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Hatay ili Yayladalr Belediye Bag[anhginri:lidari i.i.ve iqlemleri, 5393 sayrh Belediye
Kanunu'nun 54 ve 55 inci maddelerine istinaden tarafimdan denetlenerek; gdrtilebilen hata ve
noksanhklar ile tenkit ve tavsiyeye deper hususlar aqagrdaki maddelerde agrklanmrgtn.

ONcnri onNrrivr vn soNucu

:

l-Yayladalr Belediyesinin bundan <inceki denetiminin igiqleri Bakanhlr Kontrokirii
H'Eren HERSAN tarafindan yaprldrlr, dairesinde mevcut 2811012016 gtin ve lll2l iayrh Denetim
Raporunun incelenmesinden anlagrlmrg olup Sdz konusu raporda tenkit ve taviiye konusu
yaprldrlr halde heniiz dtizeltilmeyen hususlara rastlamldrlrnda bu raporun ilgili brtitimlerinde
ayrrca de!inilecektir.
2- Teftig Defterinin bulundugu ancak, teftig tizerine gelen emir ve talimatlann defterin
ilgili bO liimtine kaydedi hned i! i ince lenmiqt ir.
3152 sayrh igigleri Bakanhlr Tegkilat ve Grirevleri Hakkrnda Kanun'un 38. maddesi
gere$ince yayrmlanan igiqleri Bakanh[r Mahalli idareler Kontrokirleri Ydnetmelili'nin
"Teftiq
Defteri ve iglemleri" baghkh 55. maddeiinin;
3.._ fikrasrna g6re; Teftigle ilgili olarak Bakanhktan
gcinderilen emir ve genelgelerin tarih ve
sayrlarr ile rizetleri de iglem ve eylemleri teftig olunan uiri, u.yu memur
tarafindan sciz konusu
de ft erler in ri ze I bci liimtine yazr larak imzalanmas r g
erekt ig i.
4' frkrasrna gtire; G<irevden ayrrlan
-.-urun teftiq defterine 52'nci maddede s6z edilen
teftig dosyasr ile birlikte yeni gelen memura devretmekle,
yeni giren memurun da bu defter ve
dosyayr isteyip almakla mtkellef oldu[u, bilinerek
irG, vuprrmahd'.

-

SINIR iSLERi:
3'2011-615 karar nolu 25.02.2011 sayrh
Yayladag ilgesi G<izhice kdyti
ilgesi Meydanktiyti arasrndaki belediye
smrlanmn kesinlegtili incelenmigtir.

ile samanda!

TESKiLATLANMA:
4- 22'02'2007 tarih ve 26442

saytlt Resmi Gazetede yayrmlanarak
ytinirltile giren Belediye
ve Ba$' Kurulusla. ile Mah"lli
kadro
itt""u.
Ycinetmelikte deligiklik 6ng;;.;
standartlanna Dair
Y<rnetmelik 22.05.2016tarih
ve
yaytmlanarak
zgTtgsayr,
Resmi Gazete,de
gir-mi' ve Ycinetm"rit ,r.i-iistede yayl
'iinirlti$e
adrese dayah niifut
adaprBerediyesin
in
saytmtnda belirlenen ntifusu
lzooo, L*bu c_-7 olarak belirlenmigtir. 2020 vrrr
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elektronik haberlegme, enerji, su ydnetimi, kritik kamu hizmetleri, ulagtrma ve finans alanlarmm
kritik altyapr sektdrti olarak belirlenmesine kaiar verildipi, Eylem plarunm 4 iincti maddesinde

"Ulusal Siber Olaylara Miidahale Merkezinin (USOM) Kurulmasr ve Sektdrel ve Kurumsal Siber
Olaylara Miidahale Ekiplerinin (SOME) olugturulmasr" hiikmi.ine grlre kritik altyaprlara sahip
kurumlann sektdrel SOME'lerini kurup faaliyetlerine baglamasr, ayrrca Kurumsal SOME
Kurulum ve Ycinetim Rehberinde mtistakil bilgi iglem birimi bulunan ti.im kamu kurum ve
kuruluglarrnm kurumsal SOME'lerini kurmalarmm zorunlu tutuldulu belirtilmektedir.
Sdz konusu ilgi yazr ekte gcinderilmi$ olup, teqkilat yaprlarrnda bilgi iglem birimi
bulunduran belediye ve balh kuruluglannda kurumsal SOME'lerin kurulmasl Kurumsal SOME
iletigim Formunun doldurularak Bakanhgrm:zBilgi iglem Dairesi Baqkanhlrna ve Ulusal Siber
Olaylara Miidahale Merkezine (USOM) gdnderilmesi hususu belirtildifinden, genelge
hi.iki.imlerine uygun iglem yaprlmahdu.

snl,nuiyn N,rnclisi

iln il,cil,i

is vn isr,nvrr,nn:

6- ihtisas komisyonu raporlarmm isteyenlere verilebilmesi igin belediye meclisi tarafindan
bir bedel belirlenmedili incelenmigtir.

Belediye Meclisi Qahgma Y<inetmelilinin 2f inci maddesinde yer alan; "Komisyon
raporlart alentdir, qegitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere belediye meclisi tarafiidan
belirlenecek bedel kargil$tnda verilir." hiikmii uyarmca ihtisas komisyonu raporlarmrn gegitli

yoll-arla halka duyurulmasto bu raporlarur talep eden vatandaglara verilmesinde uygulanacak
iicret
tarifesinin belediye meclisince belirlenmesi ve isteyenlere iicret kargrllrnaa verilmesi
saSlanmahdr.

