikgehir Belediyesincekararlarm teslim ahndrlrna iligkin, tesiim alurln karann son sayfasrna hlrhangi bir kaydrndiigiilmedili, incelenmi gtir.

Belediye Meclisi Qahqma Ydnetmelipi'nin 18. maddesinde "valilik, kaymakamlk veb-urukwhir belediye bagkanh$rnca, teslim alr.r* karann son sayfasrna, karar tarihi, teslimahndr[r tarih ve kayt numarasr yazrldtktan sonra karann bir sureii beleiiyeye iade edilir. Bugekilde kayrtlan tamamlanan karar teslim alan makam tarafindan dosyasrnda saklarur. Bukararlan kaydetmek tizere ilgili idareler tarafindan bir defter tutulur.,, denilmigtir.
Agtklanan ydnetmelik htikmtine- uygun iglem yaprlmasrnr sa[lamak ijzerc HatayBiiyiikgehir Belediyesi ile gerekli yazrqmalar yaprlmahdrr. 

'

15- Kiralamaya iligkin meclis kararlarrnda stire belirtilmedili gdnilmiigtiir.
02'08'2016 tarih 

- 
v7 32 saytlt meclis karannda tagrnmaz kiralanmasrna iligkin kararalnmasma ra$men, stire belirtilmemig olmasr ornektir.

5393 sayrh Belediye Kanunu'nun "Meclisin gcirev ve yetkileri" baghkh lg. maddesindetaqmmazlann 3 yrldan fazla kiralanmasrna karar ur.--. yetkisi Lelediye rn".iirirr. verilmigtir.

ahnacak ta$lnmaz kiralanmasrna iligkin kararlarda



16- Yayladafr ilge Belediye Meclisinin aldrlr
Belediyesine grinderdiSi incelenmigtir.

Belediye Meclisi Qahgma Ydnetmeli[inin 17. maddesinin 2. fikrasrnda "B
belediye meclislerinin biitge ve imarla ilgili olanlar drgrndaki kararlarr dayanak belge-idriyle
birlikte biiytikqehir belediye bagkanrna gonderilir." htikmi.i yer almaktaydr. Ancak 27.11.2014
tarih ve 29188 saytlt Resmi Gazete'de yayrmlanarak, yayrmr tarihinde yiirtirlii[e giren Belediye
Meclisi Qahgma Ydnetmeli[inde Degigiklik Yaprlmasma Dair Ydnetmelilin 8. maddesi ile bu
hiiktim yiiriirltikten kaldrrrlmrgtrr.

Btiyi.ikgehir Belediyelerinin, ilge Belediye Meclislerinin aldrlr imar ve biitgeye iligkin
kararlar tizerinde vesayet yetkisi bulundulu bilinerek, bundan sonra gereksiz yazl$ma
yaprlmamasr sallanmahdrr.

17- Belediye meclisi karanyla zabrta tembihnamesi kabul edildigi ancak tembihname
maddelerinde mevzuata aykrr unsurlar bulundupu gdriilmi.iqtiir.

02.02.2016 tarih ve 9 sayrh meclis karanyla kabul edilen tembihnamenin 8.; 26; 37.
maddelerinde bulunan yasak ve cezalarrn yasal dayanalrnrn olmamasr 6rnek olmakla birlikte,
tembihnamede bir gok, kanuna aykrn htikrim bulunmasr <irnektir.

Zabfia tembihnamesinin yi.irtirlukte bulunan mevzuat htiktimlerine uygun olarak yeniden
dtizenlenmesi sa[lanmahdrr.

l8- Enciimen toplantrstrun gtin ve saatinin meclis karanyla belirlendi[i gciriilmtigttir.

05.01.2016 tarih ve 6 sayrh karar <irnektir.

Belediye meclisinin, enciimen toplantrsrnrn gtin ve saatini belirlemek gibi bir g6revi
olmadr[r bilinerek, gereksiz kararlar ahnmamasr sa[lanmahdrr.

19- ig makinesi ahnmasr igin meclis karan ahndrlr gdrtilmiigttir.

08.04.2015 tarih ve 22 sayilrmeclis karan <irnektir.

237 sayir Tagrt Kanunu'nun 2. maddesinde "Traktdr, arazdz, motorla igleyen her gegit
ziraat ve ingaat makineleri, hava tagrtlan miinhasrran askeri

maksatlar igin kullantlan ve ordunun silah ve teghizatrndan madut bulunan tagrtlar bu
kanun hiiktimlerine tabi de[ildir. " deni lmi gtir

Kanunun istisna tuttulu araglar igin meclis karan ahnmamahdrr.

20- Birden gok karara tek bir karar numarasr verildili gdriilmiigtiir.

07.01.2015 tarih ve 4 saytlt meclis karan ile gegitli parsellerin satrlmasma; bazt
parsellerin imara agrlmastna ve 70 parsel sayrh tagrnm azrn ifrazr yaprlarak satrlmasma karar
verilmi g olmasr cirnektir.

Belediye Meclisi Qahgma Ydnetmeligi'nin "Tutanak diizenlenmesi ve kararla'n
yaztlmast" baqhkh 18. maddesinde "Kararlar, tutanaklara dayah olarak yazryr, bagkan ve katip
tiyelerce imzalanrr. Meclis kararlanna-her yrl birden baglamak tizere-birbirini izleyen kari
nlrmarasl verilir. Belediye bagkanr tarafindan geri g<inderildigi igin yeniden gdriigtilen kararlara
yeniden karar numarasr verilir." denilmi gtir.

Belediye meclisi kararlanrun mahkemece iptal edilebilirlipi ve Belediye Bagkanrrun
meclis kararlannt yeniden gcinigtilmesi igin geri gdnderebilecegi de gciz 6ntinde bulundurularak
mecliste gdr0gtilen ve oylanan her konu igin ayn bit k-* numarasl verilmelidir.

21- Genel nitelikli meclis karan ahndr[r g<irtilmtigtiir.

parseller

S
07.01.2015 tarih ve 4 sayrh meclis karannda "Qabala Mahallesi g9,90 ve 193
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ile Denizgdren Matrallesi 76, 131,1,02 ve 101 parsel sayrh tagrnmazlar iginimara
birlili ile..." karar verilmesi drnektir.

iligkin prosedtirler yerine getirilmeden genel nitelikli t1mara agrlmasrna" geklinde karar l$
olmasmm higbir anlamt olmadrlr bilinerek, meclis gi.indemi boguna n1.ggui edilmemelidir.

22- Belediye meclisinin gdrev ve yetkisi drgrnda "tarife belirleme" kararlan aldrlr
incelenmigtir.

03. I I .20 I 5 tarih ve 50 numarah meclis karannda; rilgii ve tartr aletleri muayene harcr ile
bina ingaat harcrmn belirlenmig olmasr drnektir.

291711970 tarihli ve 1319 sayrh Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci
fikrasmm (b) bendinde, binalar igin vergi degerinin, Maliye ve Bayrndrrlk ve iskAn
Bakanhklannca miigtereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal ingaat maliyetleri ile
aynt maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara g<ire bulunacak arsa u"yu *ru payr degeri esas
alrnarak 3l inci madde uyannca hazrrlanmrg bulunan 2gl2ll972tarihli ie7l3gg5 sayrh Eakanlar
Kurulu Karan ile ytiriirltile konulan Emlak Vergisine Matrah olacak Vergi belerlerinin
I-^*ltlry lligkin 

Tiiztik htikiimlerinden yararlanmaf suretiyle hesaplanan bedel oldulu hiikme
oaglanml$ttr.

- 6te yandan, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayrh Qevre ve gehircilik Bakanhsmrn Tegkilat veGtirevleri Hakkrnda Kanun Hiikmtinde Kararnamenin 37 nci maddesinin birinci fikrasrnda,Bayrndrrhk ve iskan Bakanh[rna yaprlan afiflarrn Qevre ve $ehircilik Bakanhlrna yaprlmrg
sayrlacafr htikiim altma almmrgtrr.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak izere 2016 yrhnda uygulanacak bina metrekarenormal ingaat maliyet bedelleri, Maliv_e Bakanhlr ile Q"ur. ve-gehircilik Bakanfrgrnru
2610812015 tarih ve 29457 sayrh Resmi Gazete'de y'ayrmlanan Tebli! ekinde yer alan cetveldebelirtilen tutarlarda tespit edilmigtir.

Aynca, 13104/2005 tarih ve 200518730 sayrh Bakanlar Kurulu Karan eki listelerde dekayrt suret harcr maktu olarak belirlenmigtir.

Bu bafilamda;

2464 sayit Belediye Gelirleri Kanunu'nun 96 ncr maddesinin (A) bendine gcire, BakanlarKurulunun 1310412005 tarihli ve 200518730 sayrh Karan ile maktu tarifeleri belirlenen.
- Kaynak Sulan Harcro

- Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcr,
- Otgti ve Tartr Aletleri Muayene Harcr,

- Kayrt Suret Harcr,

- imar Mevzuatr Gerelince Ahnacak Harglar,

- Muayene Ruhsat Rapor Harcr,

- Salhk Belgesi Harcr,

- Bina ingaat Harcr,

ile ilgili olarak belediye meclisinin tarife
yetkisiz ve gereksiz karar ahnmamahdrr.

dtizenleme yetkisinin olmadr[r bilinmeli,

23- Belediye meclisince gereksiz karar ahndrlr gcinilmtigtiir.
05'04'2016 tarih ve 18 ile lg sayrh meclis kararlannda belediyeye ait araglannhaczedilemeyeceline iligkin karar ahnmrg olmasr drnektir.



5393 sayrh Belediye Kanunu'nun "Belediyenin yetkileri ve imtiyazlarr
maddesinde "Belediyenin proje kargrhlr borglanma yoluyla elde etti$ gelirleri,
kamu hizmetlerinde fiilen kullanrlan mallan ile belediye tarafindan tahsil edilen ve

harg gelirleri haczedilemez." denilmigtir.

Kanunda agrkga htiktim bulunan durumlar igin aynca meclis karan almarun anlamsrz
oldulu bilinerek, belediye meclisi gi.indeminin gereksiz meggul edilmemesi igin gerekli tedbirler
ahnmahdrr.

24 - Belediye mecli s ince gereksiz kararlar ahndrlr g<irtilmtigtiir.

01.10.2015 tarih ve 42 sayir meclis karan ile "ig Makinasr Tescil Ydnetmelik'inin"
gdriiqiilerek kabul edilmesi cirnektir.

Belediyeye ait tagrt ve iq makinalannrn tescil iglemleri idari iqlem nitelilinde olup,
yiiriirliikteki mevzuat gergevesinde ilgili kurumlarla yazrgarak yaprlabilecek niteliktedir. Bu
konuda ayrrca ytinetmelik grkartarak dtizenleme yapmaya ihtiyag bulunmadr[r bilinerek meclis
giindemi gereksiz konularla meggul edilmemelidir.

25- Belediye meclisi gtindemlerinin, iiyelere telefonla bildirildipinde herhangi bir kayrt
tutulmadrlr beyan edilmig ve incelenmigtir.

04.10.2016 tarihinde yaprlacak meclis toplantrsr giindemlerinin Mustafa SAYIN isimli
meclis iiyesine telefonla bildirilmig olmasrna ra[men, kayrt tutulmamrg olmasr drnektir.

Belediye Meclisi Qahqma Ycinetmelili'nin "Toplantr gtindemi ve duyurulmasr" baghkh
8. maddesinde "Giindem, belediye bagkanr tarafindan belirlenir ve toplantr giinti de belirtilerek
0yelere en az tig gi.in cinceden bildirilir. Ug gtintin hesabrnda duyuru giinti ile toplantr gtinti
hesaba katimaz. Meclis tiyelerine bildirim, imza kargrh[r gtindemin teslimi, taahhtitlii posta,
telefon, faks, belediye web sitesinde yayrmlama, elektronik posta gibi ispat edici yrintemlerden
biri veya birkagr kullanrlarak yaprlrr. Telefonla bildirimde, bildirimin hangi numarah telefonla,
r:re zaman ve kimin tarafindan yaprldrgr hususunda bildirimi yapan kiqi tarafindan imzalanmrg bir
belge diizenlenir." denilmigtir.

Telefonla yaprlan grindem bildirimlerinde ydnetmelikte cingdriilen kayrtlar tutulmahdrr.

snr,nniyp nNcUrvrnNi irn it,cir,i is vu isr,Blvrlnn
26- Belediye enciimenince, enctimenin g<irev ve yetkisi drqrnda

incelenmigtir.
karar ahndrlr

23.08.2016 tarih ve 66 sayrh enciimen kararlarrnda yol yaprmr igin Ktilttir Ve Turizm
Bakanhlmdan yardrm istenmesine karar verilmig olmasr drnektir.

Belediye enci.imeninin yardrm talebinde bulunmaya iliqkin karar almasr gerekmedi[i
bilinerek, enctimen gi.indemi gereksiz meqgul edilmemelidir.

27- Belediyenin hangi hizmetlerini yerine getirmek igin ihtiyag duydulu belirtilmeden
kamu yararr karan ahnarak kamulagtrrma iglemine baglanrldrlr gciri.ilmtiqti.ir.

23.08.2016 tarih ve 65 sayrh enctimen karan <imektir.

. 2942 sayrh Kamulaqtrrma Kanunu'nun "Kamulagtrrma gartlarr" baghkh 3. maddesinde
"idareler, kanunlarla yapmak ytiktimliilti[i.inde bulunduklan kamu hizmetlerinin veya
tegebbiislerinin yiiriitiilmesi igin gerekli olan tagrnmaz mallan, kaynaklarr ve irtifak haklarrnr;
bedellerini nakden ve pegin olarak veya aga[rda belirtilen hallerde egit taksitlerle rjdemek
suretiyle kamulagtrrma yapabilirler. " deni lm i gtir.

Belediyenin kanunlarla kendisine ytiklenen hizmetleri si.irekli ve dtizgrin bir bigimde



bilinerek, kamulaqtrrmaya iligkin ihtiyag gerekgelerinin, kamulagtrmaya iligkin t&Sh'laraa agillgi

lilx11il;t;.SJio,f,Hfrft;. 
u*urastrrma iqreminin idari vargrda iptari 
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28- Taqrnmaz sattgma iligkin bedel tespit komisyonunun enciimen karan ile belirlendipi,
tahmin edilen bedelin tespiti igin belediye gctrevlileri ile birlikte 6zel gahrslann e;
gcirevlendirildili incelenmi gtir.

10.05.2016 tarih ve 46 sayrh enctimen karan drnektir.

2886 sayrh Devlet ihale Kanunu'nun "Tahmin edilen bedelin tespiti" baglk1 9.
maddesinde "Tahmin edilen bedel, idarelerce tespit edilir veya ettirilir. igin 6zelli[ine g6re
gerekti[inde bu bedel veya bu bedelin hesabrnda kullanrlacak fiyatlar belediye, ticalet ojurr,
sanayi odast, borsa gibi kuruluqlardan veya bilirkigilerden sorugturulur. Tahmin edilen bedel,
bunun dayanaklanntn da eklendi$i bir hesap tutana$rnda g<isierilir ve asrl evrak arasmda
saklarur. Bu bedel gerektilinde ihale komisyoniannca ta|kik 

"ttirili.." 
denilmigtir.

Tahmin edilen bedelin, idarelerce tespit edilmesi veya ettirilmesi, igin rizelliSine gdregerektifinde bu bedel veya bu bedelin hesabrnda kullanrlacak fiyatlann ticaret odasr, sanayi
odast, borsa gibi kuruluglardan veya bilirkigilerden sorugturulmurr, iuh-in edilen bedelin, bunundayanaklanrun da eklendi[i bir hesap tutana[rnda gcisterilmesi ve ihale ewakr arasmda
saklanmast, bu bedelin gerekti$inde ihale komis/onlannca tahkik ettirilmesi gerektili bilinerek,
iglemlerin buna uygun yiirtttilmesi sallanmahdrr.

29- Belediye bagkanrnrn yurtdrgrna gcirevli gitmesi konusunda enctimen karan alndrlrgOrtilmtigttir.

03.07.2012 tarih ve 32 sayir enctimen karan cirnektir.

igigleri Bakanhlr Mahalli idareler Genel Mtidiirliigii'min 2005/ 62 sayirgenelgesinde;
"l' Belediyeler biitgelerinden kendi gcirev ve hizmet konulan drgrnda harcamayaprlamayaca[mdan, giirev ve hizmetle iligkisi olmayan konular igin yurtdrgr gdrevlendirme

yaprlmayacaktrr.

2' Gdrevlendirmeler; azani tasamrf ilkelerine uygun olarak, asgari sayrda personel veasgari stireler igin yaprlacaktrr.

3. Gdrevlendirmeler igin belediye meclisinden karar ahnacaktrr.
4' Toplanh', kongre, seminer, panel vb. organizasyonlara katrlmak igin g6revlendirilen

personelde katrhm igin gerekli olan, yabancr dil bilgisi ve nitelikler aranacaktrr.
5' Kamu kurum ve kuruluglan, Belediye birlikleri ve "kamuya yararh demek,, statiisiindebulunan mahalli idare dernekleri drgrndak-i kigi, dernek, girket, ualrf ub. kuruluglar tarafindankurs, seminer, inceleme gezisi vb. adlarla yurtdrgrnda iiizenlenen programlar igin personelgOrevlendirilmeyecek, harcrrah cidenmeyecektir.

6' Toplantr, kongre, seminer, panel, vb. organizasyonlar ile kardeq gehir iligkilerinedeniyle gdrevlendirilmelerde, organizasyonu diizenly"n kurulug lneteJiye, belediye birliliveya uluslararasl kurulug vb.) veya resmi makamiar tarafindan yaprlmrg davet yazilarr
aranacaktrr.

7' Yurtdrqr gdrevlendirmeler ve temaslar hakkrnda belediye meclisine ilk toplantrda bilgiverilecektir.

8' Gcirevlendirilen personele 6245 sayiL Harcrrah Kanunu hiiktimlerine g<ire harcrrah(yol+yevmiye) giderleri drgrnda herhangi bir cideme yaprlmayacaktrr.
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10. Gdrevlendirilen personelle birlikte yurtdrgrna grkan el ve gocuklar
biitgesinden herhangi bir ddeme yaprlmasr miimktin de[ildir.

11. Belediye biltgesinden cideme gerektiren veya gerektirmeyen her tiirlii yurtdrgr
gdrevlendirilmelerde yukarrda sayrlan usul ve esaslara uyulacak ve yurtdrgrna grkrgrn €unacl,
stiresi ve program hakkrnda Bakanhlrmrza iletilmek tizere onceden iigili valiiige bilgi
verilecektir.

12. Belediye baqkam ve diler personelin gcirev drgrndan yurtdrgrna grkrglannda da ilgili
valili$e bilgi verilecektir.

Belediye bagkanlan ve belediyeyi temsilen giden heyetler yurt drgrndaki faaliyetlerini
devletin drg politikasma ve uluslararasr antlagmalara uygun olarak yiiriiteceklerdir. yurt drgrna
giden belediye g6revlileri Bakanh[rmrzca Drgigleri Bakanhgrna biidirilecektir. nu g"rg"uede;
belediye adrna yurt dtgrna gidecek heyetlerin ziyarct ettikleri tilkelerdeki dti
temsilciliklerimize, mtimktinse iilkeye vanglannr mtteakip, bir nezaket ziyareii
gergeklegtirmelerinin yararh olacalr delerlendirilmektedir.