7- 05.12.2017 tarih ve 4l sayrh meclis karan ile Kurtulug Mahallesi Yaka sokak isminin
$ehit Emniyet Miidiirti Mustafa TECIMEN Sokak olarak de[iptirildifi, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanhgrna bildirilmedi!i anlagrlmrgtr.
... T.C. Baqbakanhpn 2016129 sayrh Genelgesi'nde; (27.12.2016 tarih ve 2gg3l sayrl
R.G.)t 15 Temmuz2016 tarihinde Anayasa ile kuruLnhtr demokrasi diizenini ve temel
hahve
htiniyetleri ortadan kaldrmaya ydnelik hain darbe tegebbtisiinde, ter<irle mticadele ve
iilke
savunmasmda canlarmr feda eden aziz gehitlerimizin kederlerini paylagma ve
destek olma
amactyla kamu kurum ve kuruluglarrmrz ile gdn0llti kuruluplar tarafmdan konut,
arsa, kooperatif
hissesi, dewe miilk ve otomobil gibi ayni ve nakdi yardrmlar yaprlmaktadr.
Ayrrca mahalle,

meydan, bulvar, cadde, sokak, okul, havalimam, park, askeri bfulik, karakol ve
benzeri yeflere aziz
gehitlerimizin isimlerinin verildili mtigahede edilmiqtir.633 sayrh Aile
ve Sosyal politikalar
Bakanhsrnrn Teqkilat ve Gtirevleri Hakkurda Kanun Hi.ikmiinde Kararname
ile gehitlerimizin
hatfalarrnrn yaqatrlmasr, gehit yakrnlannrn her ttirlii magduriyet ve mahrumiyetten
korunmasr
amactyla politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine it*", gehit yakrnlanna
yrinelik sosyal
hizmet ve yardtm faaliyeti yiirtitme, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluglarr
ile grintittti

kuruluqlar arasmda igbirligi ve koordinasyonu *glu-u gcirevi Aile ve Sosyal politikalar
Bakanhsrna verilmigtir. Bu itibarla; sosyal yardrmlir ile is-im verme iglemlerinin
kayrt altma
ahnarak bir btittinltik iginde ytiriitiilmesi amacryla; kamu kurum ve Luruluglarr
ile griniillti
kuruluqlar gehit yakrnlarma yapacaklarr ayni u" trukdi yardrmlar ile gehit isimlerinin
verilmesi
iqlemlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanhpr ile koordinasyon saSladrktan
sonra yapacaklardr.,,

agrklamasrna uygun iglem yaprlmahdr.

8- Meclis Miizakere zabfilarnrnmeclis kararr gibi dtizenlendigi incelenmiqtir.
Belediye Meclisi Qahgma YcinetmeliSinin 16. Maddesinde: "Meclis gortgmeleri

katip

tiyeler veya divanm sorumlululundaki gdrevlilerce tutanala gegirilir ve bagkanlk
divanr
tarafmdan imzalanrr. Toplantrlar, meclisin kararryla sesli veya gdrtnttihi crhazlarla
kaydedilebilir.
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Kararlar, tutanaklara dayah olarak yazrlrr, bagkan ve katip tiyelerce imzalantr. Meclis
kararlanna her yrl birden baglamak izere birbirini iileyen karar numarasr verilir. Belediye baqkanr
tarafmdan geri gdnderildili igin yeniden gdriiiiilen'kararlara yeniden karar numarasr verilir.
Kararlar, bir sonraki toplantrda iiyelere dalrtrlr. Aynca, kararlarur ash bir dosyada muhafaza
edilir.
Kapah oturumlarda igeri gdrevli almmamrq ise tutanak ve kararlar katip tiyeler tarafindan
yazrfu." Hiikiimleri yer aldrlrndan mevzuat hi.ikiimlerine uygun iglem yaprlmahdrr.
9- Sa! hk Zabfia Yrinetmelilinin dtizenlenmedi[i anlagrlmr gtr.
1593 Sayrh Umumi Hrfzrssrhha Yasasmm 266,267. maddeleri gerelince dtizenlenmesi,
gerekli olan bu ydnetmelilin di.izenlenerek 5393 Sayrh Belediye Yasasrnrn l8/m maddesi uyarmca
meclisin tetkikinden gegirildikten sonra tetkik ve tasdiki igin igigleri ve Saplk Bakanlikla'na
sunulmasl tasdik iglemi yaprldrktan sonra 301I Sayrh Resmi Gazetede Gyrmlanacak Olan
Y<inetmelikler Hakkrndaki Yasamn 2.maddesi htikmiine uygun olarak ilan eiilerek yiirtirliise

konulmasr gerekmektedir.

Dtizenlenecek bu Ytinetmelilin Belediye Meclisinde gdrtigtilerek karara ba[lanmasr,
Ytinetmeli$in tetkik_ve tasdiki igin igigleri ve Salhk Bakanhgrnrn onayma sunulmasr,-onaydan
sonra, 30l l sayrh Resmi Gazetede yayrnlanacak olan Yrinetmeliklei hakkrndaki yasanrn
2.
maddesi htikmtine uygun olarak ilan edileiek yiirtirltile konulmasr sa[lanma1dl.
1O-Belediye meclisince yangm tehlikesine maruzsahalann tespit edilmedigi incelenmigtir.
7269 Sayfi Yasarun 2. maddesi hiikmii gdz ontinde bulundurularak belidiye
meclisince
yangma man)z sahalarur tespit edilmesi sa[lanmahdr.
ll-Teftiqe tabi ddnemdeki ihtisas Komisyonlan toplantilarma, giindemdeki konularla
ilgili
olmak iizere; sivil toplum kurulug temsilcilerinindavet ediimedili anhfrhrgtl.
5393 sayrh Belediyesi Kanununun
QQ maddesinin; "Mahalle muhtarlan ve ildeki kamu
kuruluqlanmn amirleri ile ildeki kamu kurumu nitelilindeki meslek kuruluqlarr,
tiniversiteler,
sendikalar ve giindemdeki konularla ilgili sivil toplum cirgtitlerit in
ternsilciieri, oy hakkr
olmakszrn kendi g9le" ve faaliyet alanlanna giren'konulann g<irtiguldtigti
ihtisas.komisyonu
toplantrlanna katrlabilir ve gdriig bildirebilir ...,,

Hiikmii doSrultusunda, ihtisas Komisyonlarurda gciriigtilecek konularla ilgili
olmak ijzere,
tuP.T: niteli-f_indeki meslek kiruluelarr, tiniversitelerin ilgili bdlrimleri,
55f^1t^T.*l9li
sendikalar
ve uzmanlagmrg sivil toplum-rirgritlerinin temsilcileiinin davet
edilmesi saglanmaldrr.

.

\:l

l2-Ongortilmeyen giderler tidenelinin harcama yerlerinin enctimen
kararryla

belirlenmedili anlagrlmrgtr.
5393 sayrh Belediye Kanunu'nun "Enciimenin grirev ve yetkileri"
baqhkh 34. maddesine

gdre;

a) Stratejik pl6n ve yrlhk gahgma programr ile biitge ve kesin hesabr inceleyip
belediye

meclisine gririiS bildirmek.
b) Yrlhk gahqma progralruna alman iglerle ilgili kamulagtgma kararlarmr almak
ve
uygulamak.
c) ongdruhneyen giderler ddenelinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Biitqede fonksiyonel srnrflandrmanm ikinci dtzeyleri arasmda
aktarma yapmak.
e) Kanunlarda dngciriilen cezalarr vermek.
f) vergi, resim- ve harglar drgrnda kalan dava konusu olan belediye uyugmazlklannrn
anlagma ile tasfiyesine karar vermek.
g) Taqrnmaz mal sattmtna, trampasrna ve tahsisine iliqkin meclis kararlarmr
uygulamak;
si.iresi iig yrh gegmemek izerekiralanmasma karar vermek.
h) Umuma agrk yerlerin agrhg ve kapanrg saatlerini belirlemek.
Standart Form: 2

I.

i) Diger kanunlarda belediye enctini'bnine verilen gdrevleri yerine getirmek.
Belediye Enctimenlerine g<irev olarak verildiginden, uygulamada bu gdrevlerin ifa edilip
edilmedi!i,
l3-Ytlltk gahqma programlarmm hazrlanarak belediye enciimeninde gdriigiilrnedili
anlagllmrqtr.
5393 sayrh Belediye Yasasrnrn 34. maddesinin a fikrasr hiikmii uyarmca iglem yaprlmasr
sa!lanmahdn.
14- Denetime tabi dtinemde belediye enciimeninin gdrev alaruna girmeyen konularda karar
aldrlr incelenmigtir.
13.12.2016 I 96 sayh enci.imen karan drnektir.
5393 sayrh Belediye Kanununun "Enciimenin gdrev ve yetkileri" baghkh 34. Maddesinde;
"Belediye enctimeninin grirev ve yetkileri qunlardrr:
a) Stratejik pl6n ve yrlhk gahgma programr ile biitge ve kesin hesabr inceleyip belediye
meclisine gctrib bildirmek.
b) Ytllft gahgma progranuna alman iglerle ilgili kamulagtrma kararlannr almak ve
uygulamak.
c) Ongdriilmeyen giderler ddenelinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Btitqede fonksiyonel surrflandrmarun ikinci dtizeyleri arasmda aktarma yapmak.
e) Kanunlarda <ingririilen cezalarr vermek.
f) Vergi, resim ve harglar drgrnda kalan dava konusu olan belediye uyugmazlklanrun
anlagma ile tasfiyesine karar vermek.
g)Taqrnmaz mal-satrmtna, trampasma ve tahsisine iligkin meclis kararlarrnr
uygulamak;
stiresi tig yrh gegmemek izere kiralanmasma karar vermek.
h) Umuma agrk yerlerin agrhg ve kapamg saatlerini belirlemek.
i) Diger kanunlarda belediye enctimenine verilen gdrevleri yerine getirmek."
Hiikmti mevcut olup, belediye organlarmm grirev ve yetkilerinin bilincinde olarak
bu
minvalde karar vermesi tavsiye olunur.

!5- Mal beyannamelerin cinceki beyannamelerle kargrlagtrrlmadrlr anlagrlmrqtp.
Tahsildar Ayhan OFLAZ ile zabftaMevltit ALKAiri'a uit b"yu*-ume
<irnektir.
Mal Bildiriminde Bulunulmasr Hakkrnda Ydnetmeligin 18. maddesine g<ire;yeni
ve ek
bildirimlerin 6' maddede belirtilen yetkili merciler tarafindan daha cinceki
bildirimler ile
kargilagtrrlmasr,
(Ek: 7/1211999 - 99113770 K.)6. maddenin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen
mercilerde
toplanan mal bildirimlerinde yer alan bilgilerin Bagbakanhkga'belirlenecek
esaslar gergevesinde,
kamu kurumlarr bilgisayarlannda mevcui bilgilerl. bilgiruy* ortamrnda
ve gizlilili sallanacak
gekilde kargrlaqtnlmasr,
Yaprlan karqrlagtrma sonucunda gergele aykur bildirimde bulunduklarl
veya haksrz mal
edindikleri, kagrrdrklarr veya gizledikleri anligrlanlar hakkrnda yetkili
mercilercl cu-rr*iv"i
baqsavcrhklanna sug duyurusunda bulunulmasr gerektigi bilinerek
iilem yaprlmaldr.
Uye $evki TEP-E,- Ozgiir ER$AN ifadesinde nJteaiye Baqkam tarahndan
baskrya ulradrlr
bizzat gahit olmalan sebebiyle itirazrn kabultine
..." denilmiqtir.
16- Memurlar tarafindan ahnan hastahk raporlarmrn hastahk izinlerine gewilmedigi

incelenmigtir.

Kemal NOGAy'a ait hastahk raporu <jrnektir.

Devlet Memurlanna verilecek Hastahk Raporlan ile Hastahk ve
Refakat iznine itiqtin
Usul Ve Esaslar Hakkrnda
Nur\r. Y<inetmelilinin
r u'strrlelrgrnm -na$arK
izni verllmest"
verilmesi,, bag1k17.
bagl'nlt 7' Maddesi"Hastatrt znl
r
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" (1) Memurlara hastahk raporlarinda gdsterilen Stireler kadar hastahk izni verilir.
(2) Hastahk izni, memurun gdrey yaptrSr kurum veya kurulugun izin vermeye yetkili
krldr[r birim amirlerince verilir. Yurt drguida verilecek hastahk izinlerinde misyon gefinin onayl

.' ''

zorunludur.