Drs temsilciliklerimizden. Onceden mutabakata vanlanlar haricinde, resepsiyon,
terciiman ve mihmandar tahsisi, randevu temini gibi drg temsilciliklerimizin imkanla'ni
agabilecek taleplerde bulunulmayacak; 6zel nitelikli ziyaretiere drg temsilciliklerimizin ismini
kullanarak resmi hiiviyet kazandrnlmaya gah g r lmuyu.ukt, r.

Aynca, yurt drgrnda bulunuldulu stirece olumsuz imaj ve delerlendirmeye yol
agabilecek tutum ve davranrglara meydan vermeyecektir.

Bu konuda Bakanhlrmnca yaynlanan ilgi genelgelerin bu genelgeye aykrn hiiktimleri
gegersizdir." denilmigtir.

Yurtdrgr gdrevlendirmelerde meclis karan ahnmah ve yukarrda yer verilen genelgenin
di[er hiikiimlerine de uyulmahdrr.

gore aldrgr ceza kararlarrnda eksiklikler oldulu

27 '05.2014 tarih ve 48 sayrh enciimen karannda, 2013/4 ruhsat numarah yaprda ruhsat veeklerine aykrrrhklar tespit edilerek, bunlann diizeltilmesi igin 30 giinltik siire verilmesi, bu
siirede aykrnhklarrn giderilmediginin tekrar tespiti yaprlarak 02.07.2014 tarihli yeni bir enctimen
karan ahnarak bu yapryr yapanlar hakkrnda 

-s.soa,3o-rL 
para cezasl verilmesi ancak yrkrm

karan almmamasr cirnektir.

3194 sayrh imar Kanunun 32. maddesinde "(l) Bu Kanun htiktimlerine g6re ruhsat
alrnmadan yaprlabilecek- 1aplar harig; ruhsat ahnmadan yaprya baglandr[r veya ruhsat veeklerine aykrn yapr yaprldr[r ilgili idarece tespiti, fenni mesulceiespiti ve ihian veya herhangibir gekilde bu duruma muttali olunmasr tizerine, belediye veya valiliklerce o andaki ingaat
durumu tespit edilir. Yapr miihiirlenerek ingaat derhal durdurulur.

30- Enci.imenin imar mevzuatrna
gdrtilmiigttr.

(2) Durdurma, yapr tatil zaplnln yapl yerine
sayrlrr. Bu tebligatrn bir niishasr da muhtara brrakrlrr.

(3) Bu tarihten- itibaren en gok bir ay iginde yapr sahibi, yaprsrm ruhsata uygun halegetirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mrihtiriin kaldrrrlmasmr ister.
(4) Ruhsata aykrrrhk olan yaprda, bu aykrnhlrn giderilmig oldugu veya ruhsat alndrgr veyapmm bu ruhsata uygunlulu, inceleme sonunda anlagrlrrsa, miihtir, belediye veya valilikge

kaldrrrlrr ve ingaatrn devamrna izin verilir.

asrlmasryla yapr sahibine teblig edilmig
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(5) Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykrrr veya ruhsatsrz yaprlan bifrui'UU.iai/.\"i i
enctimeni veya il idare kurulu karannr miiteakip, beiediye veya vatilikg; itil;iiit{F:ffi:#tj p
yapr sahibinden tahsil edilir." denilmigtir i\'i 

, ',' ., ,. ,l
Ruhsatsz veya ruhsat ve eklerine aykrrr yapr tespitine iligkin tutanak Uefediyeffin.fi:t

gtindemine ahndr[rnda,3194 sayrlt Kanun'un 32. maddesine gdre yrkrm,42. Maddesine'gOre
para cezalatrrun tek bir kararda verilmesi ayrrca bu karann bir 6rnelinin 5237 sayrl Tiirk Gza
Kanunu'nun 184. Maddesi gereli Cumhuriyet Savcrhprna sug duyurusunda bulunulmak tizere
grinderilmesi saplanmahdrr.

Aksi durumda yetkili ve gdrevli personel ile belediye enciimeni iiyelerinin idari ve cezai
yaptrrrmla kargrlagaca[r bilinmelidir.

31- 16.12.2014 tarih ve 9l sayrh Enciimen karannda Muammer BETTA$ isimli
vatandagrn ruhsata aykrrr ip*tt ile ilgili olarak 90 gtin iginde ruhsata uygun hale getirmesi igin
siire verilmesine karar verilmiqtir.

3194 sayrh imar Kanunun 32. maddesinde..

(3) Bu tarihten itibaren en gok bir ay iginde yapr sahibi, yaprsmr ruhsata uygun hale
getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten miihi.irun taldirrlmasrnr ister.

(4) Ruhsata aykrrrhk olan yaprda, bu aykrrrhSrn giderilmig oldugu veya ruhsat alndrlr veyaplrun bu ruhsata uygunlulu, inceleme sonunda anlagrlrrsa, mtihiir] beteaiye veya valilikge
kaldrnlrr ve inqaatrn devamma izin verilir.

(5) Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykrrr veya ruhsatsrz yaprlan bina, belediye
enctimeni veya il idare kurulu karannt miiteakip, beiediye veya valilitge yrt<trntr ve masrafi
yapr sahibinden tahsil edilir." denilmigtir.

Ruhsatsrz veya ruhsat ve eklerine aykrn yaprlar hakkrnda yukandaki madde htikmi.ine
uygun iglem tesis edilmeli, kanunda belirtilenden dutiu uzun stire urril.-.y.ce[i bilinmelidir.

32- Belediyeye. naklen atanan gok sayrda personel bulundufu, ancak bunlann dnemli birbdltimtintin hizmetlerinden yararlamlmadan farkh kurumlara n-uklini., gergeklegtili; gegitli
kurumlardan nakli saElanan personelin bir krsmmrn "itfaiye eri" olarak ui*uu dolayrsryla,
Yayladalr Belediyesinde hizmet sunamayacalrnrn bilinerek bu atamalann gergeklegtirildili
incelenmigtir.

Naklen atanan personellerin Yayladagr Belediyesine atanma ve Belediyeden aynlma
tarihlerini g<isterir liste agalrdadrr.

I Mustafa YATMAZ Bilgisayar
isletmeni ls.0l .2013 Devam

Edivor
2 Kema|NOGAY Zablta Memuru I 5.04.20 I 3

Devam
Ediyor

Mehmet Fatih BOZKURT Zabtta Memuru 15.04.2013 Devam
Ediyor

4 Halilibrahim UGURLU Zabrta Memuru 16.01.2014 Devam
Ediyor

5 Abdulkadir cURPINAR Bilgisayar
isletmeni 17.02.2014 Devam

Edivor
6 Haydar SALA6AN Hizmetli 17.03.2014 Devam

Ediyor
Bilal QETN Zabrta Memuru 17.03.2014 Devam

Edivor



+q.fi
,t +

F er) i,n tJ

8 Mesut DIRDIR Zabrta Memuru
tr

t7.03.20t4 .I 'r;\:,
t. Devarn/' . eAivor"l

9 Mustafa BABACAN Zabrta Memuru
\..

t5.05.20 t3 \ lf.;R"uu'n.q.Edivor

l0 Koray OZBAY Zabrta Memuru | 4.06.2013 - 07 .t0.2013 Vefat

ll Niyazi TORTUK Memur 0 | .07 .20t3 - 30.03.2014 Nakil

l2 Hasan QAdLAYAN itfaiye Eri l 5.05.20 l 3-3 0.03.20t4 Nakil

l3 Ferhat ARSLAN ltfaiye Eri 1 4.06.20 t3 -30.03.20 I 4 Nakil

t4 Ibrahim TA$KIRAN itfaiye Eri r 5.05.20 I 3-30.03.20 I 4 Nakil

l5 Mehmet BURMAZ Memur | 5.04.20 | 3 - t7 .07 .20 | 4 Nakil

I6 Deniz DAGCT itfaiye Eri 0 r .07.20 I 3-3 0.03.2014 Nakil

t7 Mehmet Ali KAYA Zabrta Memuru 0 1.07.201 3- I 7 .07.2014 Nakil

l8 Bayram TiRyAKi Zabrta Memuru t7 .03.201 4 - t7 .07 .2014 Nakil

l9 Mustafa ODUNCU Zabrta Memuru t7 .03.201 4 - 08.09.20 l4 Nakil

20 Fatih ERDEM itfaiye Eri | 7 .02.20r 4-30.03.20 | 4 Nakil

2l AIi BOZCA itfaiye Eri t7 .03 .2014-30.03 .2014 Nakil

22 Kemal CiViL Memur r s.05.20 I 3-22.09.2014 Nakil

23 Sabri GOQER $oftir | 4.06.20 | 3 -03.02.20 | 5 Nakil

24 $ukru ARSLAN Zabrta Memuru l 4.06.20 | 3 -24.08.20 I 5 Nakil

25 Kazm BA$IBUYUK itfaiye Eri t7 .03.20 | 4 - 30.03.20 t4 Nakil
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, 6360 sayrh on-D<in ilde Btiytikgehir Belediyesi ve yirmi yedi ilge Kurulmasr ile BazrKanun Ve Kanun Hiikmtinde Kararnamelerde Degigiklik Yaprlmasrna Dair Kanun 611212012tarih ve 28489 sayrlt Resmi Gazete'de yayrmlanmiq,- bu Kanun'un 1. Maddesinde Hatay ilininsmrlan il miilki smtrlart olmak tizere- aynr adla biiyiikgehir belediyesi kurulmuq ve bu ilin ilbelediyesinin briytikgehir belediyesine ddniiqttirtildiigi;

Aynt Kanun'un l. Maddesinin yaprlacak olan ilk mahalli idareler genel segimindeyiirtirltife gireceli bahsi gegen Kanun'un 36. Maddesinde belirtilmigtir.
itfaiye hizmetlerinin btytikpehir belediyelerince yiirutrilmesinden dolayr itfaiyepersonelinin, 6360 sayth Yasa ile birlikte Hatay Biiyiikgehir Belediyesine devrolunaca[r buyasarun yayrmlandrlr 06. 12.2012 tarihinden ititaren biiinmesin. r.ug-"rr, naklen atanart 7personelin itfaiye eri olarak atanmrg olmasr, Yayladalr Belediyesinin hizmet gerekleri ileuyuqmamaktadrr' Bu personeller, gok krsa bir stiiede Liytitgetrir belediyesin. iut it otmug,Yayladalr Belediyesinde hizmetlerinden yararlanrlamamrgtrr.

Bu kapsamda idarenin, bir kadroya atuma yapma konusunda sahip bulundu[u takdiryetkisinin mutlak ve-slrurslz olmadrfr, bu- yetkinin kamu yaranve kamu hizmetinin gerekleri gcizdntinde tutularak kullanrlmasr gerektili idare hukukrnun tilin.n ilkelerindendir.
Aynca bu 7 personelin tamamrnrn Yayladalr niifusuna kayrth oldugu da tespit edilmigtir.
Yukarrda agrklanan nedenlerle yaprlan itfaiye eri atamalannrn kamu yaral ve kamu
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hizmetinin gerekleri gdz dniinde tutulmadan, aynca atanan ttim personelin Y
kayrth olmasr nedeniyle, hemgehri kayrrmacrh[r yaprldr$r kanaati olugturmaktadrr.

Yukarrda bahsedilen durumun Kamu Gdrevlileri Etik Davranrg ilkeleri ile Bagvuru'Usul
ve Esaslan Hakkrnda Ycinetmelik'in "Gdrev ve Yetkilerin Menfaat Sa[lamak Amacryla
Kullanrlmamasr" baghkh 14. maddesinin birinci fikrasrnda yer alan 'oKamu gdrevlileri; gdrev,

unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakrnlarr veya tigi.incti kiqiler lehine menfaat
sallayamaz ve aracrhkta bulunamazlar, akraba, eg, dost ve hemgehri kayrrmacrhpr, siyasal

kayrmacrlrk veya herhangi bir nedenle aynmcrhk veya kayrrmacrhk yapamazlar." htiktimlerine
aykrn oldu[u kanaati hasrl olmuqtur.

Personel atamalannda kamu yaran ve kamu hizmetinin gerekleri gdz Oniinde tutulmalt,
kamu vicdarunt zedeleyecek uygulamalardan kagrnrlmahdrr.

33- 05.09.2012 tarih ve 36 sayrh meclis karan ile teknisyen kadrosunun, "ekonomist"
kadrosu olarak deliptirildipi ;

02.09.2013 tarihinde, Ozlem KOLMAN'rn Yaylada[r Betediyesinde "ekonomist" olarak
gdreve bagladrpr,

04.01.2013 tarih ve 2 sayrh meclis karan ile bu personele verilecek iicretin belirlendili,
ancak bu kararda bahsi gegen personelin "amcasr" olan Bekir BOZKURT'un da imzasrmn
bulundulu, bu suretle meclis tiyesinin yegenine verilecek maa$l belirleyen karara katrldrpr;

Bu personelin gdreve bagladrpr tarihte ibrahim BOZKURT'un zabrta komiseri, Hatice
BOZKURT'un teknik ressam(gcirevlendirmesi yazr igleri miidiirltilti) olarak g<irev yapmakta

oldu[u, bu iki personelin Ozlem KOLMAN'm babast ve annesi olduklan;

Ozlem KOLMAN'In "evlendirme memurlupu" gdrevini ifa etmekte oldu[u; bu suretle

kadro unvamn(ekonomist) gerepi olan hizmetlerinden yararlamlmadrpr;

04.0I.2013 tarih ve 05 sayrh meclis karan ile teknisyen kadrosunun, "ekonomist"
kadrosu olarak deli gtirildi[i ;

0I.02.2013 tarihinde Yusuf Sait GULEq'in Yayladapr Belediyesinde "ekonomist'o
olarak g<ireve bagladrlr,

Bu personelin gdreve bagladrlr tarihte Kemal AVCI'nrn Yayladapr Belediye Meclis
Uyesi oldu$u ve Yusuf Sait GULpQ'in ikinci derece yakrnr(dedesi) oldupu incelenmig olup,

Yukanda bahsedi len durumlann;

Kamu Gdrevlileri Etik Davranrg ilkeleri ile Bagvuru Usul ve Esaslan Hakkrnda
Ydnetmelik'in "Saygmhk ve Gi,iven" baqhkh 10. maddesinin birinci fikrasrnda: "Kamu
gdrevlileri, kamu y<inetimine giiveni sallayacak gekilde davrarurlar ve gdrevin gerektirdi[i itibar
ve giivene layrk olduklarrnr davramglanyla gdsterirler. Halkrn kamu hizmetine giiven duygusunu
zedeleyen, gtiphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranrglarda bulunmaktan kagrntrlar."
"Qrkar Qatrgmasrndan Kagrnma" baghkh 13. maddesinin ikinci fikrasrnda: "Kamu gOrevlileri,
grkar gatrgmasrnda gahsi sorumlulufa sahiptir ve grkar gatrgmasrnrn dolabileceli durumu
genellikle gahsen bilen kigiler olduklarr igin, herhangi bir potansiyel ya da gergek grkar gatrgmast

konusunda dikkatli davranrr, grkar gatrgmasrndan kagrnmak igin gerekli adrmlan atar, gtkar
gailgmasmrn farkrna varlr varmaz durumu iistlerine bildirir ve grkar gatrqmasr kapsamrna giren
menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar." ve 'oGdrev ve Yetkilerin Menfaat Sallamak Amacryla
Kullamlmamast" baghkh 14. maddesinin birinci fikrasrnda: "Kamu gdrevlileri; gtirev, unvan ve
yetkilerini kullanarak kendileri, yakrnlarr veya iigiincti kigiler lehine menfaat sa[layamaz ve
aracrhkta bulunamazlar, akraba, eg, dost ve hemgehri kayrrmacrhlr, siyasal kayrrmacrhk veya
herhangi bir nedenle aynmcrhk veya kayrrmacrhk yapamazlar." hiiktimlerine aykrn oldu[u
kanaati hasrl olmugtur.
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E|Dolayrsryla Kamu gdrevlilerinin sciz konusu etik davranrg ilkeleri

iqlemde bulunmasr, potansiyel grkar gatrqmasr durumlarma kargr zamanrnda 6
halkrn kamu hizmetine gtiven duygusunu zedeleyen davranrglardan kagrnmasr
buna uygun hareket edilmelidir.

34- Yayladalr Belediye Baqkanhlrrun, biitge gelirinin, personel giderlerine oram 5393
sayrlr Belediye Yasasrnn 49. maddesinde cingdriildi.igti haliyle aqaprya grkanlmrgtrr.

5393 sayrh Belediye Yasasrmn 49. maddesi uyannca; belediyenin yrlhk personel
giderleri, gergekleqen en son yrl btitge gelirlerinin 213 sayrh Vergi Usul Yasasma g6re
belirlenecek yeniden de[erleme katsayrsr ile garprml sonucu bulunacak miktann o/o 30'unu
a$amayacalr, yrl igerisinde ayhk ve iicretlerde beklenmedik bir artl$ln meydana gelmesi
sonucunda personel giderlerinin stiz konusu oranlan agmasl durumunda, cari yrl ve izleyen
yrllarda personel giderleri bu oranlann altrna ininceye kadar yeni personel ahmr yaprlamayacapr,
yeni personel ahmt nedeni ile bu orarun agrlmasr nedeni ile olugacak kamu zarannln, zararrn
olugtu$u tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte belediye bagkanrndan tahsil
edilece[i; htikme ba[lanmrqtrr.

Belirtilen Yasa htikmi.i gdz cintinde bulundurularak, sorumluluk dolurabilecek hatah
uygulamalara kesinlikle meydan verilmemel idir.

35- 30.03.2014 tarihinde yaprlan mahalli idareler genel segimlerinde segilemeyerek gdrev
siiresi sona eren meclis tiyelerinin gcirevlerinin sona erdi[i tarihten itibaren I ay iginde ve yeni
segilen Ahmet ALKAQ, Mehmet OZlptrlin, Mehmet TOSLJN ve Said n6g isimti meclis
tiyelerinin 2015 yrhnda mal bildiriminde bulunmadrklarr tespit edilmigtir.

3628 saylt Mal Bildiriminde Bulunulmasr, Riigvet ve Yolsuzlukla Mticadele Kanunu'nun
6. maddesinin f bendi gerepince; belediye bagkanhlrndan veya belediye meclis iiyeli[inden
diigiirtilme, istifa, yeniden segilememe gibi nedenlerle aynlan belediye bagkanrna veya meclis
tiyelerine ait mal bildirimlerinin I ay, bunlann yerine segilenlere ait bildirimlerin 2 ay, mal
varh[rnda dnemli bir defigiklik oldu[unda 1 ay iginde; 3628 sayrh Kanunun 8/n ve Mal
Bildiriminde Bulunulmasr Hakkrnda Yrinetmelilin 6/n maddelerine gdre; belediye meclis
$yelerinin belediye bagkantna, belediye baqkanlarrrun da mal bildirimlerini igigleri Bakanhlr'na
mal bildirim beyannamelerini gondermeleri zorunludur.