(3) Kamu hizmetlerinde aksamaya yol agrlmamasl ve bu Ycinetmelik ile belirlenen us0l ve
esaslara uygunlulunun tespit edilebilmesi igin, hastahk raporlarmm aslmm veya bir drnelinin en
geq raporun d{izenlendili gtinii takip eden giiniin mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda
veya uygun yollarla balh olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; drneli grinderilmig ise, rapor
siiresi sonunda raporun aslmm teslim edilmesi zorunludur. Yrlhk iznini yurtdrqurda gegiren
memurlarm aldrklarr hastahk raporlarl drq temsilciliklerce onaylanmalarrnr miiteakip en geg izin
bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir.
(4) Gegici gorev veya vekdlet sebebiyle diler kurumlarda grirevli memurlara g<irev
yaptrklafl kurumlarur izin vermeye yetkili amirlerince, yurtdrgrnda gegici gdrevli memurlara ise
misyon geflerince hastahk izni verilir.
(5) Bu Ydnetmelik ile tespit edilen us0l ve esaslara uyulmaksrzm alman hastalk
raporlanna dayanrlarak hastahk izni verilemez. Hastahk raporlarurm bu Y6netmelik ile tespit
edilen usfil ve esaslara uygun olmamasr hdlinde bu durum memura yazir olarak bildirilir.
Bu
bildirim iizerine m9mur, bildirimin yaprldrlr giinii takip eden giin g<irive gelmekle yiikiimltidiir.
Bildirim yaprldrlr hdlde gdrevlerine baglamayan memurlar 'unsiz ve rlztirstiz olarak g6revlerini
terk etmig sayrlarak haklannda 657 sayrh Kanun ve <jzel kanunlarm ilgili hiiktimlerl uya'nca
iglem yaprlr.
(6) Hastalft izni verilebilmesi igin hastahk raporlarmm, gegici g<irev
ve kanuni izinlerin
kullamlmast durumu ile acil vakalar
memuriyet
mahafindeki
veya hastanrn gevkinin
f*ig, ro-nludr..
yaprldrlr salhk hizmeti sunuculanndan almmarr
(7) Hastahk raporlarmm fenne
_aykn oldulu konusunda tereddiit bulunmasr hdlinde,
memur hastahk izni kullaruyor saytlmakla
birlikte Saghk Bakanhlnca belirlenen ve memurun
bulundulu yere yakrn bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna gcire
iqlem yaprlrr. Hakem
hastane salhk kurullan bu nitelikteki bagvurulan <incelikle
sonuglandrrri.,'
Hiikmii mevcut olup, yasa htiktimleri gergevesinde alman hastahk raporlanmn
hastahk
izinlerine gewilmesi saglanmahdr.

l7'

Memurlara

ait

bazr mal bildirimlerinde tagmmaz malm delerinin yazimadrpr

gdrtilrniiqttir.
Yusuf Sait GULEq'e ait bildirim drnektir.

3628 Sayrh Kanun ve Mal Bildiriminde Bulunulmasr Hakkrnda ydnetmelile
uygun olarak
iglem yaprlmasr sa$lanmahdu.

ivreR isr,nRi:
18- Kesinlegen imar pldnlannrn pafta veya kitapgrklar haline
getirilmediSi anlagrlmrgt*.
3194 Sayrh imar Yasasmrn 8. maddesi uy*rnru'i-ar planlarinrn
aleni oldulu, bu aleniyeti
sallamakla ilgili idarelerin gcirevli oldulu, belediye bagkanhlr
ve miilki amirliklerin,
imar planrnm tamamml veya bir krsmrir kopyalayarak u"yu
titupgrklar haline getirip go$altarak
tespit edilecek iicret kargrhlrnda isteyenlere ,rerecetteri
hiikme baglanmrgt*.
Belirtilen Yasa htikmtine uygun iglem yaprlmahdu.
l9-Beldenin sosyal ve teknik
yupr alanlarrnda engelliler igin yeterli diizenleme
yaprlmadrfr, anlagrlmrgtr.
3194 Sayrh Kanunun Ek l.maddesi uyannca fiziksel gewenin
engelliler igin ulagrlabilir ve
yaqanabilir ktlmmast igin, imar planlan ile kintsel,
sosyal, teftnik alt yap; alanlarrnda ve yaprlarda
Ttirk Standartlan Enstitiistiniin ilgili standartlanna uyulmasrnur
zorunlu oldugu;
Htikme ballanmrgtn.

ilt

Yasa hiikmii gdz dniinde bulundurularak ilgenin sosyal
ve teknik alt yapr alanlannda
engelliler igin gerekli ve yeterli dtizenlemelerin yaprlmasr saglanmahdrr.
Standart Form:2

20-Mahallin ve gewenin dzelliklerine .!<ire yaprlar arasmda uyum saplamak, gtizel
gdrtintm elde etmek amacl ile drg cephe, boya ve kaplamalar ile gatrmn gekli, malzemesini ve
rengini belirlemek hususunda belediyeye verilen yetkinin kullarulmadr!1 incelenmigtir.
3194 Sayrh imar Yasasmrn 2l.maddesinin son fikrasr ile belediyelerin mahallin ve
gewenin dzelliklerine gdre yaprlar arasmda uyum sallamak, gtizel bir g<iriiniim elde etmek amacr
ile drq cephe, boya ve kaplamalan ile gatrnur malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkili
olduklarr; Hiikme ballanmrgtr.
Yasa hiikmiine uygun olarak, konuyla ilgili meclis karan almmasr ve uygulama yaprlmasr
tavsiyeye deler gdriihntigttir.