3628 sayh Kanunun 10. maddesi gerepince, bu kanuni gerepi yerine getirmeyen, 6 ncr
maddede belirtilen stirelerde mal bildiriminde bulunmayan belediye eski ve yeni meclis
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iiyelerine ihtarda bulunulmasr, ihtann kendisine teblilinden itibaren otuz
olarak bildirimde bulunmayan tiyeler hakkrnda yetkili cumhuriyet
duyurusunda bulunulmasr sallanmahdrr.

36- Belediyenin 1310412005 tarih ve 25785 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan Kamu
G<irevlileri Etik Davranrg ilkeleri ile Bagvuru Usul ve Esaslan Hakkrnda Yonetmelik uyannca
YayladaSr Belediyesi Etik Komisyonu oluqturuldu[u incelenmig, ancak aktif gahgma yapmadrpr
kanaatine vanlmrqtr.

Kamu Gcirevlileri Etik Davranrg ilkeleri ile Baqvuru Usul ve Esaslan Hakkrnda
Ydnetmeli[in 29. maddesinde yer alan;

"Kurum ve kuruluglarda, etik ktilttirtini.i yerlegtirmek ve geligtirmek, personelin etik
davrantg ilkeleri konusunda kargrlagtrklan sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve y<inlendirmede
bulunmak ve etik uygulamalarr de[erlendirmek tizere kurum veya kurulugun tist yOneticisi
tarafindan kurum iginden en az iig kigilik bir etik komisyonu olugturulur.

Etik komisyonu iiyelerinin ne kadar si.ireyle gdrev yapaca$r ve diler hususlar, kurum ve
kurulugun tist ytineticisince belirlenir. Etik komisyonu tiyelerinin dzgegmig ve iletigim bilgileri,
tig ay iginde Kurul'a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile igbirlipi iginde gahqr."

Htikmti uyannca olugturulan Etik Komisyonunun aktif olarak gerekli gahgmalarda
bulunmasr ve konuyla ilgili uygulamalan takip edip degerlendirmesi sallanmahdrr.

37-Bazr personel dosyalarrnda etik sozlegmesi bulunmadrpr tespit edilmigtir.

Mustafa YATMAZ isimli personelin dosyasrnda etik srizlegmesi bulunmamasl Ornektir.

Kamu G6revlileri Etik Davranrg ilkeleri ile Baqvuru Usul ve Esaslarr Hakkrnda
Ydnetmelipin23. maddesi gerepince; kanun kapsamrndaki kamu gcirevlilerince 'Etik S<izlegme'
belgesinin imzalanarak, personellerin 6zli.ik dosyasrna konulmasr sa[lanmahdrr.

38- Ti.irk Yerel Hizmet-Sen ile Yayladagr Belediye Baqkanr Mehmet KALKAN arasmda
14.09.2015 tarihinde sosyal denge srizlegmesi imzalandr[r gdri.ilmiigtiir.

4688 saylt Kamu G<jrevlileri Sendikalarr Ve Toplu Sdzlegme Kanunu'nun "Mahalli
idarelerde sdzlegme imzalarmasr" baghklr 32. maddesinde "271611989 tarihli ve 375 sayrh
Kanun Hiikmtinde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hiikiimleri gergevesinde sosyal denge
tazminatrmn ddenmesine belediyelerde belediye bagkanrnrn teklifi tizerine belediye meclisince, il
6zel idaresinde valinin teklifi tizerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sdzlegme
ddneminde verilecek sosyal denge tazminatr tutannl belirlemek iizere ilgili mahalli idarede en
gok iiyeye sahip sendikanrn genel baqkanr veya sendika ydnetim kurulu tarafindan
yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye bagkanr, il 6zel idaresinde vali arasmda
toplu sOzlegme stirecinin tamamlanmasrnr izleyen iig ay igerisinde sdzlegme yaprlabilir. Bu
s<izlegme bu Kanunun uygulanmasr bakrmrndan toplu srizlegme sayrlmaz ve bu kapsamda Kamu
Gdrevlileri Hakem Kuruluna bagvurulamaz.

Yaprlacak sdzlegme, toplu sdzlegme d<inemi ile srnrrh olarak uygulanrr ve sdzlegme
stiresi higbir gekilde izleyen mahalli idareler genel segimi tarihini gegemez. Mahalli idareler
genel segim tarihini izleyen tig ay igerisinde de toplu sdzlegme d<inemiyle smrh olmak iizere
sdzlegme yaprlabilir. Bu sdzlegmeye dayanrlarak yaprlan odemeler kazanrlmrg hak sayrlmaz.

ilgili mahalli idarenin; vadesi gegmiq vergi, sosyal giivenlik primi ile Hazine
Mtistegarhpma olan borg toplammm gergeklegen en son yrl btitge gelirlerinin yiizde onunu
agmasl, 6deme siiresi gegti[i halde ddenmemig ayhk ve iicret borcu bulunmasr veya gergeklegen
en son ytla iligkin toplam personel giderinin, gergekleqen en son yrl biitge gelirlerinin
belediyelerde yiizde otuzunu, il 6zel idaresinde yizde yirmibegini agmasr hallerinde bu madde
kapsamrnda sclzlegme yaprlamaz. Scizlegmenin yaprlmasrndan sonra bu kogullann olugmasr
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durumunda mevcut sdzlegme kendililinden htiktimsiiz kalrr." denilmigtir.

Bununla birlikte 2016-2017 yrhnr kapsayan toplu sdzle$me metninde
32. maddenin 3. fikrasr hiiktimlerinin 31.12.2017 tarihine kadar
kararlaqtrnlmrgtrr.

Ancak Yayladalr Belediyesi'nin vadesi gegmig vergi, sosyal giivenlik primi ile Hazine
Mtistegarlrpma olan borg toplamrrun I .746.756,78-TL, gergeklegen en son yrl biitge gelirinin ise
7383375,79-TL oldupu, bu nedenle 2017 yrh Arahk aylna kadar 4688 sayrh Kanun'un 32.
maddesinin 3. fikrasrndaki hiikiirnlere uygun ekonomik koqullar sa[lanamadrgr takdirde, toplu
sdzlegme yaprlamayacapr bilinmeli, bu kapsamda gerekli tedbirler ahnarak belediyenin borg
stoku azaltrlmahdrr.

39- 1010412014 gtin ve 28968 sayth Resmi Gazetede yayrmlanan nonn kadro
ydnetmeli[ine gdre Yayladalr Belediyesinin (C-6) grubunda bulundu[u, bu grupta zabfia
hizmetlerinde; I adet zabfia miidiirti, I adet zabfta amiri, 5 adet zabrtakomiseri,30 adet zabfta
memuru toplam 37 adet zabfia personel kadrosunun bulundu[u, halen fiili olarak I adet zabrta
komiseri vekili, 6 zabfia memuru; I adet hizmet arau ve I adet motosiklet ile zabfia
hizmetlerinin yiiriittilmeye gahgrldrlr, zabfia personel saylslrun etkili bir hizmet sunumu
bakrmrndan ilgenin niifus, alan b0ytikliilti ve Suriye tarafindan gegiq yapan insanlann da ilgede
ikamet etmesi gdz tini.inde bulunduruldulunda, yetersiz kaldr[r, bu sebeple kanunla kendisine
verilen bir takrm gdrevleri yerine getirmede zorlandrlr gdr0lmrig ve beyan edilmigtir.

1110412007 tarih ve 26490 saytlt Resmi Gazetede yayrnlanan Belediye Zabrta Personeli
Ytlnetmelifi'nin 6. ve 13-16. maddeleri ile 22102/2007 tarih ve 26442 sayrh Resmi Gazetede
yayrmlanarak yiiriirliife giren Belediye ve Balh Kuruluglan ile Mahalli idare Birlikleri Norm
Kadro ilke ve Standartlanna Dair Ydnetmelik (10104/2014 tarih ve 28968 sayrh, 0210412015
tarih ve 29314 saytlt ve 2210512016 tarih ve 29719 sayrh resmi gazetelerde yayrnlanan
de[igiklikler de dikkate ahnarak) hi.ikiimleri gerelince tedbir ahnmasr sa[lanmahdrr.

40- Yayladalr Belediyesi Zabrta Mtidtirltigi Gcjrev Yetki ve Sorumluluk Ydnetmelilinin
hazrrlanarak yiirtirliipe konuldu[u, ancak igigleri Bakanhlrnrn gdriiguniin alnmadrlr gtiriilmiig
ve ifade edilmigtir.

Belediye Zabfta Ydnetmeli[inin 52. maddesinde yer alan; "(l) Belediyeler; igigleri
Bakanlt[mrn gdrtigiinti alarak bu Ydnetmelile aykrrr olmamak tizere belediye meclisinin kararr
ile dtizenleme yapabilirler." htikmiine uygun olarak iglem yaprlmasr sallanmahdrr.

41- Ruhsat ahnmadan ya da ruhsat ve eklerine aykrn yaprlann tespit ve takibi
iglemlerinin zabfia birimince ytiruttildtifti, zaman zaman fen igleri biriminden personel talep
edildi[i ancak zabfia personelin, yeterli fen elemanr bulunmamasr nedeniyle, teknik p"rrorr"l
desteli olmadan da konuyla ilgili tutanak tuttupu ve gerepi igin belediye enci.imenini havale
ettili, belediye enciimeninin de bu tutanaklara istinaden ceza verilmesine iligkin kararlar aldrpr
incelenmiqtir.

15.03.2016 tarihinde Ali BADEMCI hakkrnda tutulan tutanak ile 03.08.2016 tarihinde
Mehmet AKDEMIR hakkrnda tutulan tutana[a dayanrlarak yaprlan ig ve iglemler drnektir.

. Belediye Zabfta Y0netmelilinin, zabrta personelin giirevlerinin sayrldrlr 10. maddesinde
"b) imar ile ilgili gcirevleri;

l) Fen elemanlarryla birlikte yaprlacak yasal iglemleri yerine getirmek.

2) 315/1985 tarihli ve 3194 sayrh imar Kanunu ve ilgili imar y<inetmeliklerine g6re
belediye ve miicavir alan strurlart iginde gtivenlik tedbirleri alinmasr geiekli g6riilen *rui-*rn
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derecedeki binalan bogalttrrmak, ytktm kararlannrn uygulanmasmda gerekli tedbiriff'almak,
ruhsatstz yaprlan ingaatlarr tespit etmek ve derhal ingaatr durdurarak belediyenin fen
kuruluglanrun yetkili elemanlanyla birlikte tutanak dtizenlemek ve haklannda kanuni iglem
yapmak.

3) 201711966 tarihli ve 775 saytlt Gecekondu Kanununa gcire izinsiz yaprlagmaya meydan
vermemek, izinsiz yaprlarrn tespitini yapmak ve fen elemanlarrnrn gOzetiminie yrkrlmasrm
sallamak ve gerekli difer tedbirleri almak.,' denilmigtir.

Ruhsatsrz ve ruhsat ile eklerine aykrn yaprlarrn tespitine iligkin tutanaklann, sadece
zabfta personel tarafindan duzenlenmesi uygun olmayrp grlrevli u. y.ikili fen elemanlarrrun da
tutanala igtirak etmesi sallanmahdrr.

42'Zabftapersonelinin24 saat esasma gdre hizmet ifa edemedili tespit edilmigtir.
Belediye Zabfia Ydnetmelili'nin 9. maddesinde; "Belediye zabrta hizmetleri resmi tatil

gtinleri de ddhil olmak :d,zete, gtintin 24 saati aksatrlmadan siirdtiriilir. Zabfta personelinin
galrgma siiresi ve saatleri l4l711965 tarihli ve 657 sayrh Devlet Memurlan Kanununda belirtilen
gahgma siire ve saatlerine ba$h olmaksran, hizmeiin aksatrlmadan yiiriittilmesini sa[layacak
gekilde aynt Kanunun 101 inci maddesi gerelince Devlet Personel naitanhgrrun uygun g6rtigti
ahndrktan sonra belediye zabttasmm en ytiksek dereceli amirinin teklih ve felediyeiaturrnin
onayl ile tespit olunur. Fazla gahgma iicretleri ile ilgili olarak 5393 sayrl Kanunda yer alan
htikiimler uygulanrr.

Zabfiapersonelinin gahgma saatleri vardiyalar halinde gcirevin geregine gore 24 saat ig 4g
saat istirahat veya 12 saat ig 24 saat istirahat geklinde dtizenGnebilir. belediye ,ibrtu
memurlanmn haftahk olalan gahgma saatleri 48 saati gegmeyecek gekilde diizenlenir. Ancak,
personel sayrsl az olan zabftalwda 12 saat ig, 12 saat istiiahat geklinde dtizenleme yaprlabilir. Bu
uygulamadan dolayr hizmetin siireklililini aksatmamak kaydryla ve bir srra d6hilinde personele
657 sayrlr Kanunun 99 uncu maddesi gtiz rintinde bulundurui arak aynca haftada Uir 

'gtin 
itaveizin verilebilir." denilmig oldu[undan, zabfta memur saylslrun btitd imkanlal da g;zdniinde

bulundurularak mevzuata uygun bir gekilde yeterli dtizeye getirilmesi sallanmaldrr.

,. 43- igyeri aqma ve gahgma ruhsatlannn zabfiabirimince dtizenlendili; ruhsat almak iginbelediyeye bagvuran gergek ve ttizel kigilerden, bir 9ok gereksiz belge istendili; igyeri ruh;
verilmesine iliqkin mevzuatrn ilgili personeller tarafinian incelenmemi-g oldupu, tespit edilmigtir.

10'03'2016 tarih ve I I numarah ruhsat dosyasrnda; ntifus ciizdanr fotokopisi, esnaf ve
sanatkarlar odasr sicil.tasdik fotokopisi, tapu kaydi vergi levhasr fotokopisi, bulunmasr drnek
olmakla birlikte, uygulama geneldir.

igyeri Agma ve Qahgma Ruhsatlanna iligkin Ydnetmelilin ',Ruhsatrn diizenlenmesi,,
baghkh 12. maddesinde "igyeri agma ve gahgma ruhsah mtiracaatr srasmda bu ydnetmelikte
belirtilen bilgi ve belgeler drgrnda bagka lierhangi bir belge istenemez ve bagvuru formundaki
beyana gdre ruhsat iglemleri sonuglandrrllr." denilmigtir.

Aynca;

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara iligkin ydnetmelilin g.
maddesinde;

bagvuru

--_R

"e) Diper idarelerin elektronik ortamda paylagrma agtr[r bilgi ve belgeler,



sahibinden istenmez. Ancak, bu bilgi ve belgelere kolayca erigim igin gerekli bilgil-e6ryten;ltt{J,.F

f) Baqvuru sahibinden adli sicil kaydr istenmez, bunun yerine yazrrr"t#tbfu;""tqd.d;i'
Bagvurunun form kullanrlarak yaprldr[r hdllerde, formda adli sicil beyam bdliirnii ay]r-lrr. Idarb,
beyamn dogrulu[unu adli sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit eder. ilgili merciler,
gerekli bilgileri, teknik altyaprsr hazrr olan kurumlara elektronik ortamda derhal, di$er hdllerde
en geg tig iggiinti iginde verir." denilmigtir.

Bununla beraber, 21 Mayrs 2008 tarih ve 26882 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan

"Adres Kayrt Sisteminin Uygulanmasr" konulu 2008/8 sayrh Baqbakanhk Genelgesi'nin 2.

maddesinde; "Krrtasiyecili[in ortadan kaldrrrlmasr Hiiktimetimizin <incelikli hedeflerindendir.
Bu ballamda, kamu kurum ve kuruluglannca ytiriitiilen ig ve iglemlerde, niifus mtidtirltiklerinden
veya vatandaglanmrzdan yerlegim yeri ve diper adres belgesi (ikametgdh ilmiihaberi) ile ntifus
kayrt 6me[i istenmeyecek, bu belgeler, ilgili kuruluq tarafindan do!rudan KPS (Kimlik
Paylagrmr Sistemi)'nden elde edilecektir." denilmigtir.

Son olarak; igyeri Agma ve Qahgma Ruhsatlarrna iligkin Y6netmeli[e 1210312012

tarihinde eklenen "igyeri agma ve gahgma ruhsatlanrun verilmesi strasmda istenecek belgelere

iligkin us0l ve esaslar" baghkh Ek l. maddesinde "Srhhi ve gayrisrhhi igyerleri ile umuma agrk

istirahat ve eplence yerlerinin ruhsatlandrnlmasr strasmda bagvuru sahibi tarafindan mevzuat
gereli istenen herhangi bir belgenin ashnrn getirilmesi hdlinde, bu belgenin sureti, ashna

uygunlu[u kontrol edildikten sonra yetkili idarece gtirevlendirilen personel tarafindan isim ve

unvan yaziaraktasdik edilir. Bagvuru sahiplerinden aynca belgelerin astllannt veya noter onaylt

suretlerini yetkili idareye teslim etmeleri istenemez.

Yetkili idare, kendi kayrtlarrnda bulunan ve de[igmedi[i bagvuru sahibince beyan edilen

bilgi ve belgeleri bagvuru sahiplerinden talep edemez.

igyeri agma ve gahgma ruhsafi alma bagvurusunda bulunan gergek kigilerin kimlik
bilgilerinin doprululunun tespitinde bagvuru formunda beyan etmig olduklarr Tiirkiye
Cumhuriyeti kimlik numaralan esas alrrur. Yetkili idare bagvuru sahibinin kimlik bilgilerine
Kimlik Paylagrm Sistemi iizerinden eriqir. Bagvuru sahiplerinden, Tiirkiye Cumhuriyeti kimlik
numarasr beyanr drqrnda kimlik bilgilerinin teyidi igin ntifus ctizdanr sureti, ntifus kayrt 0rnepi,

ikametgdh ilmiihaberi, fotopraf veya kimlik bilgilerine iligkin baqkaca bir belge talep edilemez.

iqyeri agma ve gahqma ruhsatr alma bagvurusunda bulunanlann vergi miikellefiyet kaydr

bilgileri bagvuru formunda beyan etmig olduklan vergi numaralan ve balh bulunduklan vergi

dairesi adr esas ahnarak e-vergi levhasr sorgulamasryla teyit edilir. iqyeri agma ve gahqma

ruhsatr alma bagwrulan srrasmda bagvuru sahiplerinden vergi levhasr sureti veya vergi

miikellefiyetine iligkin baqkaca bir belge talep edilemez. igyeri agma ve galtgma ruhsafl alma

bagvurusunda bulunan ticaret siciline kayrth gergek ve tiizel kigilerin ticaret sicil kayrtlan

hususunda bagvuru formunda beyan etmiq olduklarr ticaret sicil numaralan ve kayrth olduklarr

ticaret sicili miidiirltipiiniin adr esas almr. iqyeri agma ve gahgma ruhsatr alma baEvurulan

srasrnda baqvuru sahiplerinden ticaret odasr kayrt belgesi veya ticaret sicil gazetesi talep

edilemez. Bagvuru sahibinin ticaret sicil gazetesi bilgileri Ttirkiye Ticaret Sicil Gazetesi

Mtidtirliiliiniin kurumsal internet sayfasr i.izerinden yaprlacak ticaret sicil gazetesi sorgulamasr

ile teyit edilir. Ancak, bagvuru sahibinin ticaret sicil kayrtlan 111012003 tarihinden <ince ticaret
sicil gazetesinde yayrmlanmrg ise bagvuru sahibinden ticaret sicil gazetesi talep edilir. Bagvuru

satribinin mtilk sahibi olmasr ve tapu kayrtlarrna idare tarafindan eriqilmesinin miimkiin oldupu
durumlarda, bagvuru sahiplerinden tapu sureti ahmaz; yalnrzca beyan ile tapu kayrtlarrna

ulagrlmasr igin gerekli bilgiler almr. Miilkiyet beyaruntn do!rulupu yetkili idarelerce Tapu ve

Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBIS) iizerinden teyit edilir. Bagvuru sahiplerinden bagvuru srasmda
ruhsat harglarrrun yatrrrldr[rna dair makbuzlar istenmez; beyan esas altrur. Harglarrn yatrnldr[rna
dair beyamn dogrulu$u yetkili idarece kendi kayrtlanndan teyit edilir. Yetkili idare tarafrndan
verilen ve daha 6nce verilmig olan igyeri agma ve gahgma ruhsatlanna iligkin bilgiler elektronik



'x
ortamda kayrt altrna alrrur ve gerekti[inde diper kamu kurum ve kurulusralSr.{d6ft},i?t "
ortamda paylasrlmak iizere hazri hale getirilir. Basvuru sahiplerinin igyeri 

ttt-ffi|'gffi;
ruhsatr bagvuru iglemleri srrasmda istenen yapr kullanmaizinbelgesi bilgilerine Idifdiitn;ifbstltrl'
Sistemi tizerinden eriqim igin gerekli bilgiler bagvuru sahiplerinden talep edilir.\\Gikjti-idl;fe
bagvuru sahiplerine ait yapr kullanma izin belgesi bilgilerine Kimlik Paylagrm Sistem?ttueriride;
erigememesi durumunda yapr kullanma izin belgesinin suretleri veya kurumca onayh suretlerini
bagvuru sahiplerinden talep edebilir." denilmigtir.

Bundan sonra igyeri agma ve gahgma ruhsatr almak igin bagvuru yapan vatandaglardan
mevzuatta dngdriilmeyen belgelerin istenmemesi, mevzuatta dngdri.ilen ancak belediyenin kendi
imkanlanyla elde edebilece[i evrak igin de vatandagtan sadece bu belgelere erigim igin gereken
bilgileri istemesi sallanmahdrr.

44- igyeri agma ve gahqma ruhsatr almak tizere belediyeye bagvuran vatandaqlardan
alman "bagvuru./beyan formunun" belediye bagkanrrun oluruna sunuldupu gdriilmiigtiir.

Bagvuru belgelerinin, belediye bagkanr oluruna sunulmasrna gerek bulunmadrfr bilinerek,
bu uygulamaya son verilmelidir.

45- Yapt kullanma izin belgesi alma zorunlululu bulunan igyeri agma ve gahgma ruhsat
dosyalannda yapr kullanma izin belgesi bulunmadrlr tespit edilmigtir.

14.06.2016 tarih ve 24 sayrh Raziye UGRA$ adrna dtizenlenen "unlu mamul
satrcrh$r(finn)" ruhsafi dosyastndayapr kullanma izin belgesi bulunmamasr 6mektir.

igyeri Agma ve Qahgma Ruhsatlanna iligkin Ydnetmelilin 5. maddesinde "sinema,
tiyatro, dtigiin salonu, otel, hamam, sauna; ekmek finnr ile akaryakrt, srvrlagtrnlmrg petrol gazr,
srvrlaqtrnlmrg dofal gaz ve srktgtrrlmrg dolal gaz istasyonu" igin yapr kullanma izin beigesi
bulunmasr zorunlululu getirilmigtir.

Ydnetmelik htikmi.ine uygun olarak yukarrda bahsedilen igyerleri igin ruhsat
dtizenlenirken, yapr kullanma izin belgesinin ilgili birimden temin edilerek dosyasrnda
muhafazasr sallanmahdrr.

46- igyeri agma ve gahgma ruhsatr almak izere belediyeye bagvuruda bulunan
vatandaqlara, bagvuru ahndr belgesi verilmedipi g<)rtilmtigttir.

Uygulama geneldir.

igyeri Agma ve Qahgma Ruhsatlarrna iligkin Ydnetmeligin 6. maddesinde;

"Bu Ydnetmeli[e gcire yaprlacak her ttirlii ruhsat bagvurusunda, mtiracaat sahibine
baqvuruyu. kabul eden gcirevlinin adr, soyadr ve unvanl ile bagvurunun yaprldrpr tarih ve saati
gdsteren Ornek 6'da yer alan ahndr belgesi verilir. Aynca, bagvuru u" b"y* formu ile ekli
evrakrn verilmesi strasmda bagvuruyu kabul eden gcirevli tarafindan yaprlacak 6n incelemede
tespit edilen noksanhklar, m0racaat sahibine verilen ahndr belgesinde gdsterilir. Bu
Ydnetmelikte belirtilen ruhsatlandrrmaya iligkin siireler eksik belgelerin yetkili idareye verilmesi
ile baglar." denilmigtir.

Bagvuru sahibi vatandaglann, malduriyetine de yol agabilecek mevzuata aykrn
uygulamaya son verilerek, ahndr belgesinin di.izenlenmesi ve ilgilisine teslim edilmesi
sa!lanmahdrr.

47- Ruhsat dosyalannda yaprlan incelemede mesafe Olgtimri yaprldrlrna iligkin higbir
bilgi ve belge bulunmadrSr tespit edilmigtir.

10.03.2016 tarih ve 1l sayrh Htseyin CiViL adrna diizenlenen ve faaliyet konusu
"kraathane" olan igyeri aqma ve gahgma ruhsatr dosyasrnda mesafe <ilgtimiintin yaprldrlrna
iligkin belge bulunmamasr <jrnek olmakla birlikte uygulama geneldir.



i- ii'.f,o-t-
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isygd Agma ve Qahqma Ruhsatlarrna iligkin Yrinetmeligin 34. maaolfsiird"\.Mrsu[f t* '

rilgiimti" baghkh 34. maddesinde "Meyhane, kahvehane, krraaihane, bar, elSk
merkezleri gibi umuma agrk yerler ile agrk alkollti igki satrlan yerlerin agrlmasrna i)
mesafe Olgtimtinde, bina ve tesislerin varsa bahge kaprlan, yoksa bina kaprlag; kaprlaiiff*birden
fazla olmast durumunda en yakmt esas alrrur. Ytiz metre uzakhsrn 6lgiimi1nde, mevcut cadde ve
sokaklar tizerinden yaya yolu kullamlarak, yaya kurallarrna gctre gidilebilecek en krsa mesafe
dikkate almr. Bu ttir yerlerin agtlmasma izin verilirken, o yein en-az yiiz metre civalnda okul
bulunup bulunmadrlmrn yanr sra bu igyerlerinin dzel egitime muhtag bireylerin devam ettikleri
dlretim kurumlarr ve okullar drgrndaki diler 6zel <l[retim kurumlarr ile aynt binada olup
olmadr$r ve igkili yer bdlgesinde bulunup bulunmadr[r yetkili idarelerce tespit edilir.i,
denilmigtir.

Ydnetmelikte yer alan mesafe <ilgiimiiniin yaprlarak, tespite iliqkin krokinin usuliine
uYgm, agrk ve net olarak diizenlenmesi ve ruhsat dosyalarrna eklenmesi sallanmahdrr.

48- Agrlan igyerlerinin bir ay iginde denetlendi[i memnuniyetle gortilmtigtiir.

igyeri Agma ve Qahgma Ruhsatlanna Dair Kanun Htikmtinde Kararnamenin
De$igtirilerek Kabultine Dair Kanun'un 6. maddesinde "iqyeri agma ve galgma ruhsatr verilen
igyerleri, 3 0ncii maddede belirtilen merciler tarafindan ilgili kamu kuru; ve kuruluglarma
ruhsatm verilig tarihini izleyen bir ay iginde kontrol ettirilirler. Bu siire iginde kontrol
ettirilmemesi halinde, ilgili, gahqma ruhsatr almrg sayrlrr ve kontrol g<irevini si.iresinde yerine
getirmeyen kamu grirevlileri hakkrnda yasal hiiktimler uygularur.', ve,

igyeri Agma. ve Qahgma Ruhsatlarrna iliqkin Ydnetmeligin 13 ve 23 iincii maddelerinde
berzer ifadelerle "igyeri aqma ve gahgma ruhsatr verilen igyerleri, yetkili idareler tarafindan
ruhsahn verildi[i tarihten itibaren en geg bir ay iginde kontrot edilir. igyerinin bu stire iginde
kontrol edilmemesi halinde ruhsat kesinlegir. Kontrol g<irevini yerine g"tir-"y.n yetkili idare
gdrevlileri hakkrnda kanuni iglem yaprlrr.,' denilmigtir.

Agrlan igyerlerinin bir ayhk stirede denetlenmesi uygulamasma titizlikle devam
edilmelidir.

49- Umuma agrk istirahat ve e[lence yerlerine ait ruhsat drnelinin, kollula g6nderildili
beyan edilmigse de buna iliqkin yazrlmabeyan edilememiqtir.

igyeri Agma ve Qahgma Ruhsatlarrna iligkin Ydnetmelipin "Bildirim" baghkh 7,
maddesinde "IJmuma agrk istirahat ve ellence yerleri igin dtizenlenen igyeri agma ve galgma
ruhsatlannrn bir 6rne[i en geg yedi gi.in iginde yetkili idare tarafinAan tottuga gOnderiiir."
denilmigtir.

Ruhsat drnekleri yetkili kolluk makamrna teslim edilirken, tist yazrya ballanarak ya da
zimmet defteri ile teblig-tebellif iqlemleri belgelenmelidir.

50- Denetime tabi ddnemde evlendirme ig ve iglemlerinin belediye bagkam tarafindan
verilen yetkiye istinaden 17.09.2015 tarihine kadar Hatice BOZKURT bu tarihten itibaren de
Ozlem KOLMAN isimli personel tarafindan yiiri.itiildii[i.i anlagrlmrgtrr.

Evlendirme ig ve iglemlerinin zaman zaman Yayladafr ilge Ntifus Miidtirliigu tarafindan
denetlendi[i, belediyede mevcut bulunan Yayladalr Kaymakamligrnrn 29.0g.2014 tarih ve 4070
sayrh yazrlan ekindeki denetim raporunun incelenmesinden anlagrlmrgtrr.

Bu denetim raporunda evlendirme ig ve iglemlerinin dtizenli ve mevzuata uygun oldu$u
belirtilmigtir.



51- Evlenmek i.izere belediyeye bagvuran vatandaglardan, gereksiz belge:riiienrneaigil
evlendirmeye iligkin ig ve iglemlerin biirokrasi ve krrtasiyecilikten anndrrrtataiidfir0tutaUpii;levlenclrmeye lll$km tg ve tglemlerin biirokrasi ve krrtasiyecilikten alndrrrlarak.rytpiitiild1pii;'l
sadece niifus ciizdanr fotokopilerinin gereksiz ahndr[r tespit edilmiqtir. -\i;* "'].'

19.10.2016 tarih,201613 cilt numarah evlenme dosyasrnda evlenen giftin niifus ctizdanr
fotokopisi bulunmasr drnektir.

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara itigtcin Ydnetmelilin
"Bagvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine iligkin esaslar" baghkh 8. maddesinde "(l) idare,
hizmetleri yerine getirirken baqvuru sahibinden istedi[i bilgi ve belgelerle ilgili
dtizenlemelerinde apagrdaki <ilgtitleri esas alrr:

a) Di.izenlemeler beyan esas almacak gekilde hazrrlanrr.

b) Zorunlu olmadrkga, iglemin tekemmi.ilti a$amaslna kadar belge talep edilmez.

c) ig srnavlanna mi.iracaat safhasrnda sadece srnav igin gerekli belgeler istenir; gdreve
baqlamak igin gereken belgeler ise srnavr kazananlardan istenir.

g) idarenin gdrevi gere[i kendisinde bulunan bilgi ve belgeler
sahibinden almarak kurum kayrtlarrna aktarrlan ve deligmedi[i bagvuru
edilen belgeler yeniden istenmez.

d) istenen belgenin aslrrun getirilmesi
kontrol edildikten sonra ilgili gcirevli tarafindan

e) Diger idarelerin elektronik ortamda paylagrma agtrfr bilgi ve belgeler, baqvuru
sahibinden istenmez. Ancak, bu bilgi ve belgelere kolayca erigim igin gerekli bilgiGr istenebilir.

f) Baqwru sahibinden adli sicil kaydr istenmez, bunun yerine yazrh olarak beyan istenir.
Bagvurunun form kullanrlarak yaprldrlr hdllerde, formda adli sicil beyanr bciliimii ayrrlrr. idare,
beyanrn doprulu[unu adli sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit eder. ilgili merciler,
gerekli bilgileri, teknik altyaprsr hazr olan kurumlara elektronik ortamda derhal, diler hdllerde
en geg iig iggtinii iginde verir.

g) Baqvuruda istenen belgeler, idarece sayma suretiyle belirtilir. istenen belgeler arasmda,
idare tarafindan istenecek di[er belgeler veya benzeri belgeler gibi mull6k 

-ibarelere 
yei

verilmez.

g) Bagvuru strasmda istenen formlar idarenin internet sayfasrnda da yayrmlanlr.,,
denilmiqtir.

Evlendirme memurlulunca ni.ifus kayrt cimelinin internet tizerinden temin edilmesine
ralmen ntifus ciizdant fotokopisinin de ahnmasr uygulamaslna son verilerek, vatandaga hizmet
sunumunda yukandaki yonetmelik hiiktimlerine uygun iglem tesis edilmelidir.

BELEDIYE BASKANI GOREV VE HiZMETLERi :

52- Denetime tabi donemde Belediye Baqkanhlr hizmetlerinin aga[rdaki tabloda
gdsterildipi gibi oldulu incelenmigtir.

ile daha 6nce bagvuru
sahibi tarafindan bevan

hdlinde, belgenin fotokopisi, aslma uygunlu[u
isim ve unvan yanlaraktasdik edilir.

Srra No Yaprlan Hizmetler

I
Ilge srnrrlarr igerisindeki mahalle

2
Ilgenin igerisinde 5 adet Qok
halkrn hizmetine agrlmrgtrr.

Amagh Toplantr ve Dii[iin salonlan bitirilmig olup



{
rt

2015 yrh igerisinde 1125000.1/5000 ve l/1000
TOKI Konutlarrnrn ihalesi gergeklegtirilmiqtir.

gekl i planl an tamamlanlp,ohayla
ri ati.'4., .l

\. '.j,"
KulagMahallesi26ve27parse||erdeyaprlacakolanKtiEti@
gdrtigleri bitmig olup plan agamasma gegilmigtir.

Dolaka destekli ilgenin turizme kazandrnlmasr projesi kapsamrnda Avcrlar Qesrnesi
Mesire Alam ilgeye kazandrrrlmrqtrr.

Karak<lse Mahallesi Qim Yiizeyli Sentetik Mini Hah Saha - nasketbol ve Voleybol
Sahasr tamamlanmrgtrr.

lge srnrrlan igerisinde bulunan mahallelerde 1.000 m2'lik 5 adet gocuk oygn.alam
tamamlanmrgtrr.

53- Denetime baglantldrlr tarih itibariyle Yayladagr Belediyesinin dzel gahrs ve firmalar,
Banka Kredileri, iller Bankasr A.$., Maliye ve SGK'ya toplam 53}L172,60-TL borcunun
bulundupu anlagrlmrgtrr.

5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun ooBorglanma" baghkh 68. maddesinin (d) ve (e)
bendinde;

"d) Belediye ve balh kuruluglan ile bunlann serrnayesinin yiizde ellisinden fazlasrna
sahip olduklan girketlerin, faiz ddhil ig ve drg borg stok tutan, en son kesinlegmiq biitge gelirleri
toplamrmn 213 sayrh Vergi Usul Kanununa gd,re belirlenecek yeniden de$erleme olamyla
artrnlan miktarrnr atamaz. Bu miktar briyiikgehir belediyeleri igin bir buguk kat olarak uygulanrr.

e) Belediye ve ba[h kuruluglan ile bunlarrn sermayesinin yiizde ellisinden fazlasrna sahip
olduklan girketler, en son kesinlegmig btitge gelirlerinin,2l3 Sayrh Vergi Usul Kanunu'nag<irl
belirlenecek yeniden delerleme oranryla artrnlan miktannrn yrh iginde toplam ytizde oturnu
gegmeyen ig borglanmayr belediye meclisinin karan; yiJlzde onunu gegen ig borglanma igin ise
meclis tiye tam saylslrun salt golunlulunun kararr ve igigleri Bakanhprrun onayl ile yapabilir."
htiktimleri yer almrgtrr.

Yaylada[r Belediyesi'nin,

2015 ytlr kesin hesap cetvellerine gdre gergekleqen btitge geliri: 7.383.375,79-TL

2016 yrh igin213 sayrh Kanuna g6re belirlenen Yeniden Delerleme oranl: yo 5,Sg

Yeniden delerlenmig 2016 yrh gergeklegen biitge geliri: 7.795.368,r6-TL

oldu[una gcire belediyenin faiz ddhil ig ve drg borg stok tutannrn 2016 yrfinda
7 .795.368,16-TL' yi gegmemesi gerekir.

Yine belediyenin 2016 mali yrhnda 7.795.368,I6-TL'nin o/o I}'u o\an779.536,81-TL,ye
kadar olan ig borglanmayr belediye meclis kararryla yapabileceli; bu rakaml gegen ig borglanma
igin ise meclis iiye tam sayrslrun salt go[unlu[unun karan ve aynr zamandaigigleri Bakanlifr'mn
onaymm almmast gerektigi ayrrca yukanda belirtilen us0l ve esaslara aykrn olarak borglanan
belediye yetkilileri hakkrnda, fiilleri daha afrr bir cezayr gerektirmeyen durumlarda 5237 sayrlr
Tiirk Ceza Kanunu'nun grirevi kdttiye kullanmaya iligkin htiktimlerinin uygulanacalr
bilinmelidir.

54' Yaylada[r Belediyesinin denetime baglanrldr[r tarih itibari ile 365.924,54-TL
alaca[mm bulunduSu anlagrlmr gtrr.