ZABITA HiZMETLERI:
2l-22102/2007 tarih ve 26441 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan Belediye ve Ba!1
Kuruluqlarr ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve St*durtl*rna Dair yonetmelik
gerepince, C-7 grubunda yer alan Yayladalr Belediyesinde zabta hizmetlerinin
(l) zabfta
komiser v. (5) zabftamemuru l adet trafik
yiiriitiildtigti
eliyle
-emur.,
5393 sayrh Belediye Kanununun 48 inci maddesind e zablta, belediye tegkilatrmn
temel
birimleri arasmda sayrlmrq olup; Kanunun 5l inci maddesine g6re; "Belediye zabrtasr,
beldede
esenlik, huzur' salhk ve diizenin sa$lanmasryla gdrevli olup bu amagla,
belediye meclisi
tarafmdan alman ve belediye zabftasr iarafmdan y"iin. getirilmesi gereken
emir ve'yasaklarla
bunlara uymayanlar hakkrnda mevzuatta <ingririilen ceza ve diler yaptrrmlarr
uygular. G6revini
yaparken zabrtaya karqr gelenler, kolluk kuvvetlerine kargr g.t"ni.i
gibi cezalandlrlrr.
Belediye zabrta.teqkildtrrrn gahgma usfil ve murl*r, gahgailann g6rev
ve yetkileri,
"gttrevde
memurluEa almmast igin tagrmalan gereken nitelikler, alacaklarr
meslek i-gi .giti-,
yiikselme, meslekten.grkanlma, giyecekleri kryafet ve
savunma amagl olarak kullanacaklarr
aletler ile zabfta tegkildtrnda hizmet gereklerine gcire olugturulacak
bitimb;, igj$i;;G;;G,
tarafmdan grkarrlacak ydnetmelikle diizenlenir. nelidiye,
bu yonetmelige ayk*r olmamak tizere ek
diizenlemeler yapabilir.
zabrta hizmetleri kesintisiz olarak yiiriitiiliir. Zabftapersonelinin
ga1qma soresi ve saatleri
657 sayrh Devlet Memurlan Kanununda belirtilen gahgma
siire ve saatlerine ba[1 olrnaksrzrn]
hizmetin aksatrlmadan yiiriittilmesini sa[layacak g"nta. duzenlenir.
Belediye zabfta ve 6zel
gtivenlik hizmetlerinde fiilen gahganlara, f*iu*"ruiiicreti
olarak yrh btrtge kanununda belirlenen
iist smn agmamak kaydryla belediye meclisi kararr ile tespit
edilen maktu tutar 6denir.,, Hiikme
ba!lanmrgtu.
Bu itibarla, ilgili kanun hiikmii gerelince, zabftabiriminin
hizmetgereklerini kargrlayacak
pekilde yaprlandrnlmasr, zabfia hizmetlirini"n yr.in"
g"tirii-rri igin azami"ihtimamrn g6sterilmesi
ve bu hizmetlerin aksatrrmadan yiiriitiilmesi saglanmihdr.
22- Zabftahizmetlerinin hafta igi saat 24'00 a kadar yilriittildiigti
ifade edilmigtir.
Belediye zalrta.Ydnetmelilinin 9 uncu maddesinde;
Belediye zabftahizmetleri resmi tatil
gtinleri de ddhil olmak iizere, gtittiin 24 saati aksatrlmadan
si.irdtiriileceSi, zabfta personelinin
galrgma saatlerinin
yaraivl$ halinde gtire.vil geregine gore 24 saat ig q{ srurt istirahat veya 12
saat iq 24 saat istirahat geklinde dtizenlenebil""-"gi,"u"r"iry"
zabftamemurlarrnrn hafta1k olalan
galrqma saatlerinin
gegmeyecek qekilde-dtizenleneceli, ancak, personel
f",i
sayrsr az olan
zabfialarda 12 saat 1s
iq, 12 saat istirahat geklinde de dtizenleme yaprlabilecefi,
bu
uygulamadan
dolayr hizmetin srireklili[ini aksatmamak kaydryla
ve bir sra dahilinde persone le 657 sayr'
Kanunun 99 uncu maddesi gciz tintinde bulundurularak
ayrrca haftada bir giin ilave izin
verilebilecegf' belirtilmig oldulundan,
.zabfia T,emuruufrrrnrn biitge imkanlan da 96z <jniinde
bulundurularak mevzuata uygun bir qekilde
yeterli ii"iJ g*irilmesive bundan sonra ydnetmelik
htikmtine grire gahgma saatlerinin dtizenlenmesi salhr#ulrio.
23- Zabrtapersonelinin yeterli hizmet igi elitim programma
da katrlmadrlr anlagrlmrgt'.
Standart Form:2
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Belediye Zabfta Ydnetmelilinin 28'hA.i'rnaddesihdq; "igigleri Bakanhlr Mahalli idareler
Genel Miidiirliigti ve belediye idareleri 1sk'i.!a;lanna, bifk.agr
araya gelerek veya birlikler
vasrtastyla zabfta amir ve memurlanrun genel kiilt$lgrini, meslek bilgilerini ve verimliliklerini
arttrmak, hizmete yatkrnhklarurr sa$lamak, geligtirmek, geligen gartlann gerekli krldrpr
alanlardaki gtirgiilerini arffrmak ve daha iist kadrolarahazrlamak amacryla esitim programlan
diizenlerler." Hiikmii yer aldrlrndan, gok hrzh bir qekilde mevzuat degigikligi yaqandr[r
gtiniimiizde, zabrta personeli igin eSitim programlarura katrhmlarmm sallanmasr tavsiyeye de[er
gdriilmiigtiir.

bi

24- Gtintilli zabfia tegkilleri kurulmasrna ydnelik bir gahgmanrn yaprlmamrg oldulu ifade
edilmigtir.

Belediye Zabfta Y<inetmelilinin 49. maddesi uyannca; zabfia hizmetlerinin
desteklenmesine ihtiyag duyulan yerlerde 9.10.2005 giin ve 25981 sayrl Resmi Gazete'de
yayrmlanan il Ozel idaresi ve Belediye Hizmetlerine Gdniillti Katrhm Ydnetmeli[i htiktimlerine
gdre gdniillii zabrta tegkilleri kurulmasmrn belediyece tegvik edileceli htikme ballanmrgt'.
Belirtilen ydnetmelik_ hiikiimleri gdz dniinde bulundurularak gdngllii zabfia tegkillerinin
kurulmasma yd-netmelik gahgmalarur yaprlmasr tavsiyeye deler gOrtilirtigttir.

lciua vn c.lusM
ilv4ni
25- Yayladalr

,

Belediyesi tarafindan igyeri agma .rre gahgma ruhsatr almak igin belediyeye
yaprlan bazr baqvurularda, vergi levhasl ticaret sicil gazetesi, tapu
kaydr, ntifus ctizdanr fototopisi
velveya niifus kayrt 6rne$i, yangm sdndtirme -cihazt buiunduguna dair fatura
istenjigi
incelenmigtir.
08'06'2020 tarih ve 2020151sayrh igyeri Agma ve
Qahgtrma ruhsat dosyasr drnektir.
iqyeri Agma ve Qahgma Ruhsatlanna itigtin Ydnetmelilin 5/h maddesinde,
Umuma

agrk
istirahat ve ellence yerleri; patlaytcr, parlayrcr ve yarucr maddelerin
iiretildiSi, satrldrlr ve
depolandrlr iqyerleri; otuz kigiden fazla gahganrn bulundugu her
ttirlii igyerleri, ana girig kaprlarr
drqrnda cadde ve sokaSa doErudan ba$lantrsr olmayan ve
birden i-lu iqy"rinin bir arada
bulundu[u ig ham, gargl ve benzeri igyerlerind. yuni-u kargr gerekli
6nlemlerinin alurdrgrnr
gtisteren itfaiye raponrnun alurmasr, diler igyerlerinie
iie yangrna iarqr gerekli tedbirleril urrn--rq
olmasl," hiikmti ile 09.01 .2012 grin ve 28168 sayrh Resmi
Gletede vfrrntanan Belediye Itfaiye
Ytinetmelilinde DeEigiklik Yaprlmasma Dair Ydnetmelifin
Ek I inci -uaa" hiiktimlerini birlikte
delerlendirdi!
imizde ;