5393 sayrh Belediye Kanununun Belediye Bagkanrnrn gcirev ve yetkileri baghprm tagryan
38 inci maddesinin (f) fikrasr uyannca; belediyenin gelir ve alacaklanm takip ve tahsil etmek;
Belediye Bagkamna gdrev olarak verilmigtir.
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5018 sayrh Kamu Mali Ydnetimi ve Kontrol Kanununun Gelirlerin \.t*lf,Ithd5018 sayrh Kamu Mali Ydnetimi ve Kontrol Kanununun Gelirlerin \l t""Bf,ImAr(*.1.F I

sorumlulupu baghkh 38. maddesinde de; "Kamu gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsiliyi'b.yqfotl^ggl.".tr
grirevli olanlar, ilgili kanunlarda Ongdriilen tarh, tahakkuk ve tahsil islemlerinin zamathnta"f6l
sorumlulugu ba$llldl 3U. maclclesnde de; "Kamu gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsiliylbolQffilf^{g..rt1
grirevli olanlar, ilgili kanunlarda Ongdriilen tarh, tahakkuk ve tahsil iglemlerinin zamathnta"r}6
eksiksiz olarak yaptlmasmdan sorumludur." hiikmtine yer verildipi, belediye bagkanrna belediye
gelir ve alacaklanru tahsil etmekle yetkili krhndrpr gibi ayrrca bu husus gdrev olarak da verildi[i,
belediye bagkamrun bu gcirevini, 5018 sayrh Kanunun 60/e maddesinde "ilgili mevzuatr
gergevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklannrn takip ve tahsil iplemlerini
ytiriitmekle" sorumlu tuttulu Mali Hizmetler Birimini eliyle ytiriitmesi gerekti$i,

Belediye Bagkanr tarafindan gerekli dnlemlerin ahnarak belediye gelir ve alacaklarrmn
diizenli bir gekilde tahsili sallanmah ve belediyenin gelir kaybrna neden olunmamasr hususunda
gerekli dnlemlerin ahnmasr ihmal edilmemelidir.

y.tzI isl,nRi NIUoUnI,UGU

55- Dilekge defterinin tutuldupu ancak, dilekgeler tizerine yaprlan iglemin kesin
sonuglanmn yazrlmadrlr incelenmigtir.

3071 Sayh Kanun'un 7. maddesinde "Ttirk vatandaglarlrun ve Ti.irkiye'de ikamet eden
yabancrlann kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve gikdyetleri konusunda yetkili makamlara
yaptrklan bagvurulann sonucu veya yaprlmakta olan iglemin safahafi hakkrnda dilekge
satriplerine en geg otuz giin iginde gerekgeli olarak cevap verilir. iglem safahatrrun duyurulmasr
halinde alman sonug ayrLca bildirilir." denilmigtir.

Belediyeye dilekge ile bagvuran vatandaglara tizerinde tarih ve sayr bulunan "allndl"
belgesinin verilmesi, dilekgeler tizerine yaprlan iglemlerin dilekge defterine kaydedilmesi
saSlanmahdrr.

56- BIMER qifresinin Abdulkadir CURpfNAR isimli personel adma ahndrgr, BIMER
bagvurulanrun takip ve kayrtlanrun Yazr igleri Miidi.irltipii biinyesinde yi.irtittildtisti, bagvurulann
takip kayrt ve cevaplandtrma ig ve iglemlerinin genelde dtizgtin oldupu memnuniyetle
gdriilmiigttir.

FEN VE iMAR iSLERi :

57- Yayladalr Belediyesinin, personel yetersizlipi nedeniyle, Fen igleri ile imar Ve
$ehircilik hizmetlerinin tek birim iizerinden ytiriitiilmeye gahgrldrlr

Biri tedviren g0revlendirilen mtidtir olmak :i.zerc sadece (2) harita teknikerinin bu iki
birimde g6rev yaptrpr, personel sayrsrrun bu birimlerin ig yiikti dtigi.intildtistinde son derece
yetersiz kaldrlr, dolayrsryla bu birimlerin ig ve iglemlerinde ciddi eksiklikler bulundulu, tespit
edilmip; belediyede g6revli bazt personellere herhangi bir tevdi edilmemig olmasma rugmen bu
iki tinemli birimin sadece iki personel eliyle ytiriittilmeye gahgrlmasrmn do$ru bir uygulama
olmadrlr kanaati hasrl olmugtur.

Belediye personellerinden, tizerinde fiili g<irev bulunmayan ya da igerik itibari ile
yolunlupu az gdrev bulunan personellerin, ig ytikti fazla olan bu birimlerde gorevlendirilerek,
etkin ve verimli bir gahgma ortamr olugturulmasr tavsiyeye de$er g<iriilmtiqttir.

58- Denetime tabi dOnemde 53 adet plan tadilatr yaprldrlr incelenmig olup, bu saymm
oldukga ytiksek oldugu gdrtilmektedir.

Plan tadilatlanrun yaprlabilmesi igin kamu yarannm bulunmasmm gerekece$i, aynca
belde halkrrun sosyal, kulttirel ihtiyaglannr kargrlamasr, saphkh ve giivenli bir gevre olugturmasr,
ya$am kalitesini arttrmastnt hedefleyen ve bu amagla beldenin ekonomik demografik sosyal
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ktilttirel tarihsel fiziksel cjzelliklerine cevap verecek gekilde hazrrlanmasr gerekit afaaifuUt fjrs.F
yaprlaqma hentiz olugmamrg pafta ve adalarda mtimktin olacaktrr. Bir brtltimtinde vai\i&mu Auh."..*'
adalarda imar tadilafi yaptlmast plan ana kararlarmr bozucu niteliklerden uzak olmaz. \t:.: 'it:+'

Bu diizenlemeler yaprhrken, farkh uygulamalann aynr imar adasrnda uygulanmasma
gahgrlmamalt, ingaafi imar planrna uydurmak yerine imar planrnr ingaata uydurmamall aynr ada
iginde dnceden yaprlmrg bulunan mevcut yaprlarrn mevcut nizamlann, gekme mesafeii imar
planr dikkate altnarak yaprlmah, imar biittinltigiinii bozucu uygulamalardan titizlikle
kagrmlmahdrr.

Meclisge ahnmrq tadilat kararlan olmasrna ra$men bu kararlarrn uygulanmasmda genel
imar mevzuatrna aykrrr oldu[u belirlenenler olursa Belediye Baqkanhprnca karann iptali igin
gerekli iglemlerin yaprlmasr saflanmahdrr.

59- Plan tadilatrna iligkin meclis kararlanrun agrk bir gekilde yazrlmadrg, alman
defigiklik kararlanrun, degigiklik arnacr, miilkiyet durumu, yiizolgtimii vb. bilgilerin yer almadan
karara ba[landr[r incelenmigtir.

04.10.2011 tarih ve 33 saytlt, 05.06.2013 tarih ve 29 sayir meclis kararlan ile onaylanan
plan deligiklikleri 6rnek olmakla birlikte uygulama geneldir.

Plan tadilatrna iligkin meclis kararlarr herhangi bir tereddtide mahal vermeyecek detaylan
igerecek gekilde hazrrlanmahdrr. Meclis karan igerisinde;

- Yaprlan imar planr /de[igikliginde ki arnacrn ne oldulu,

- Varsa bir <inceki imar planrndaki durumu,

-Yiizdlgiimii,

-Miilkiyet durumu,

-Yaprlan de[igikli[in ne oldulu, ("konut ticarete mi ddntigiiyor" o'ingaat alanr mr artryor"
"Park ya da yegil alana yaprlagma hakkr mr veriliyor" "Kat mr Artrnhyor" "Niifus arhqr mr
getiriliyor" "Ntifus artrgr getiriliyorsa kigi baqrna gereken Kentsel sosyal, Teknik Altyapr alanlan
aynlmrg ml" "Kentsel sosyal altyapr alanrnrn kullanrmr degigiyorsa (yani elitim saphk alaruna
ddni.igtiyorsa, ya da sosyal tesis alant konut alaruna ddntigtiyorsa) yatrnmcr kurulugun grirtigii
ahnmrg ml" "bu de[igikliklerin yaprlmasr zorunlu mu" "Egde[er alan ayrrlmrg mr" "Teknik
gereklilik mi")

- Onayh Naztm imar Planrna ait bilgilerin neler oldu[u, ( onay tarihi, plamn krsaca igeripi
ve deligmemesi gereken kararlan, plan hiikiimleri ve agrklama raporu)

Gibi hususlann yer almasr sa[lanmahdrr.

60- Yapt ruhsatlarrntn SGK ve Hatay Btiytkgehir Belediyesine bildirildigi, meslek
odalarrna bildirim gcinderilmedili grirtilmiigttir.

Uygulama geneldir.

3194 sayrh imar Kanununun "Miielliflik, fenni mesuliyet, gantiye geflili, yapr
miiteahhitli[i ve kayrtlar" baghkh 28. maddesinde "Fenni mesuller, uzmanhk alanlanna gdre
yaplm iglerinin denetimine iligkin aynntrh biitiin belgeler ile mimarhk ve mtihendislik hizmetleri
raponrnu idareye vermek ve yapl kullanma izin belgesini imzalamak mecburiyetindedir. Yaprya
iliqkin bilgiler, ilgili idarece, ettit ve proje mtielliflerinin, fenni mesullerin, yepl mtiteahhitlerinin
ve qantiye qefi mimar veya miihendisin tiyesi bulundulu meslek odasrna, tiyelik kayrtlarrna
iglenmek iizere bildirilir." denildifinden, bu bildirimlerin yaprlmasr sa[lanmahdrr.

61- Yo[unluk arttrtct imar planr tadilatlannrn teknik sosyal altyapr gahgmasr yaprlmadan
ve parsel bazmda olmasrna rapmen kabul edildili incelenmigtir.



01.11.2011 tarih ve 38; 04.01.2012 tarih ve 04; 04.01 .2012 tarih ve
kararlarrnda yo[unluk artrgr yaprlmrq olmasrna ra[men teknik-sosyal
yaprlmamrg olmasr ve tadilatrn parsel bazrndaolmasr drnektir.

(mulga)Plan Yaprmma Ait Esaslara Dair Ydnetmelilin 28. maddesinde; imar nda
verilmig olan inqaat emsalinin, adedinin, iftaz gartlanrun depigtirilmesi sonucun niifus
yolunlulunun artttrtlmastna dair imar plam deSiqikliklerinde, artan niifusun ihtiyacr olan sosyal
ve teknik altyapr alanlarr EK-l de belirtilen standartlara uygun olarak plan deligikliline konu
alana hizmet vermek izere ayrrlrr velveya artrnlrr. Kat adedi arttrnlmasmm istenmesi
durumunda; dnerilecek kat adetlerinin tayininde K:[(Hl + H2)12]+7 m. formiile gdre bulunacak
bir yoldaki kargrhkh bina cepheleri arasrndaki asgari uzakhk sa[lanacaktr." hiikmti yer almrgtrr.

Aynca;

. Bayrndrrhk ve iskan Bakanhpr Teknik Aragtrrma ve Uygulama Genel Miidtirliilii'niin
imar Planlannda Yapr Yiikseklipi ve Kat Adedinin Belirlenmesi konulu 19.07.2006 gtitt ue
20061 13 sayrh genelgesinde;

"a) Onaylt imar planr olan alanlarda etiit raporlan gtincellendikten sonra, imar planlannda
revizyona gidilerek kat arttnmr gi.indeme gelmesi halinde, Plan Yaprmrna Ait Esaslara Dair
Y6netmelik'e gOre yo[unluk artrrmr s<jz konusu olaca[r igin cincelikle gerekli teknik-sosyal
altyapr alanlanrun imar planrnda belirlenmesi gerekmektedir.

b) imar planlannd4 yolunluk ve bu do!rultuda oluqturulacak yapr yiikseklikleri ve kat
adetleri genel olarak imar planr kararlarr ile belirlenecektir. Ancak, alandaki dolal afet tehlikeleri
ve yerel zemin kogullannrn gereklilikleri nedeniyle, alana ait jeolojik-jeoteknik etiit raporlanrun
sonucunda belirlenmig Onlemli Alanlarda, kiitlesel yo[unluk (alanda inga edilecek yaprlarrn
arazideki yo[unluk da$rhmr) ve kat ytikseklipi Onerileri getirilebilir. Bu dneriler imar planr
yaplml ve onaymda dikkate ahnmahdrr.

c) Alana ait jeolojik-jeoteknik eti.it raporu sonuglanna gdre getirilmig olan kiitlesel
yolunluk ve kat ytikseklili <inerileri yerine, ilgili kurum tarafindan onaylanan, bir dnceki
galrgmadan daha ayrrntrh olarak hazrrlanmrg, daha fazlaveri, yorum, 6nlem-6neri ve proje igeren
gahgmalar sonucunda yeni rineriler getirilebilir.

d)Bina statik projesine esas olmak izere hazrlanan parsel bannda zemin etiit raporlanrun
sonuglanna g<ire yolunluk ve kat yiiksekli[i artrrrmrna yrinelik plan revizyonu yaprlamaz."
denilmigtir. Yukandaki mevzuat hiikiimlerine aykrn plan tadilatlan incelemeye alman konularda
belirtilmiqtir.

Plan tadilatlanrun, yukarrda belirtilen ydnetmelik ve genelge hiikiimlerine uygun olmasr
gerekirdi. Bundan sonra yaprlacak imar planr tadilatlannda bagta 3194 sayrh imar Kanunu ve
Mekansal Planlar Yaprm Yonetmeligi bagta olmak ij,zere, plan yaprmrna iligkin mevzuat
hiiktimleri ile planlamanrn genel ilkelerine uygun hareket edilmesi sa[lanmahdrr.

62- Bazr proj elerin idare tarafindan onaylanmamr $ oldulu incelenmi gtir.

Akasya Mahallesi 47 ada 2l nolu parsel igin Dolan DOKGOZ adrna dtizenlenen
18.08.2016 giin ve 38 sayrh ruhsat dosyasr ekindeki elektrik projesinin onaylanmamrq olmasr
konuya drnektir.

Projelerin, mevcut imar plant, plan notlarr ve bu hiiktimlere aykrn olmayan ydnetmelik
maddelerine gcire incelenerek onaylanmasr gerekti[i bilinmelidir.

63- Ruhsat alarak yaplmma baglanan ingaatlarrn projesine uygun yaprhp yaprlmadrprnrn
personel yetersizli[i nedeniyle kontrol edilemedipi incelenmigtir.
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Uygulama geneldir.
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uygulanmasr saplanmahdrr.

64- Plan Tadilat dosyalarrnrn olugturulmadrlr incelenmi gtir.

05.04.2012 tarih ve 16 sayrh meclis karan ile gergekleqtirilen plan tadilatmm, alman
meclis karan drgrnda evrakrrun bulunmamasr ile di[er imar planr dosyalarrnda eski hali gOsterir
paftalann bulunmamast drnektir.

Plan tadilatr igin parsel sahibinin parsele ait imar planr tadilatt mtiracaat dilekgesi,
parsele ait 1/1000 cilgekli kadastro gapr, Parsel sahibinin verdigi vekaletname, parsele ait tapu
senedi, 1/1000 dlgekli parsele ait hazrrlanan ve belediye meclisince kabul ve tasdik edilen imar
plam tadilatr paftasr ve Ornekleri, belediye meclis karan ile tasdik edilen 1/5000 0lgekli tadilat
nazrm imar plam, l/1000 dlgekli imar planr tadilat teklif paftast, parsele ait imar plam tadilatr
dncesi mevcut durumla ilgili l/1000 dlgekli uygulama imar planr paftast, imar plan tadilatrna
iligkin belediye meclis karan ve parsele ait imar planr tadilatr agrklama raporu vb. tadilata iligkin
belgelerin konuldulu plan tadilat iglem dosyalannrn olugturulmast yoluna gidilmelidir.

65- Yrkrlacak derecedeki tehlikeli yaprlarrn tespitinin yaprlmadr[r incelenmigtir.

3194 sayrh imar Yasasrnrn yrkrlacak derecede tehlikeli yaprlar ile ilgili 39. maddesine
g6re; Bir krsmr veya tamamrnrn yrkrlacak derecede tehlikeli oldu[u belediye tarafindan tespit
edilen yaprlann sahiplerine tehlike derecesine gdre bunun izalesi igin belediye tarafindan on gtin
iginde tebligat yaprlaca[r, yapr sahibinin bulunmamasl halinde binamn igindekilere tebligat
yaprlaca[r, onlar da bulunmazsa tebligat varakasrrun tebli! yerine kaim olmak iizere tehlikeli
yaprya asrlaca[r ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabrtla tespit edilece$i, tebligatr miiteakip
stiresi iginde yapr sahibi tarafindan tamir edilerek veya yrktrnlarak tehlike ortadan kaldrrrlmazsa
bu iglerin belediye tarafindan yaprlacalr ve masrafinrn o/o 20 fazlas ile yapr sahibinden tahsil
edilece$i, alakahmn fakruhali tevsik olunursa masrafin belediye bi.itgesinden kargrlanaca[r,
tehlike durumunun o yapr ve civanrun bogaltrlmasmr icap ettiriyorsa mahkeme kararma li.izum
kalmaksrzrnzabftamarifetiyle derhal tahliye ettirilecegi belirtildilinden,

Bu hususlara uyulmast sa[lanmahdrr.

66- Kesinlegen imar planr ve eklerinin onaylamaya esas olan karar ile birlikte Qevre ve

$ehircilik il Vttidtirttiliine gdnderilmedipi tespit edilmiqtir.

Uygulama geneldir.

Mtilga Bayrndrrhk ve iskdn Bakanhprnrn (Teknik Aragtrrma ve Uygulama Genel
Miidtirliigti) 05.06.2008 tarih 4804 sayrh yazsr (200816 sayrh Genelge) gergevesinde her ttir
tilgekteki imar Planlan, ilave ve degigiklik planlan, plan agrklama raporlan, askt tutanaklan,
plamn onanmaslna esas Meclis Kararlan ve hali hazrr haritalanrun birer suretinin Qevre Ve

$ ehircilik it tvttidtirltiliine gdnderi lme si sallanmah drr.

MALI HIZMETLER MUDURLUGU:

Biitce ve Kesin Hesaplar:

67- Denetime tabi ddnem btitgelerinin gergekleqme miktar vs oranlan aga[rya
grkartrlmrgtrr.



Biitge Yilr Tahmini Btitge

3.410.000.00 2.8r3.419.r4
3.580.507.00 3.37s.288.97 3.415.245

3.573.176,45 3.395.399
6.922.3r6.ss s.351.s3 1.94
6S20.274.32 7.383.375.79

10.500.000.00
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27/0512016 gtin ve 29724 sayth Resmi Gazetede yayrnlanan Mahalli idareler Btitge ve
Muhasebe Ydnetmelipi hiikiimlerine grlre;

Mali ytl biitgesi, stratejik plan ve performans programlan dikkate ahnarak izleyen 2 yrhn
gelir ve gider tahminleri ile birlikte de[erlendirilir. Btitge, kurumlann plan ve programlanrun
gerekleri ile fayda ve maliyet unsurlan g0z dniinde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkeleri ile
uluslar arast standartlara uygun olarak hazrrlanrr ve uygulanrr. Biitge, gelir, gider ve finansmanm
ekonomik srntflandnlmast bciltimlerinden olugur. Gider bi.itgesi, kurumsal fonksiyonel
finansman tipi ve ekonomik srmflandrrma olmak izere 4 b<jliime aynlr. Finansman tipi tek
dtizeyden diler srmflandrrmalar 4 dtizeyden oluqur. Gelir btitgesi ve finansmarun ekonomik
srruflandmlmast cetvelleri de 4 dtizeyden olugur. Kurumlar ihtiyag duymalan halinde bu
diizeyler drgrnda ilave dtizeyler agabilirler. Ayrrca mevzuata g<ire gelir, ilk defa hesaplara
ahnacak varhklar ile yeniden delerleme farklan drqrnda riz kaynakta artrga neden olan her ttirlii
iqlemi, gider ise ilk defa hesaplara almacak varhklar ile yeniden delerleme drgrnda 6z kaynaktan
azahga neden olan her tiirlti iglemi ifade etmektedir.