. Umuma agrk istirahat ve ellence yerleri; patlaycq parlayrcr ve yanlcl maddelerin
iiretildi$i, satrldrfr ve.depolandrlr igyerleri; otuz kigiden fazla galryanrn
bulundulu her ttirlii
igyerleri, ana girig kaprlarr drgrnda cadd. u. sokaSa dogrudan
ballantrsiorrnuyun ve yrinetmelilin
5'maddesine eklenen (5 Nisan 2012 gnn u" ilzss-sayrh
n.-c.l fik a uyarrnca; birde n fazla
igyerinin bir arada bulundulu iq ham, gar$l ve ber:zeri iqyerlerinde
yangma kargr gerekli
dnlemlerinin ahndrErnr. gtisteren itfaiye raporu ve bu binalann
y<inetimi tarafindan almacalr,
yaprda de[iqiklik olmadrlr stirece uurauraJti igyerleri
igin miinferit itfaiye raporu aranmayacagr,
yangm tedbirlerini etkileyecek gekilde yapda- deligiklik
olmasr durumunda yalnrzca yaprda
de[igiklik yapan igyeri sahibinden mtinfeiit^itaiy. iuio* istenecegi,
bu amagta belediye itfaiye
teqkilatrnur ilgili gcirevlisinin bagwruya konu iqyerit i y.rino.
inceleyip dtizenledilini raporunu,
yapttlt tespitleri esas alarak rapor hudayacigr, itfiiye raporu
verilmesi iqlemleri srasmda
baqvuru sahiplerinden yangm xindiirme
belgesi
(fatura
veya
dolum figi fotokopisi),
in*,
iqyerinden yangm tedbirlerini aldrlrna dair
taahhtitiame veya diger bir belge istenmeyeceli

anlaqrlmaktadr.
iqyeri Agma ve Qahgma Ruhsatlarrna itigtin Y<inetmelilin
5/h maddesi kapsamrnda olan
igyerlerinde itfaiye raporu diizenlenmeli bu
ryuaa. kapsamrnda olmayan iqyerlerinde yangma
karqr tedbirlerin almmast yeterli gcirtildriltinden,
bel-eiiye itfaiye telkitatinca itfaiye raporu
dtizenlenmemesi, itfaiye raporu girektirmeyen igyerl.ri

igin itfaiye' raporu alnmak izere
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bagwrulmasr halinde baqvuru sahibine i{uiy" faporu drizenlenmeyeceli hususunun yazrh olarak
\\.'l\ ,.,''
bildirilmesi.
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulab.ak Usul Ve Esaslara Iliqkin Ydnetmelilin 8.
maddesinde;

"e) Diper idarelerin elektronik ortamda paylagrma agtrpr bilgi ve belgeler, baqvuru
sahibinden istenmez. Ancak, bu bilgi ve belgelere kolayca erigim igin gerekli bilgiler istenebilir.
f) Bagvuru sahibinden adli sicil kaydr istenmez, bunun yerine yazir olarak beyan istenir.
Bagwrunun form kullanrlarak yaprldr[r hdllerde, formda adli sicil beyanr b<iliimii ayrrlr. idare,
beyamn doprululunu adli sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit eder. ilgili merciler, gerekli
bilgileri, teknik altyaprsr hazr olan kurumlara elektronik ortamda derhal, diler hdllerde en geg iig
iqgiinii iginde verir.
g) Bagvuruda istenen belgeler, idarece sayma suretiyle belirtilir. istenen belgeler arasmda,
idare tarafindan istenecek diler belgeler veya berueri belgeler gibi mulldk ibarelere yer
verilmez." denilmiqtir.
Bundan sonra belediye tarafindan verilecek hizmetlerde vatandaqlardan biirokrasi ve
kmasiyecilili gereksiz yere arttracak ve aynl zamanda yrinetmelik hiiktimlerine de aykrn olacak
qekilde belge istememesi sallanmahdr.
Bununla beraber igyeri Agma Ve Qahgma Ruhsatlarrna iliqkin olarak 12.03.2012 tarihi
itibari ile Ek 1. Madde eklenmig olup "igyeri agma ve gahgma ruhsatlarmm verilmesi srasmda
istenecek belgelere iliqkin usfil ve esaslar" bu maddede genig bir bigimde agrklanmrgtr. Bundan
sonra verilecek iqyeri agma ve gahgma ruhsatlarurda, Ek 1. Madde hiikiimleri dikkate ahnmahdrr.

in,lt,n is vr islnMlnni:
26- 4734 sayrh Kamu ihale Kanunun22'nci maddesi (d) bendi uyarmca yaprlan ahmlarda
yasakhhk listesi kontroliiniin yaprldrlrna iligkin bir belgeye rastlarulamamrgtr.
Uygulama geneldir.
Kamu ihale Genel Teblipinin 30.5 Teyit iglemleri baghkh 30.5.4 bendinde *4734 sayrh
Kanunun 22'nci maddesi uydlnca do!rudan temin yoluyla ahm yaprlmasr halinde ahm yaprlacak
kiqi ya da firmantn ihalelere katrlmaktan yasakh olup olmadrgr teyit ettirilmeyecektir. Ancak,
antlan Kanunun 22'nci maddesinin birinci fikrasrnrn (d) bendinde belirtilen parasal limit ddhilinde
yaprlan altmlarda, ahm yaprlacak gergek veya ttizel kiqinin Kurumun internet sayfasrndaki
yasakhlar listesinde bulunup bulunmadr[uln kontrol edilmesi ve yasakh oldu$unun belirlenmesi
durumunda, s6z konusu kigiden ahm yaprlmamasl gerekmektedir." Hiikmii yer almaktadr.
Dolayrsryla Kanunun 22'nci maddesinin (d) bendi uyarmca yaprlacak ahmlarda ihtiyacrn
giderileceli gergek ve tiizel kigilerin Kamu ihale Kurumunun internet sitesi iizerinden yasakhlar
listesi kontrolti yaprlmahdr.
27- Denetime tabi ddnemde mal ahm ihalelerinde genel olarak yaklaqft maliyetin
firmalardan alman tekliflerin aritmetik ortalamasr ahnmak suretiyle belirlendi[i incelenmigtir.
4734 sayfi Kanunun 19. maddesi gere[ince agrk ihale usulti ile ihalesi gergeklegtirilen
ekmek i.iretim malzeme igine ait ihale iglem dosyasr drnektir.
Yaklagrk maliyetin 4734 sayrh Kanunun 9'uncu ve Mal Ahmr ihaleleri Uygulama
Ytinetmelilinin 7'nci maddelerinde yer alan ilkelere uygun olarak ve mezkfir Ydnetmeli$in 8'inci
maddesinde belirtilen; " (1) idare yaklaqrk maliyetin hesaplanmasrnda; ahm konusu mahn
niteligini, miktannl teslim stiresini, nakliyesini, sigortasmr ve diSer 0zel gartlarrnr belirterek KDV
harig fiyat bildirilmesini ister. Ancak, idare, gergek piyasa fiyatlarrnr yanstmayan ve yaklagrk
maliyetin hesaplanmasmda hatalara sebep olabilecek fiyat bildirimlerini ve proforma faturalarr
delerlendirmeye almaz.
(2)Yaklagft maliyetin hesaplanmasrnda kullanrlan her tiir bilgi ve belgeye hesap cetveli
ekinde yer verilir. Delerlendirmeye almmayan fiyat bildirimleri ile proforma faturalann
delerlendirmeye almmama gerekgeleri de hesap cetvelinde belirtilir.