5393 sayrh Belediye Kanunun 61. maddesine, belediyenin stratejik planrna ve performans
programml uygun olarak hazrrlanan biitge, belediyenin mali yrl ve izleyen 2 yrl igindeki gelir ve
gider tahminlerini gcisterir, gelirlerin toplanmasrna ve harcamalann yaprlmasma izin verir.
Biitgeye aynntrh harcama programlarr ile finansman programlan eklenir. Biitge yrh Devlet mali
yrh ile aymdrr. Btitge drgr harcama yaprlamaz. Belediye bagkanr ve harcama yetkisi verilen diler
gdrevliler btitge ddeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasmdan sorumludur
denilmekfedir.

Yaylada$ Belediyesinin Biitge ve Kesin Hesaplan incelendiginde, btitge tertiplerinin
genellikle gergekgi hazrrlandr[r anlagrlmrgtrr. Ancak, 2014 yrhnda btitge gergeklegme oranlanrun
son derece diigtik kaldrpr, bu ti.ir durumlarla kargrlaqrlmamasl igin gerekli tedbirlerin almmasr
gerektili bilinmelidir.

Tarifeler:

68- Belediye meclisince belirlenen gelir tarifelerinin 2464 sayir Belediye Gelirleri
Kanunu'nun ilgili maddeleri dikkate almmadan hazrrlandrgr tespit edilmigtir.

02.02.2016 tarih ve l0 numarah meclis karannda igyeri agma izin harcrna iligkin tarife
belirlenmiq olmasr cimektir.

2464 sayir Belediye Gelirleri Kanununda bazr vergi ve harglarrn miktar veya oranlarr
kesin olarak belirlenmig; diper vergi ve harglann ise "an az" ve "en 9ok" miktarlan belirlenerek
Kanunun 96. maddesinin (A) fikrasr ile bazr vergi ve harglann tarifelerini belediye gruplarr
itibariyle tayin ve tespit yetkisi Bakanlar Kuruluna, (B) fikrasr ile de bazr vergi ve harglarrn
tarifelerini mahallin gegitli semtleri arasrndaki sosyal ve ekonomik farkhhklar grjz dniinde
tutularak tespit yetkisi ise belediye meclislerine brrakrlmrgtr.



Miktar veya oranlan 2464 sayir
vergi ve harglar aga[rya grkarrlmrgtrr.

a) Haberlegme Vergisi,

b) Elektrik ve Havagazr Ttiketim Vergisi,

c) Yangrn Sigorta Vergisi,

g) Kanunun 21. maddesinin I. ve II. bendinde dtizenlenen Ellence Vergisi,

d) Tellalltk Harct,

e) Harcamalara Katrlma PaYlan,

Bu vergi ve harglar ile ilgili olarak belediye meclislerinin tarife dtizenleme yetkisi

bulunmamaktadrr.

Kanunun 96. maddesinin (A) fikrasr ile Bakanlar Kuruluna verilen bu yetkiye istinaden,

en son 0710512005 giin ve 25808 sayrh Resmi Gazetede yaytmlanan 1310412005 giin ve

200518730 sayrh Bakanlar Kurulu Karan ile;

a) Kaynak Sulan Harct,

b) Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcl,

c) Olgti ve Tartt Aletleri Muayene Harct,

g) Kayrt Suret Harct,

d) imar Mevzuatt Gere[ince Ahnacak Harglar,

e) Muayene Ruhsat Rapor Harct,

f) Sa$hk Belgesi Harct ve

g) Bina ingaat Harcr,

ile ilgili maktu tarifeler saptanmrgtrr. Bu vergi ve harglar ile ilgili olarak da belediye

meclislerinin tarife diizenleme yetkisi bulunmamaktadrr.

2464 sayir Kanunda yer alan ve yukarrda sayrlanlar drgrnda kalan;

a) ilan ve Reklam Vergisi (15'inci madde),

b) Ellence Vergisi (zlllil' tincti madde biletle girilmesi zorunlu olmayan eplence

yerleri),

c) iqgal Harct (56'ncr madde),

g) Tatil Gtinlerinde Qahqma Ruhsat Harct (60'rncr madde),

d) iq Yeri Agma izin Harcr (8413' iincii madde),

ite itgiti olarak ise belediye meclislerinin mahallin gegitli semtleri arasrndaki sosyal ve

ekonomik farkhhklarr gdz ontinde tutularak tarife di.izenleme yetkisi bulunmaktaydr.

Ancak, 2464 sayir Belediye Gelirleri Kanununun, belediye meclislerine "bazr vergi ve

harglarr tespit etme yetkisi veren" 96. maddesinin (B) fikrast, 1910512012 gtin ve 28297 sayrh

Resmi Gazete yayrmlanan Anayasa Mahkemesi'nin 29ll2l20ll tarihli ve E:2010162,

K:20llll75 sayir Karan ile Anayasaya aykrn bulunarak iptal edilmiqtir. SOz konusu iptal kararr

Resmi Gazete'de yayrmlandrlr 19/05/2012 tarihinden baglayarak bir yrl sonra 1910512013

tarihinde yiiriirltipe girmiqtir.

1110612013 gi.in ve 28614 sayrh Resmi Gazete yayrmlanan 6487 sayrh Kanunun 16.

maddesi ile 2464 sayrh Kanunun 96. maddesinin (A) bendi Anayasa Mahkemesinin iptal

, rii,,"i..:.],10'
Belediye Gelirleri Kanununda kesin olarak="b*illrtgC,gn 
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karanna uygun olarak "Bakanlar Kurulu, bu Kanund a en az ve en gok miktarlarr gisti;iillr"Grgi,i.verAi', 1

ve harglann tarifelerini belediye gruplan itibanyla tayin ve tespit eder." geklindJ de$gliritere[,,;]
Kanunda en az ve en gok miktarlan gcisterilen tiim vergi ve harglann tarifel
gruplarr itibanyla tayin ve tespit yetkisi Bakanlar Kuruluna brakrlmrgtrr.

Daha sonra 0110312014 gtin ve 28928 sayrh Resmi Gazete yayrmlanan 6527 sayir
Kanunun 5. maddesi ile, 2464 sayrh Kanunun 96. maddesinin (A) frkrasrna bir paragraf
eklenmigtir; bu paragraf ile; "Ancak, bu Kanunun I 5 inci maddesind e,2l inci maddesinin birinci
ftkrasmm (III) numarah bendinde, 56 ncr maddesinde, 60 rncr maddesinde ve 84 tincii
maddesinin birinci fikrasmtn (3) numarah bendinde yer alan maktu vergi ve harg tarifeleri,
Kanunda belirtilen en alt ve en tist srrurlan agmamak gartryla mahallin geqitli semtleri arasrndaki
sosyal ve ekonomik farkhhklar goz dntnde tutularak ilgili belediye meclislerinin 6nerisi, igigleri
Bakanltlmm gdriigi.i ve Maliye Bakanhgrnrn teklifi iizerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Tespit edilen bu tutarlar, her takvim yrh bagrndan gegerli olmak izere bir dnceki yrla iligkin
olarak Vergi Usul Kanunu hiiktimlerine gdre belirlenen yeniden de[erleme orarunda artrnlr. Bu
gekilde hesaplanan miktar ve tutarlann, virgiilden sonraki iki hanesi dikkate ahnarak uygulanrr.

$u kadar ki, bu miktar ve tutarlar ilgili tarifeler igin belirlenen en gok tutan agamaz. Bu
uygulamaya iliqkin usul ve esaslan belirlemeye Maliye Bakanhpr yetkilidir." hiikmii
getirilmigtir.

0110312014 tarih ve 28928 sayth Resmi Gazetede yayrmlanan 6527 sayir Kanunun 5'inci
maddesiyle 2464 sayrh Belediye Gelirleri Kanununun 96'ncr maddesine eklenen hiiktim
doprultusunda yukarrda saytlan maktu vergi ve harg tarifelerinin, Kanunda belirtilen en alt ve en
tist smrlan agmamak gartryla mahallin gegitli semtleri arasrndaki sosyal ve ekonomik farkhhklar
gciz ciniinde tutularak belediye meclislerinin cinerisi, igigleri Bakanhprnrn gdrtigii ve Maliye
Bakanhlrmn teklifi iizerine Bakanlar Kurulunca tespit edileceli belirtildiginden, tarifelere iligkin
Yayladagr Kaymakamhlrnrn 2110712014 giin ve 1121 sayrh yazrsrna istinaden 2410912014 tat'rh
ve 516 sayrh cevabi yanyla Yaylada[r Belediye Meclisince ahnan tarife kararlanmn igigleri
Bakanhlrna gdnderildi[i mi.iqahede edilmiqtir.

Yine 6527 sayrh Kanunun 6. maddesi ile de, 2464 sayfi Kanuna Gegici 7. madde
eklenmigtir; bu gegici madde ile; "2013 yrhnda uygulanmak 0zere belediye meclislerince
belirlenmiq olan; bu Kanunun 15 inci maddesinde, 21 inci maddesinin birinci fikrasrmn (III)
numaralt bendinde, 56 ncr maddesinde, 60 rncr maddesinde ve 84 tincti maddesinin birinci
fikrasmm (3) numarah bendinde yer alan maktu vergi ve harg tarifeleri, Kanunun 96 ncr
maddesinin (A) fikrasrnrn ikinci paragrafi gerelince Bakanlar Kurulunca tespit edilecek karar
y0riirlii[e girinceye kadar uygulanmaya devam edilir." htikmii getirilmigtir.

ig bu Denetim Raporu tarihi itibariyle 2464 sayrh Kanunun 96 ncr maddesinin (A)
fikrastrun ikinci paragrafina istinaden Bakanlar Kurulunca, ilan ve Reklam Vergisi (l5'inci
madde), biletle girilmesi zorunlu olmayan eplence yerlerinden ahnacak E[lence Vergisi (2llIIfl'
iincti madde), iggal Harct (56'ncr madde), Tatil Gtinlerinde Qahgma Ruhsat Harcr (60'rncr
madde), i9 Yeri Agma izin Harcr (8413'tincii madde) ile ilgili maktu vergi ve harg tarifeleri
heniiz tespit edilip yayrmlanmamrgtrr.

Ill07l20l4 gtin ve 29057 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan 45 seri no'lu Belediye
Gelirleri Kanunu Genel Tebli[in "5. Bakanlar Kurulunca Tarife Belirleninceye Kadar
Uygulanacak Tutarlar" baghkh bdltimiinde;

*6527 sayrh Kanunun 6 ncr maddesi ile 2464 sayir Kanuna aga[rdaki gegici 7 nci madde
eklenmigtir.

Gegici Madde 7 - 2013 yrhnda uygulanmak izere belediye meclislerince belirlenmig olan
bu Kanunun 15 inci maddesinde, 2l inci maddesinin birinci fikrasrrun (III) numarah bendinde,
56 ncr maddesinde, 60 tnct maddesinde ve 84 iincii maddesinin birinci fikrasmrn 3 numaralr
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bendinde yer alan maktu vergi ve harg tarifeleri, Kanunun 96 ncr maddesininil(A)'".filaasrnt1,l:
ikinci paragrafi gerelince Bakanlar Kurulunca tespit edilecek karar yiiriirlti[e girir.iieye kad'riq' ,:,
uygulanmaya devam edilir. ' 
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Bu madde hiikmii uyannca, yukanda usul ve esaslan belirtilen gergevede'Bakanlar
Kurulu karan yayrmlanrncaya kadar sdz konusu vergi ve harglarrn maktu tarifeleri olarak ilgili
belediyelerin belediye meclislerince 2013 yrh igin belirlenen tutarlar uygulanacaktrr.

Ote yandan, 6360 sayrh On Dcirt ilde nuytikgehir Belediyesi ve Yirmi Yedi ilge
Kurulmasr ile Bazr Kanun ve Kanun Hiikmiinde Kararnamelerde De[igiklik Yaprlmasrna Dair
Kanun ile yeni kurulan belediyeler, ilk mahalli idareler genel segimiyle tiizel kigilik
kazanmrglardr. Bu durumda, yeni kurulan belediyelerin sdz konusu vergi ve harglar ile ilgili
olarak 2013 yrh igin maktu vergi ve harg tarifeleri olmadrprndan, bahse konu belediyelerin;

o il belediye smrrlan iginde yeni kurulan belediyelerin, il belediye meclislerince,

o Smrlan genigleyen veya belde belediyesi iken ilge belediyesine ddniigen belediyelerin,
kendi belediye meclislerince,

r Birden fazla belediye krsrmlarrndan oluqan belediyelerin, ilge merkezi olarak belirlenen

belediye meclislerince,

2013 yrh igin tespit edilen tarifeleri uygulamalan uygun bulunmugtur." ibareleri yer

almrgtr.

Agrklanan nedenlerle;

a) Kaynak Sulan Harcr, Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harct, Olgii ve Tartr

Aletleri Muayene Harcr, Kayrt Suret Harcr, imar Mevzuatt Gerelince Ahnacak Harglar,

Muayene Ruhsat Rapor Harcr, Salhk Belgesi Harct ve Bina ingaat Harct ile ilgili olarak,

Kanunun 96. maddesinin (A) fikrasr ile Bakanlar Kuruluna verilen bu yetkiye istinaden en son

0710512005 gtin ve 25808 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan 1310412005 gtin ve 200518730

sayrh Bakanlar Kurulu Karan ekinde yer alan tarifenin uygulanmast;

b) 2464 sayrh Kanunun Gegici 7. maddesi gerelince Yaylada[r Belediyesi tarafindan

(sdz konusu vergi ve harglarla ilgili olarak Bakanlar Kurulu karan ytiriirltipe girinceye kadar)

2013 yrhndu.rygulutt*ak iizere Yayladagr Belediye Meclisince belirlenmig olan ilan ve Reklam

Vergisi, biletle girilmesi zorunlu olmayan e[lence yerlerinden altnacak Eflence Vergisi, iggal

Harcr, Tatil Gtinlerinde Qahgma Ruhsat Harcr ve ig Yeri Agma izin Harcr ile ilgili tarifenin

uygulanmasr; ilan ve Reklam Vergisi, biletle girilmesi zorunlu olmayan eplence yerlerinden

airttu"ak E[lence Vergisi, iggal Harcr, Tatil Gtinlerinde Qahqma Ruhsat Harct ve ig Yeri Agma

izin Harcr ile ilgili maktu vergi ve harg tarifeleri Bakanlar Kurulunca tespit edilip yiirtirlii[e
girdikten soffa ise Bakanlar Kurulu tarafindan tespit edilecek tutarlarm uygulanmasr, bilahare

her takvim yrh bagrndan gegerli olmak i.izere bir <jnceki yrla iligkin olarak Vergi Usul Kanunu

hiikiimlerine gdre belirlenecek yeniden de[erleme orarunda arttnlmast sa[lanmahdrr.

GiDER OLUSTURAN ISLERMLER

69- 4734 Sayrh Kanunun 2llf ve 22ld
amagla konulan odeneklerin 0/010 unu aqtrfr
ahnmadr$r incelenmigtir.

maddelerine istinaden yaprlan harcamalann bu
halde Kamu ihale Kurumundan uygun gdriig

4734 sayit Kamu ihale Kanunu'nun 62. maddesinin ( r ) bendine gdre; o'Bu Kanunun 21

ve 22'nci maddelerindeki parasal limitler dAhilinde yaprlacak harcamalann yilhk toplamt,
idarelerin btitgelerine bu amagla konulacak ddeneklerin oZ10'unu Kamu ihale Kurulu'nun uygun
gdriigii olmadrkga a$amayacafr belirtilmiq olup,
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Aynca Kamu ihale Teblipinde de "211.1.1. 4964 sayir Kanunla 4734 Jhyji*E:y.tBi;'Aynca Kamu ihale Teblipinde de "21.1.1.1. 4964 sayir Kanunla +234 sp.rl|ri4qlgr.r3'".i 0,,

eklenen 62 nci maddenin (r) bendiile 2llf ve 22ld maddelerine gdre yaprlacak ahmlffir'qtiirrfi,ma*rii'
getirilmigtir. Sriz konusu madde ile Kanun kapsamrnda bulunan kurum ve kuruluglaniiK!4,runrllr-''-
2I ve 22 nci maddelerinde belirtilen parasal limitler dahilinde yapacaklan harcamalann'yilhk
toplammrn idarelerin biitgelerine bu amagla konulacak ddeneklerin % l0 unu afamayaca[r
ongdrtilmiigttir. Bu diizenleme ile Kanun kapsamrndaki kurum ve kuruluglar tarafindan yaprlacak

mal ve hizmet ahmlarr ile yaprm iplerine iliqkin harcamalarn, 4734 saytlt Kanunda belirtilen
temel ilkelere ve usullere uygun bir gekilde yaprlmasr amaglanmrgtrr.

21.1J.2. Buna gore, 4734 sayrh Kanunun 62 inci maddesinin (r) bendine gdre Kanun
kapsamrndaki kurum ve kuruluqlar, gerek 21 inci maddesinin (f) bendi, gerekse temsil alrrlama
faaliyetleri kapsamrnda yaprlacak konaklama, seyahat ve iageye iligkin ahmlar haig 22 nci
maddesinin (d) bendi kapsamrnda yapacaklan harcamalarda, biitgelerine bu amagla konulan

ddeneklerin % 10 unu Kamu ihale Kurulunun uygun gririigii olmadan aqamayacaklardrr.

21.2. 4734 sayrh Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ve 22 nci maddesinin (d) bendine

grire ihtiyaglarrn temininde kurum ve kuruluglar, yrlhk biitgelerinde belirlenen toplam ddenek

miktanm dikkate alacaklardrr. Kurum ve kuruluglar, mal altmt, hizmet altmt veya yaprm igleri

igin biitgelerine konan yrlhk toplam ddenekleri iizerinden her biri igin ayn ayrt o/o 10 orarunt

hesaplayacaklardrr. Burada cinemli olan husus, ilgili veya baph birimlerin depil kurum veya

kurulugun toplam <ideneklerinin o/o 10'unun aqrhp aqtlmamastdr.

21.3. Kanun kapsamrndaki kurum ve kuruluglar, ihale ve harcama yapmaya yetkili

birimlerinin 4734 sayrh Kanunun 2llf ve 22ld maddeleri kapsamrnda yaptrklan harcamalanmn,

toplam ddeneklerinin o/o I0 oraruru agrp agmadtklannt takip edeceklerdir. Kurum ve kuruluglar

ilgili veya ba!1 birimlerine mal ve hizmet ahmr ile yaplm igleri rideneklerinin aktanlmast ile

itgiti igiemleri yaparken veya bunlann harcamalarrnr belirlerken bu durumu gdz dntinde

bulunduracaklardrr.