Standart Form: 2

(3) idare, ahmrn nitelilini ve piyasa rc,ftfuarurr. gdz ontinde bulundurmak suretiyle,
aqalrdaki (a), (b), (c), (E) ve (d) bentleri gerqevesinde'elde ettili fiyatlarrn birini, birkagrnr veya
tamamul kullanmak suretiyle yaklaqft maliyeti hesaplar:
a) idare, ahm konusu mahn dzelli$ine grire kamu kurum ve kuruluglan ile kamu kurumu
nitelilindeki meslek kuruluglanndan fiyat isteyerek yaklaqrk maliyeti hesaplayabilir.
b) idare, piyasada ahm konusu mah iireten veyapazarlayan gergek veya ttizel kigilerden de
fiyat bildirimi veya proforma fatura isteyerek yaklaqrk maliyeti hesaplayabilir.
c) idare, altm konusu mala iligkin olarak Biitge Uygulama Talimatlannda velveya Salhk
Uygulama Teblillerinde yer alan fiyatlarr kullanarak yaklaqft maliyeti hesaplayabilir. Bu
fiyatlarda KDV veya farkh nitelikte giderler bulunmasr durumunda bu giderler fiyatlardan
indirilerek yaklaqft maliyet hesaplamr.
g) idare, ahm konusu mal ile ilgili daha dnceki ddnemlerde ahm yapmry ise bu ahmlarda
ortaya grkan sdzlegme bedelleri, endeks veya Tiirkiye istatistik Kurumu tarafurdan yayrmlanan
ilgili endekslerden uygun olam kullanmak suretiyle gtincelleyerek yaklagrk maliyeti
hesaplayabilir. Ddviz ile yaprlmrg olan ahmlarda ise Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasr ddviz
alrg kuru veya gapraz kur tizerinden fiyatlar giincellenerek yaklagrk maliyet hesaplanabilir.
d) idare, kamu kurum ve kuruluglan ile kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluglannrn
internet sayfalarrndayayrmlanan fiyatlarr kullanarak yaklagrk maliyeti hesaplayabilir." Htikiimleri
dikkate ahnmak suretiyle hesaplanmasma azami 6nem verilmelidir.
28- Do!rudan teminle yaprlan harcamalann yrlhk toplammrn, btitgeye bu amagla konulan
ddenelin o/olO'unu aqtrlr halde Kamu ihale Kurulundan uygun gcirtigti alurmadrlr incelenmigtir.
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rUnU
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A$rMrNA ESAS

MAL ALIMI

(TL)

Biitgedeki 0denek
Toolamr

1.585.000,00

ounNnr DAGILIMT

HiZMET ALIMI

(TL)

vAPrM i$i

(TL)

1.469.000,00

2.235.000,00

%IO LIMIT A$IMINA ESAS HARCAMALARIN DAGILIMI

HARCAMANIN
YASAL
DAYANAGI

MAL ALIMI

(TL)

HIZM'ET ALIMI

(TL)

YAPrM

TL)

i$i

22td
( Do!rudan Temin )

1.301.217,33

722.770,83

867.419,41.

TOPLAM

1.301.217,33

722.770.83.

867.419,41.

158.500.00

223.500,00.

146900,00.

-1.142.717.33

-499270,83.

-720.519,41.

720 0h

223 "h

490 V"

7ol0'luk tutar
Limit Asrmr Toplamr
Limit Agrmr Oranr
2018

vo t0

HARCAMANIN

rUnU
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r,iuir

AgrMrNA ESAS OunNnr DACTLTMI

MAL ALIMI

(TL)

HiZMET ALIMI

(TL)

YAPIM I$I

(TL)

.fl\

Biitgedeki Odenek
Toplamr

1.853.250,00,.

LiMiT ASIMINA

%10

HARCAMANIN
YASAL
DAYANAGI

DAGILIMI

ESAS HARCAMALARIN

MAL ALIMI

YAPIM I$I

TTiZUNT ALIMI

(TL)

1.542.450,00.

2.535.750,00.

(TL)

(TL)

22td
( Do!rudan Temin )

761889,09.

428.406,53.

743.000,00.

TOPLAM

76r.889.09.

428.406,53.

743.000.00.

r85.325.

253.575,00.

154.245,00.

-576.564,09.

-174831,53.

-53771,87.

7o10'1uk tutar

Limit Asrmr Toplamr
Limit Asrmr Oranr

3ll

o

69

o/"

481o

2019
oA

t0 t

iuir

A$rMrNA ESAS oOnNnr DAGILIMT

MAL ALIMI

HARCAMANIN

(TL)

rUnU
Biitgedeki Odenek
Toplamr

2.132.000,00.

LiMiT ASIMINA

%10

HARCAMANIN
YASAL
DAYANAGI

HiZMET ALIMI

(TL)

(TL)

i$i

(TL)

2.815.000,00.

3.245.000,00.

ESAS HARCAMALARIN

MAL ALIMI

YAPrM

DAGILIMI

HiZMET ALIMI

(TL)

i$i
(TL)

YAPrM

22td
( Do[rudan Temin )

1.081.791,75.

329.070,94.

2.064.496,40.

TOPLAM

1.081.791,75.

329.070,94.

2.064.496,40.

213.200,00.

324.500,00.

281.500.00.

-868.591.75.

-4.570,94.

1.782.996,4

407 Vo

loh

6330/00

7o10'luk tutar

Limit Asrmr Toplamr
Limit Asrmr Oranr
2020

o l|l,ituir

HARCAMANIN

rUnU
Btitgedeki Odenek
Toolamr
%10
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A$IMINA ESAS oUnNnr DAGILIMI

MAL ALIMI

(TL)

2.462.000,00.

LiMiT ASIMINA

HIZMET ALIMI

(TL)

YAPIM I$I

(TL)

3.740.000,00.