2l.4.llgili veya ba$h birimler % l0 oranrnln agtlmast zorunlulu[u do[masr durumunda

buna iligkin bagvurulannr, ilgili veya ba[h bulunduklan kurum ve kuruluglara yapacaklardrr.

Kurum ue kuruiuglarca gelen taleplerin incelenmesi ve deperlendirilmesi. sonucu, 2llf ve 22/d

maddeleri kapsamrnda yapacaklair harcamalann yrlhk biitgelerinde mal ve hizmet ahmr ile

yaplm iqleri igin ayrrlan 
-odinekleri 

toplamrrun o% 10 oranrnr agacaptnrn anlaqtlmasr halinde, 5018

,uyrt, Kamu Mali yonetimi ve Kontrol Kanununa ekli (l) ve (lI) sayrh cetvellerde yer alan

turum ve kuruluglar igin balh veya ilgili bakan, mahalli idarelerde ve (IV) sayrh cetvelde yer

alan kurum ve kuruluglarda iist yonetici, (III) sayrh cetvelde yer alan kurum ve kuruluqlar ile

amlan Kanun kapsamrnda yer almayan kurum ve kuruluglarda ise harcama yetkisine sahip kigi ya

da kurullar tarafindan 62 nci maddenin (r) bendi uyannca uygun gdr$ igin Kuruma baqvuruda

bulunulacaktrr. Bu konuda yetki devredilmig olsa bile yetki devredilenlerin baqvurularr kabul

edilmeyecektir.

21.5. Bagvurularda, 21 inci maddenin (f) bendi gerepince altnmast dngdrtilen mal veya

hizmetler ile 22 nci maddenin (d) bendi gerepince temin edilecek mal, hizmetler ve yaplm

iglerinin tamml, igeri[inin ne oldufu ve Kanunda belirtilen temel ihale usulleriyle ve 2l inci

maddenin (f) ve 22 ici maddeninld; bendi drgrndaki bu maddelerin diler bentlerinde saytlan

a1m ve temin yontemlerine g<ire temin edilememe gerekgeleri aynntrh bir qekilde belirtilerek

ekteki formda (pt-O.z) istenilen bilgiler ve konuyla itgiti belgeler gdnderilecektir. Kamu ihale

Kurulunca uygun gitrtig talepleri deferlendirilirken, kurum ve kuruluqlann ihale ve do!rudan

temin yoluyft yaptlnari ahm ve iqleie iligkin olarak Kuruma g<inderdikleri bilgiler de dikkate

ahnacaktrr.

21.6. Kamu kurum ve kuruluglarrn btitgelerinde dngoriilen odenek tutannrn, mal ve

hizmet almlan igin Kanunun 21 inci maddesinin (f; bendi ile 22 nci maddesinin (d) bendinde

yer alan parasal limitlerin toplammr, yaprm iglerinde ise22 nci maddesinin (d) bendinde yer alan



parasal limiti gegmemesi halinde o/o l0 oramrun agrlmasr igin Kamu ihale
giirib almmasr gartr aranmayacaktrr. .\?,'p; '' a 
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2I.7.Kamukurum ve kuruluglanrun biitgelerinde mal ve hizmet ahmlan iqin\btliotfuid;
ddenek tutanrun o/o l0'unun, Kanunun 2l nci maddesinin (0 bendi ve22 nci madderinitt 1Oy
bentlerinde yer alan parasal limitlerin toplamrnrn altrnda kalmasr halinde bu maddelerde
belirtilen parasal limitlerin toplamr kadar, yaprm igleri igin biitgelerinde dng6rtilen 6denek
tutanrun %o lO'unun 22 nci maddenin (d) bendinde yer alan parasal limitin altrnda kalmasr
halinde ise bu parasal limite kadar olan.harcamalar igin de Kamu ihale Kurulundan uygun gdriiq
alma gartr aranmayacaktrr.

2l.8.Kanunun 2l inci maddesinin (f) bendi ile22 nci maddesinin (d) bendinde yeralan
parasal limitlerin toplamr dikkate altrurken mal ve hizmet ahmlarr ile yaprm igleri igin aynlan
ddenek tutarlarr ayrr ay n delerlendiri I ecektir.

2l.9.Kamu ihale Kurulu tarafrndan verilen uygun gdrii$, verildiSi yrl igin gegerli ve
talepte bulunulan hususlar ile smrrh olacaktrr.

2I.10. Yukarrda dng<iriilen esaslara ve ekteki forma (Ek-O.2) uygun olarak yaprlmayan
baEvurular delerlendirmeye ahnmayacaktr."

$eklinde konu detayh olarak agrklanmrgtrr. Kanun'un 2llf ve 22ld maddelerine
dayamlarak yaprlan ahmlarda yukarrdaki agrklamalara uygun iglem yaprlmahdrr.

in.lt,n is vn islnlvlrnRi:
2886 Savrh Devlet ihale Kanunu Hiikiimlerine Giire Yaprlan ihaleler:

70- 2886 sayrh Devlet ihale Kanunu htiki.imlerine gdre yaprlan ihalelerin, Yayladapr
ilgesinde giinliik gazete gtkmamasrna ralmen htiktimet binasrnda ilan edilmedigi tespit
edilmigtir.

27.10.2015 tarihinde ihalesi yaprlan 19 adet ta$mmaz satrgr ihalesinin htikiimet binasrnda
ilan edilmemiq olmasr cirnek olmakla birlikte, uygulama geneldir.

2886 sayrh Devlet ihale Kanunu'nun 17lI-b maddesinde; "Gtinltik gazete grkmayan
yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fikranrn (a) bendindeki streler iginde ilgili idare ile hiikiimet ve
belediye binalarrnrn ilan tahtalanna asrlacak yanlar ve belediye yaym araglan ile yaprlrr. Bu
iglemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en gok 7 giin arahklarla gazete grkryorsa aynca
gazete ile bir defa ilan yaprlrr." denilmigtir.

Mahallinde gtinliik gazete grkmadrlr igin ihale ilanlannrn hi.iktimet binasrnda da
yayrnlanmasr igin gerekli yazrgmalar yaprlmahdrr.

71- ihale iglem dosyalarrnrn dtizenli tutulmadrfr, ihaleye iligkin bazr belgelerin inceleme
srasmda beyan edilemedifi, dosyalama ve argivleme gahgmalannrn lzensiz oldu$u gdrtlmiigttir.

23.06.2015 tarih ve 32 sayrh enctimen karan ile satrgr yaprlan tagrnmazlara iligkin ihale
iglem dosyasrnda ilan yaprldrgrna iligkin tutana[rn bulunmamasr, ihale evrakrrun tarih srasma
gdre sralanmamtg olmasr ve ihale belgelerinin dtizensiz muhafaza ediliyor olmasr drnektir.

2886 sayrh Devlet ihale Kanunu'nun "ihale iqlem dosyasmm diizenlenmesi" baghkh 15.
maddesinde "ihale suretiyle yaprlacak igler igin bir iglem dosyasr di.izenlenir. Bu dosyada onay
belgesi, varsa tahmin edilen bedele iligkin hesap tutana[r, gartname ve ekleri, gerekli projeler,
ilana iliqkin belge ve gazete ntshalan, sdzlegme tasansr ile saklanmasmda yarar gdrtilen diger
belgeler bulunur.

$artnamelerde teknipe uygun olmayan veya gergeklegmesi mtimkiin bulunmayan kayrt ve
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gartlann bulundu[u anlaqrldr$r takdirde, komisyonlar ilgili idareye gartnameleril,
iizere ihaleyi erteler. Bu durumda ihale, yeniden diizenlenecek gartnameye ve 19
uyannca yaprlacak ilana gdre gcire yiirtittiltir." denilmigtir.

ihale iglem dosyalanmn eksiksiz hazrrlanmasr ve <izenli muhafazasr sa[lanmahdrr.

72- Belediye taqrnmazlanrun meclis karan ile kiralandr[r tespit edilmigtir.

09.05.2012 tarih ve 26 numarah meclis karannda, Yayladalr Belediyesi miilkiyetinde
bulunan tagmmazrn kiraya verilmesinin karara ballanmasr rirnektir.

2886 sayrh Devlet ihale Kanunu'nun "Kapsam" baghkh l. maddesinde "Genel biitgeye
datril dairelerle katrna biitgeli idarelerin, dzel idare ve belediyelerin ahm, satlm, hizmet, yaplm,
kira, trampa, mtilkiyetin gayri ayni hak tesisi ve tagrma igleri bu Kanunda yazh htikiimlere gOre
yiiriitiiliir. " denilmi gtir.

Yukarrda belirtilen kanun hiikmtintin uygulanmak zorunda oldulu bilinerek, belediye
tagrnmazlan ihalesiz kiraya verilmemelidir.

73- ihale ilanlarrna iligkin tutanaklann usuliine uygun tutulmadr[r incelenmigtir.

2886 sayrh Devlet ihale Kanunu gergevesinde gergeklegtirilen ihale ilanlanmn ihaleden
belli bir siire Once belediye ilan panosuna asrlmak ve hoparl<ir ile anons etmek suretiyle ilan
edilmesine ra[men, bu ilanrn yaprldrlrna iligkin tutanalrn ihaleden bir giin 6nce diizenlenerek,
dosyasmda saklanmasr uygulamasr ttim ihaleler igin genellik arz etmektedir.

ihaleye ilanrna iligkin tutanaklann, ilan yaprlan gi.in ve saati agrkga belirtir gekilde her
ilan igin aW ayrr tutularak dosyasrnda muhafazasr sallanmahdrr.

74- Taahhtidtnti sdzle$me ve gartname htiktimlerine uygun olarak yerine getirmeyen
ytiklenicilerin, ihalelere katrlmaktan yasaklanmasr yOniinde herhangi bir iglemin yaprlmadrlr
incelenmigtir.

27.10.2015 tarihinde gergeklegen taqrnmaz satrgr ihalesi iizerine kalan Hiiseyin
DELiVELi'nin ve 26.01.2016 tarihinde gergeklegen tagrnmaz satrgr ihalesi tizerine kalanMustafa
UGURLU'nun, stiresi iginde sdzlegme imzalamadrlr, bu kigilerin gegici teminatrmn gelir
kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine ralmen, bahsi gegen qahrslar hakkrnda ihaleye
katrlmaktan yasaklanmasr igin herhangi bir iglem tesis edilmemig olmasr rirneklir.

2886 sayrh Devlet ihale Kanununun 84 i.incii maddesinin tig ve ddrdtincii fikrasrnda
"Uzerine ihale yaprldrlr halde usuliine gdre s<lzlegme yapmayan istekliler ile sdzlepme
yaprldrktan sonra taahhiidtinden vilzgegen ve mticbir sebepler drgrnda taahhiidtinii s0zleqme ve
gartname htiktimlerine uygun olarak yerine getirmeyen miiteahhit veya mtiqteriler hakkrnda da,
ihaleyi yapan bakanhk veya ilgili bakanhk tarafindan, bir yrla kadar ihalelere katrlmaktan
yasaklama karan verilir ve bu kararlar Resmi Gazete'de ilan ettirildi[i gibi ilgililerin
milteahhitlik sicillerine iqlenir.

ihaleyi yapan idareler, ihalelere katrlmaktan yasaklamayr gerektirir bir durumla
kargrlagtrklan takdirde, gerepinin yaprlmasr igin bu durumu ilgili bakanhpa bildirmekle
yiiktimltidtirler."

Hiikiimleri dtizenlenmi g,

Ote yandan, igigleri Bakanh[r Mahalli idareler Genel Mi.idiirliisii'niin 1ll0ll2008tarih ve
8050MAH07400011917-45062 sayrh Genelgesi'nde; *2886 sayrh Devlet ihale Kanunu, 4734
sayrlr Kamu ihale Kanunu ve 4735 sayrh Kamu ihale Sdzlegmeleri Kanunu hiikiimlerine g6re,
mahalli idarelerin ihale iglemlerindeki fiil ve davranrglardan <ittirii gergek ve ttizel kigiler
hakkrnda uygulanacak ihaleden yasaklama kararlan Bakanh[rmntarafindan verilmektedir.

Resmi Gazete'de yayrmlanan ihaleden yasaklama ilanlarr ve mahkemelerden
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Bakanhfirmrza intikal eden yazrlardan, ihaleden yasaklama kararlarr konusund" i1;j"l
yaprldrfr ve enciimen ya da birim bagkanh[r karanyla ihaleden yasaklama iglemi
yayrmlanmak iizere Resmi Gazeteye grinderildi[i tespit edilmigtir.

Aynca ilgili idarelerce, yasaklamayr gerektiren fiil veya dawanrqa iligkin geiekli
belgelerin Bakanhlrmrza zanarnnda gdnderilmemesinden dolayr yasaklamalar stiresi 

-iginde

verilmekte ve talep sahibi idarelerle gereksiz yazrgmalar yaprimaktadrr. ihale yurut t.*
konusunda uygulama birliginin sallanmasr amacryla, mahalli'idarelerin Kamu ihalilerinden
yasaklama kararlanna iligkin iglemlerinin agaSrdaki qekilde yiiri.itiilmesi uygun bulunmugtur.

l-il tizel idareleri ve belediyeler tarafindan yaprlacak ihaleden yasaklama talepleri
valililin gdrtiqii de belirtilerek vali imzasr ile Bakanhga gdnderilecektir.

2-ihaleden yasaklama taleplerine iligkin dosyalar, kanunlardaki stire dikkate alnarak
ihaleden yasaklama gerektiren eylem veya iqlemin tespitini mtiteakip siire gegirilmeden
Bakanhpa intikal ettirilecektir.

3- il 6zel idareleri ve belediyelerin ihaleden yasaklamaya iligkin taleplerinde bulunmasr
gereken belgeler ekte belirtilmigtir" denilmekte olup, Genelge ekinde;

",ihale yasalr istenen talep dosyasrnda bulunacak belgeler

I) Belediye ve il 6zel idarelerinin 2886 Sayrh Devlet ihale Kanununa G6re ihaleden
Yasaklama Taleplerinde Bulunmasr Gereken Zorunlu Belgeler:

l) Uzerine ihale yaprldrlr halde usuliine gdre sdzleqmenin imzalanmamasr durumunda; a)
Yasaklama gerekgesi, b) ihale komisyon karan, c) Sdzlegmeye davet yazlsl ve bu y*r,,rn
tebliline dair belge, d) Gegici teminatrn irat kaydedildigine dair belge, e;itraleteraen
yasaklamlmasr istenilen gergek kiqi ve ttizel kigiye ait bilgilerin dolduruldulu ihaleden
yasaklama formu,

2) ihale iglemlerinin hazrlanmasr, ytirtiti.ilmesi ve sonuglandrnlmasr srasmda 83 tincti
maddede sayrlan yasak fiil veya davranrglarda bulundu[unun tespit edilmesi durumunda; a)
Yasaklama gerekgesi, b) ihale komisyon karan, c) idari gartnameni bir cimefii, d) id#
s0zle$meni bir 6megi, e) $irketin sernaye dalrhmrnr gcisteren ticaret sicili iazeGsi, f;
ihalelerden yasaklanmasr istenilen gergek kigi ve tuzel kiqiye ait bilgilerin dolduruldugu ihaleden
yasaklama formu, g) ihaleye teklif sunan gergek kigi ise (e) bendinde belirtilen bel-geye gerek
bulunmamaktadrr.

3) Sdzlegme yaprldrktan sonra, taahhiitten vazgegilmesi ve miicbir sebepler drgrnda
taahhtidtin sdzlegme ve gartname hiikiimlerine uygun olarak yerine getirilmemesi durumunda;

a) Yasaklama gerekgesi, b) ihale komisyon karan, c) idari gartnamenin bir 6me!i d) idari
sdzlegmenin bir 6rne!i, e) Mi.iteahhit veya mtigterinin taahhiidtinden uargeg*isi veya
taahhiidtinti, gartname ve sdzlegme htiktimlerine uygun olarak yerine getirmemlsi halinde;
idarece en az l0 gtin siireli ve nedenleri agrkga belirtiien ihtann g.ntaigiri. ve ihtann tebliline
dair belge, f) Kesin teminattn irat kaydedildiline iligkin belge, g) ih-alelerden yasaklanriasr
istenilen gergek kigi ve ttizel kigiye ait bilgilerin dolduruldulu iiraleden yasaklama formu,,
sayrlmrgtrr.

Bundan bciyle, iizerine ihale yaprldrgr halde usultne gore sdzleqme yapmayan i.istlenicinin
iqilhli Bakanhlrna ihalelerden 

-yasakl-anmasr 
igin bildirilmesi saglanmal, yasaklama

bildiriminde bulunulurken yukarrda belirtilen genelge hiiktimleri griz dntind-e bulundurulmaldr.
75'ihale yaprhp yaprlmamasrna ve uygulanacak ihale usuliine belediye enctimeninin

karar verdili incelenmigtir.

03.05.2016 tarih ve 44 sayh enciimen kararlarrnda
grkartrlmasma karar verilmesi rjmektir.

ihaleye

s-
belediyeye ait tagrnmazrn
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2886 sayrh Devlet ihale Kanunu'nun 3. maddesine g6re; "Kanundd
yaptrrmaya ve ihaleye, idarelerin ita amirleri yetkilidir." ri. "l'..

\.jigigleri Bakanh[r Mahalli idareler genel Mtidtirltigii'niin 2410212006 tbrih ve
8050MAH0740001145181 sayrh ve "Harcama yetkilisi ve ihale yetkilisi" konulu Genelgesinin
C-2 bdltimiinde; *2886 sayrh Devlet ihale Kanununun 3 iincii maddesinde, bu kanundi yanlr
igleri (harcama drgrnda) yaptrrmaya ve ihaleye idarelerin ita amirlerinin yetkili oldugu triitmti
bulunmaktadrr. 3l/12/2005 tarihinden itibaren ytirtirli.ikten kalkan 1050 sayrh Muhasebe-i
Umumiye Kanununda ita amiri "Devlet hizmetlerine iligkin giderlerin gegici ya da kesin olarak
tidenmesi hakkrnda saymanlara yazir emir ve izin verenlere ita amiri denir" geklinde
tarumlanmry idi. 1050 sayrh Kanunun ytirtirltikten kalkmasr ile birlikte ita amirlili ve sayman
kavramt ortadan kalkmrg ve 2886 sayrh Devlet ihale Kanununda tarumlanan ihali yetkilisinin
kim olaca$ hususunda tereddiit oluqmuqtur.2886 sayrh Devlet ihale Kanununun 13 i.incti
maddesi hiikmtine gdre, il 6zel idareleri ve belediyelerde enciimenlerin ihale komisyonu olarak
gdrev yaptrklarr, bu komisyonlann bagkanlarrnrn da bu idarelerin tist ydneticileri oldugu dikkate
ahndrlrnda ve aynca ita amirlili tarumrrun dtizenlendigi 1050 sayrh Kanun ytiriirliikt"n kalk-tg
olmakla birlikte, tist ydneticilerin ihale yetkilisi srfatrnr kaldrran veya bagka kiqiye veren bii
dtizenleme olmadrlrndan dolayr, 2886 sayrh Devlet ihale Kanununa tabi iglerin ihalesinde bu
idarelerin tist ydneticileri (vali ve belediye bagkanr) ihale yetkilisi srfatrm kullanmaya devam
edeceklerdir. " denilmektedir.

Bu nedenle belediyelerde 2886 sayrh Kanuna gd,re ihale yaprhp yaprlmamasma karar
verecek olan belediye bagkanrdrr.

2886 sayrh Devlet ihale Kanunu'nun l1 inci maddesine gdre; ihalesi yaprlacak her ig igin
bir onay belgesi haztrlanmasr, onay belgesinde ihale konusu olan igin nevi, nitelipi, miktarr,
varsa proje numarasl, tahmin edilen bedeli, kullanrlabilir ridenek tutan, avans ve fiyat farkr
verilecekse gartlart, ihalede uygulanacak usul, yaprlacaksa ilanrn qekli ve adedi, almacaksa gegici
teminat miktanrun belirtilmesi, onay belgesinde ayrrca, gartname ve eklerinin bir bedel
kargrhlrnda verilip verilmeyecelinin, bedel kargrhlr verilecekse bedelinin ne olacalmrn
gdsterilmesi gerekir. Dolayrsryla uygulanacak ihale usulti onay belgesinde bellidir.

Enciimenin ihale yaprlmaslna ve ihale usuli.ine karar verrne yetkisi bulunmadrlr bilinerek,
bu ttir hatah kararlar ahnmamahdrr.

76' 4734 sayth Kamu ihale Kanunu gergevesinde yaprlan ihalelerde "harcama yetkilisi"
sfattm belediye bagkanrnrn kullanmakta oldu[u, ti.im ihale evrakmm belediye bigkammn
oluruna sunularak hazrrlandrfr, ihale komisyonu ilyesi gdrevlendirmeleri ve ihali onay belgesi
dtizenlenmesi iglerinin belediye bagkanrnca gergeklegtirildili gdriilmiigtilr.

Uygulama ttim ihalelerde aynrdrr.

5393 sayrh Belediye Kanununun 63. Maddesinde, belediye butgesi ile ddenek tahsis edilen her bir
harcama biriminin iist ydneticisinin harcama yetkilisi olarak tanrmlandr[r;

5018 sayth Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanunu'nun 22.12.2005 gtin ve 5436 sayrl
Kanun'un 1. maddesi ile de[igik 3 1. maddesi ve Maliye Bakanhlrnr n 31.12.2005 tarih ve 26040 sayrir 4
iincti Miikerrer Resmi Gazete'de yaytmlanan Harcama Yetkilileri Hakkrnda I Seri No'lu Genel
Teblilinde; "Tegkilat yaprsr ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde
gtigliik bulunan idareler ile btitgelerinde harcama birimleri srnrflandrnlmayan idarelerde harcama yetkisi,
iist ydnetici veya iist ydneticinin belirleyecegi kigiler tarafindan mahalli idarelerde igigleri Bakanlgrnrn
uygun gdrtigii iizerine ytiriitiilebi l ir" hiikmi.iniin getiri ld ipi ;

Biitgelerinin kurumsal stntflandtrmastnda harcama birimleri kodlanmakla birlikte, niifusu 10.000
(onbin) ve a$a$r olan ilge ve ilk kademe belediyelerinde harcama yetkisinin belediye iagkanr oldugu
ancak diler belediyelerde bu yetkinin odenek tahsis edilen birimin en iist ycineticisi tarafindan

mlerine Giire
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kullanrlaca!r;

Ust ydnetimin giderleri, kurumsal srnrflandrrm ada dzel
miidiirliipii kadrosu bulunmayan idarelerde "02-6zel Kalem"
harcama yetkisinin beled iye bagkanr tarafindan kul lan r lacalr;

kalem olarak kodlanan. anchli
kurumsal kodundan yaprlacak

4734 sayfi Kamu Ihale Kanunu 4 iincii maddesinde ihale yetkitisi, idarenin ihale ve harcama
yapma yetki ve sorumlululuna sahip kigi veya kurullan ile usuliine uygun olarak yetki devri yaprlmrg
gdrevliler olarak tanrmlandrlr ;

5018 sayrh Kamu Mali Ydnetimi ve Kontrol Kanununun 3 iincti maddesinin (k) bendinde, kamu
idaresi biitgesinde ddenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birim "harcama birimi" olarak
tarumlanmtg, aynl kanunun 1l inci maddesinde, belediyelerde belediye bagkanr, iist ydnetici, anrlan
Kanunun 3l inci maddesinde ise, bi.itge ile cidenek tahsis edilen her bir harcama biriminin amiri harcama
yetkilisi olarak belirlendi!i;

Yine aynr Kanunun 32 inci maddesinde de "biitgelerden harcama yaprlabilmesi, harcama
yetkilisinin harcama talimatr vermesiyle miimkiindiir" hiikmtiniin yer aldrpr, bilinerek;

Yukarrdaki hiikiimlerin birlikte delerlendirilmesinde;

5018 sayrh Kanunda dtizenlenen harcama yetkilisi, harcama yetkisi ve harcama talimatr
kavramlannn, 4734 sayth Kamu ihale Kanunundaki ihale yetkilisi ve yetkisini de kapsadrpt, 4734 sayilrr
Kamu ihale Kanunu kapsamtndaki iglerde, ihale yetkilisi srfatrnrn iisi ycineticiler tarafindan kullanrima
imkanmm kalmadrlr, dolayrsryla ihale yetkilisi srfatrnrn da harcama yetkilileri tarafindan kullanrlmasr
gerekti!inden,

Bundan sonra yaptlacak ihale ig ve iqlemlerinde(4734 sayrh Kanun kapsammda olanlar igin) ihale
yetkilisi stfattnm ilgili birim ydneticisi tarafindan kullanrlmasr, ihale evrakrnrn buna uygun hazrlanmasr
saflanmahdrr.

77- Yaprm igi ihalelerinde yer teslimi tutanaklan diizenlenirken hatah uygulamalar yaprldrlr
gdriilmiigtiir.

24.05.2016 tarih ve 20161178603 kayrt numarah 6 adet saha yaprmr igine ait sdzlegmenin 9.1
maddesinde 14.06.2016 tarihinde yer teslimi yaprlarak, igin 12.08.2016 tarihinde bitirilece[i ve 9.2
maddesinde siire uzatrmr veri lmeyecegi bel irtilmi g olup;

14.06.2016 tarihinde ihale iizerine kalan yiiklenici firma ile yer tesliminin yaprldrgrna dair tutanak
imzalanarak dosyasrna koyulmugtur.

Ancak yukarrda bahsedilen yer teslimi tutanapr, yaprlacak olan sahalann ilkine ait olup bagkaca
tutanak tutulmamtg, di[er sahalann yer teslimine iligkin problemler yaganmrg ve yer teslimi; buna baSlr
olarak da igin bitirilmesi uzamlg, idare yer teslimini geciktirdili streyi gdz dniinde bulundurarak siire
uzattmr vermek durumunda kalmrgtrr.

Bundan sonra yaptlacak yaprm igi ihalelerinde, yer teslimi tutanaklarrnrn her bir alan igin ayl ayl
tutularak, igin baglama tarihinin dolru bir gekilde kayrt altrna ahnmasr ve scizlegme hiiki.imlerine aykrrrirk
olugturabilecek uygulamalardan sakrnrlmasr gerekti[i bilinerek, buna uygun iglem tesis edilmelidir.

78- Bazt ihale dosyalarrnda ihaleye katrlacak isteklilerden vergi borcu bulunmadrSrm
gdsterir belge ile sosyal giivenlik kurumu prim borcu bulunmadrgrnr gdsterir belgenin, ihale
usultine gd,re son bagvuru ve/veya ihale tarihinde isteklinin anrlan bentlerde belirtilen durumlarda
olmadrlrnr g<istermesi gerekirken sonraki bir tarih igin temin edildikleri g<iriilmtiqtiir.

09.12.2015 tarih ve 20151151567 kayfi numarah akaryakrt ahmr ihalesi uhdesinde kalan
Oktay Petrol Ur. Nak. Tem. Meg. San. Tic. Tld. $ti. isimli firmadan alman SGK primi ve vergi
borcu bulunmadrprna dair belgelerin 25.L2.2015 tarihindeki durumu gdstermesi 6mektir.

4734 sayfi Kanunun 10. maddesinin son fikrasrnda; agalrda belirtilen durumlardaki
istekliler ihale drgr brrakrlrr denilerek (a) bendinden O bendine kadar teker teker sayrlmrgtrr;

Mal Ahmr ihaleleri Uygulama Y0netmeli[inin 50. maddesinin birinci ve ikinci frkrasrnda
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da; "Kanunun l0 uncu maddesinde yer alan hiiktimler gere[ince; \11::r rr::,- . 
t. '

a) iflas eden, tasfiye halinde olan, iqleri mahkeme tarafindan yiirtitiilen, f.onttrOutO if*
eden, iglerini askrya alan veya kendi iilkesindeki mevzuat hdkiimlerine g6re benzer Uir aunimaa
olan.

b) iflasr ilan edilen, zorunlu tasfiye karan verilen,
mahkeme idaresi altrnda bulunan veya kendi iilkesindeki
durumda olan,

c) Ttirkiye'nin veya kendi i.ilkesinin mevzuat htikiimleri uyannca kesinlegmig sosyal
giivenlik prim borcu olan,

g) Ttirkiye'nin veya kendi iilkesinin mevzuat htikiimleri uyannca kesinlegmig vergi borcu
olan,

d) ihale tarihinden Onceki
htikiim giyen,

beq yrl iginde, mesleki faaliyetlerinden dolayl yargl karanyla

e) ...,

f) ihale tarihi itibariyle, mevzuatr
men edilmig olan,

g)...,

gereli kayrth oldulu oda tarafindan mesleki faaliyetten

adaylar ve isteklilerin ihale drgr brrakrlacapr;

(2) ihale iizerinde kalan istekliden, birinci fikranrn (a), (b), (c), (q), (d) ve (f) bentlerinde
belirtilen durumlarda olmadrprna dair belgelerin scizleqme imzalanmadan'6nce istenilmesinin
zorunlu oldufu; bu belgelerin, ihale usultine g6,re son bagvuru velveya ihale tarihinde isteklinin
arulan bentlerde belirtilen durumlarda olmadrlrnr gristermesi gerek(ir)"ti[i agrkga yer almrgtrr.

ihale tizerine kalan isteklilerden sdzlegme yaprlmadan <ince ve mutlaka ihale tarihi itibari
ile muaccel olmug vergi borcu ve sosyal giivenlik kurumu borcu olmadr[rm gdsterir evrakrn
teslim almmasr ve dosyasrnda muhafaza edilmesi sallanmahdrr.

79- Denetime tabi dcineme ait ihale iglem dosyalannda, ihale doktimam satrg fiyatrmn
tespitine iligkin belgeler bulunmadrpmdan, bu fiyatrn ne gekilde tespit edildili anlagrlamamrgtrr.

10.08.2015 tarih ve 2015183942 ihale kayrt numarah hizmet a|mr ihalesinde, doktiman
bedelinin tespitine iliqkin herhangi bir belge ya da agrklama bulunmamasr 6rnektir.

4734 sayrlt Kamu ihale Kanunu'nun 28. maddesinde doktiman bedelinin, basrm
maliyetini agmayacak ve rekabeti engellemeyecek gekilde idarelerce tespit edileceli belirtilmig,

Hizmet Ahmr ihaleleri Uygulama Ycinetmelili'nin 25. maddesinde "Dokiimarun, basrm
maliyetini agmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satrlmasr zorunlu olup, bu
doktimamn satrg hakkr yalnrz idareye aittir. Dokrimarun basrm maliyetinin tespitine iligkin belge
ve bilgileri igeren bir tutanak dtizenlenerek ihale iglem dosyasrnda mutrafaza ediiir. idar;,
dokiimamn sattgtna iligkin olarak balrg, yardrm veya bagka her ne ad altrnda olursa olsun ek bii
ticret talep edemez. Doktiman bedelinin idarenin btitgesi drgrnda vakrf, sandrk, dernek, birlik gibi
kuruluglarrn hesabrna yattrtlmast istenemez. Doki.imanrn, EKAP iizerinden e-imza kullamliak
indirilmesi halinde doktiman bedeli cjdenmez." denildi[inden, uygulamada yukanda agrklanan
mevzuat hiiktimlerine g6re i glem yaprlmasr sa[l anmahdrr.

80- Bazr ihalelerde kesin teminat mektubu siiresinin ihale konusu
ahnmadan hazrrlandr[r incelenmi gtir.

alacakhlara kargr borglanndan dolayr
mevzuat hi.iktimlerine g6re benzer bir

igin bitig tarihi dikkate



09.12.2015 tarihinde gergeklegtirilen 20151151567 kayrt
ihalesinde sdzlegme bitiq tarihi 31.12.2016 olmasrna ra[men kesin
30.I2.2016'da sona erecek olmasr ornektir.

4734 sayfi Kamu Ihale Kanunu'nun "Teminat mektuplarr baghkh 35. maddesinde "Bu
Kanun kapsamrnda (...X1) verilecek teminat mektuplarrnrn kapsam ve geklini tespite Kamu ihale
Kurumu yetkilidir.

32 nci maddeye gdre belirlenen tekliflerin gegerlilik si.iresinden en az otuz gtin fazla
siireli olmak kaydryla, gegici teminat mektuplannda si.ire belirtilir. Teklif gegerlilik stiresinin
uzafilmasr halinde, gegici teminat mektuplarrnrn siiresi de aynr siire ile uzatrlr. Kesin teminat
mektuplanrun siiresi ihale konusu igin bitig tarihi dikkate ahnmak suretiyle idare tarafindan
belirlenir.

ilgili mevzuatrna aykrrr olarak diizenlenmig teminat mektuplan kabul edilmez." Ve
"Kesin teminat" baqhkh 43. Maddesinde "Taahhiidiin sdzle$me ve ihale doktimam hiiktimlerine
uygun olarak yerine getirilmesini saplamak amacryla, s<izlegmenin yaprlmasmdan Once ihale
i.izerinde kalan istekliden ihale bedeli iizerinden hesaplanmak suretiyle oh 6 oranrnda kesin
teminat allnrr.'';

Mal Ahmr ihaleleri Uygulama Ydnetmelili'nin 54. maddesinde de

"(6) Kesin teminat mektuplarrmn stiresi, ihale konusu mahn kesin kabul tarihi ve garanti
siiresi Ongdriilen ahmlarda ise garanti stiresi dikkate ahnmak suretiyle idare tarafindan
belirlenir." denilmigtir.

Kesin teminat mektubu gegerlilik siirelerinin yukarrda agrklanan mevzuat htikiimlerinin
gereklerini karqrlayacak siireler igin ahnmasr gerekti[i bilinerek, rizellikle yrllara yaygm ihale ig
ve iglemlerinde idarenin ma[duriyet yagamamasr igin bu konuda gerekli hassasiyet
gristerilmelidir.

81- ihale iglem dosyalannrn birer cirne[inin ilan veya daveti izleyen 3 gtin iginde idare
tarafindan ihale komisyonu iiyelerine verilmedi[i, tespit ve beyan edilmigtir.

Uygulama geneldir.

4734 sayrh Kamu ihale Kanunu'nun "ihale komisyonu" baghkh 6. maddesinde

".....Gerekli incelemeyi yapmalarrm sa[lamak amacryla ihale iglem dosyasmm birer 6rne[i, ilan
veya daveti izleyen tig gtin iginde ihale komisyonu i.iyelerine verilir." denilmigtir.

Yukanda belirtilen mevzuat hiikmiine uygun qekilde, ihale iglem dosyasr, incelenmek
iizere ihale komisyonu iiyelerine verilmelidir.

82-Bazr ihalelerde ihale komisyonu kararlanrun yanhg yazlJdrpr gdriilmiigttir.

10.06.2014 tarih ve 2014150402 kayft numarah hizmet ahmr ihalesine ait "komisyon
karannda" ekonomik agrdan en avantajh teklifi sunan firmalann ig bitirme belgesi yeterlilili
kriterine gdre elemeye tabi tutularak, en avantajh ilk iki teklifin belirlenmesi, ancak fiyat
kriterinde en avantajh fiyat tekliflerinin tizerinde fiyat veren iig firmanrn elenme gerekgelerine de

"iq bitirme belgesi tutannrn en yiiksek ig bitirimine sahip iki firmadan diigiik olmasroo yazrlmasr
drnektir.

ihale komisyonu kararlannrn gergek duruma uygun yazrlmasr saplanmahdrr.

83- ihale iglem dosyalanrun <izensiz dtizenlendipi,bazr ihale dosyalannda evrak eksiklili
oldu$u, iglem dosyasrnda bulunan belgelerin tarih srrasrna gdre dosyasma konulmadrlr, bu
hususlarm denetimi zorlagtrrdr[r g<iriilmiigti.ir.

2014150402 kayrt numarah ihale dosyasrnda, idari gartnamenin bulunmamasr ve
belgelerin tarih srrasrna gore dtizenlenmemig olmasr drnektir.



4734 sayir Kamu Ihale Kanunu'nun "ihale iqlem dosyasr" baqhkh 7. maddesinde,.ihalesi
yaprlacak her i9 igin bir iqlem dosyast diizenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alman onay
belgesi ve eki yaklaqrk maliyete iligkin hesap cetveli, ihale doki.imanl, ildn metinleri, adaylar
veya istekliler tarafindan sunulan bagvurular veya teklifler ve diler belgeler, ihale komiryorru
tutanak ve kararlan gibi ihale siireci ile ilgili btiti.in belgeler bulunui." denilmigtir

ihale iglem dosyalarrnrn eksiksiz ve diizenli muhafazasr sallanmaldrr.

84- 01.11.2011 tarih ve 37; 04.01.2012 tarih ve 4-5; 05.04.2012 tarih ve ll-16;
06.02.2013 tarih ve 12;05.03.2013 tarih ve 16; 04.04.2013 tarih velT; 03.12.2013 tarih ve 61
saytlt meclis kararlan ile gergeklegtirilen imar plam tadilatlarr kontroldrlii[timce incelemeye
almmrgtrr.

85- Teftige tabi dtinemde Yaylada[r Belediye Bagkanhlr gdrevinin 30.03.2014 tarihinde
gergeklegtirilen mahalli idareler genel segimlerine kadar Mustafa Kemal DAGISTANLI: bu
tarihten itibaren de Mehmet KALKAN tarafindan yiiriitiildiilii incelenmigtir.

Yaylada[r Belediyesi Genel ig ve iglemlerinin tarafimdan denetimi sonucunda (4) ornek
olarak dtizenlenen bu Denetim Raporunun (l) rirnefi dairesine brrakrlmrg, (l) 6me!i yayladapr
KaymakamhErna tevcli edilmek tizere belediye personeli Agah SEZGIN, (2) timegi de igigleri
Bakanlrlr (Kontro lorl e r Bagkanhlr)' na sunulmugtu r. 28 I 1 0 120 | 6
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Kurum Ust Yiineticisinin Gtiriig ve Diigiinceleri

Bu denetim raporunda elegtirilen hususlann ilgili birimlere bildirilerek dtizeltilmesi
sallanacak ve hatalann tekrar etmemesi igin durum izlenecektir. 2g/10/2016