ESAS HARCAMALARIN DAGILIMI

2.315.000,00.

icisleri Bakanlftt Mahalli idareler

HARCAMANIN
YASAL
DAYANAGI

Kontrolarlt?ti

MAL ALIMI

(TL)

"Denetim
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HIZMET ALIMI

(TL)

Sqfa Olt

i$i
(TL)

YAPIM

22td
( Do!rudan Temin )

933.857,11.

154.802,59.

871.295,15.

TOPLAM

933.857,11.

154.802,59.

871.295,15.

246200,00.
-687.657.11.

374.000.00.

231.500,00.

Limit asrmr voktur.
Limit a$lmr yoktur.

-639.795,15

%o10'luk tutar

Limit A$rmr Toplamr
Limit Asrmr Oranr

27904

376',

4734 sayrh Kamu Ihale Kanunu 22.01.2002 giin ve 24648 sayrh Resmi Gazetede
yayrmlanmry ve 01.01.2003 tarihinde yiiriirltile girmigtir. idareler, 4734 sayir Kamu ihale
Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen (a-Agrk ihale usulti, b-Belli istekliler arasmda ihale usulii,
c-Pazarlrk usulti) ihale usullerinden biri ile mal veya hizmet ahmr yapmak zorundaddar. 4734
sayrh Kanun ilk yiiriirlii[e girdipinde dolrudan temin, l8 inci maddenin (d) bendi ile
'hygulanacak ihale yrintemleri" arasmda sayrlmrgken; 15.08.2003 gtin ve 25200 sayrh Resmi
Gazetede yayrmlanan 4964 sayfi Kanunla 4734 sayfi Kanunun 18 inci maddesinde yaprlan
deligiklikle ihale usulti olmaktan grkanlmrqtr.
idarelerin yapacaklarr ihalelerde uymak zorunda olduklan temel ilkeler 4734 sayir Kamu
ihale Kanununun 5 inci maddesinde belirtilmigtir. Bu temel ilkelerden biri de "Egik delerlerin
altrnda kalmak amacryla mal veya hizmet ahmlan ile yaprm igleri krsrmlara b<iltinemez" ilkesidir.
Buna gd,re, bu Kanuna gdre yaprlacak ihalelerde agrk ihale usulti ve belli istekliler arasrnda ihale
usulii temel usullerdir; di[er ihale usulleri Kanunda belirtilen 6zel hallerde kullanrlabilir.
Belirtilen mevzuat hi.ikiimleri karqrsmda, belediyenin ihtiyacr olan mal ve hizmet
ahmlanyla yaplm iglerinin, ihalelerde saydamhlr, rekabeti, egit muameleyi, gtivenirlili, gizlili[i,
kamuoyu denetimini, ihtiyaglarm uygun gartlarla ye zamantnda kargrlanmasrnl ve kaynaklarrn
verimli kullamlmasrnr sallayacak qekilde temel ihale usullerinden olan "agrk ihale usulti" ve "belli
istekliler arasmda ihale usuli.i"nden biriyle temin edilmesi sallanmah, pazarhk usulii ile dolrudan
temin ydnteminin sadece Kanunda belirtilen 6zel hallerde kullanrlabilece[i unutulmamalq
4734 sayir Kamu ihale Kanununun 62'nci maddesinin ( r ) bendine gcire; bu Kanunun 21
ve 22'nci maddelerindeki parasal limitler d6hilinde yaprlacak harcamalann yrlhk toplamr,
idarelerin btitgelerine bu amagla konulacak <ideneklerin o/olO'unu Kamu ihale Kurulu'nun uygun
gdriigti olmadrkga aqrlmamahdr.

BELEDiYE BASKANININ GOREV VE HiZMETLERI:
29- Denetime tabi dcinemde Yayladalr Belediye Baqkanhlrnca 6zetle:
102 Konut Toki ihalesi yaprldrlr,
5000 kiqilik Qeweye Duyarh Tarihi Aba Gtireqi Alam yaprldr[r,
2 Adet Gayri Menkul Satrn alurdrfr
2 Adet Kiigiik Sanayi Sitesi Planr Yaprlarak ifraz Agamasna getirildili,
130 Yatakh Ogrenci Evleri yaprldrgr
Ki.ilti.ir Merkezi ihalesi yaprldrfr,
17.000 m2 Tag Duvar Yaptmmlr mahallelerde gergeklegtigi
75 Adet Metruk Bina Yrkrmrnrn yaprldrfr,
Qanakkale Ruhu Mtzesi yaprldrgr,
5.000 Adet Fidan Dikimi yaprldr[r,
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47 Malnllenin adurr tagryan Kamelyalar Gtiniil ve Sevgi Adasr olarak yaprldrlr,
Qilek Regeli Mutfa[r yaprldr[r,
Tandr Ekmeginin Yok Olmamasr igin Mahallelere Tandrlar yaprldrlr,
Sokak Restorasyon Qahqmalarr yaprldr[r,
25.000 m2 Kilitli Tag Ddqemesi gergeklegtipi
Qok Amagh Salonlarda ve Belediye Hizmet Binasrnda Onartm ve Tadilat yaprldrlr,
Anlagrlmrgtn.

coRrv:
3O-Denetime tabi ddnemde Yaylada[r Belediye Bagkanh[r gtirevi 01.04.2019 tarihine
kadar Mehmet KALKAN, bu tarihten sonrada halen gdrevde bulunan Mustafa SAYIN tarafindan
yiirtittildiigti incelenmi$ olup, mevcut belediye belediye bagkamnur hizmet sunumunda bagarrh
oldulu, kamu kaynaklarnur verimli kullandrlr. ilgenin kalkmmasura olumlu katkrlarda bulundulu
memnuniyetle miigahade edilmigtir.

Hatay ili Yayladapr Belediye Bagkanhlr idari [q ve iglemlerinin tarafimdan denetlenmesi
sonucunda (4) iirnek olarak dtizenlenen bu raporun (1) Qrneli dairesine brakrlmrq, (1) iirne$i
Yayladagr Kaymakamhsura, (2) drneli de iqilleri
ii',iJler idaresi Genel Mudtirliigti
(Kontroldrler Bagkanhlr)'na sunulmugtur.
i,

igiqleri Bakanhlr Baqkontroliirii
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Kurum Ust Ydneticisinin Giiriis ve Diisiinceleri

Denetim Raporunda tenkit ve tavsiye edilen hususlarm dtizeltilip tamamlanmasl ve
yerine getirilmesi igin ilgililere gerekli emirler verilecek ve sonucu takip edilecektir.
30.09.2020

Yayladag Belediye Bagkam
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