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kaı,abıik il Özel İdaresi Genel iş ve yünitüınü tarafimızdan teftiş
eleŞtiri ve öneriYe değeı: hrısuslar aşağıda ıııacltJelçr }ıaliırdç açıklaırmıştır.

l-Karabtlk İ1 Özel İdaresi kayıt ve işlemlerinin bundan önce Mülkiye Başmüfettişi fuza
YILIVLAZ ve MülkiyePasm.tırettişi Hiİseyin rOrsaı ;"f,irj; ,.fttş .Jtfiiği dairesinde mevcut
06,08,2010 tarih ve RX.79/34 veH.K.24İ58 sayılı teftiş raporunun lr..ı.n .sİod;^;;ffi;;.

Şöz konusu Teftil. §norun{a eleştiı,ilcliği halde bu giine kadat değiştirilrneyen ve
diizeltilmeYen hususlara rasİlanaÇında bu ,upor* llgiıiuoı,ı*ı*trİarlvrrr. İeğini-leoektir. 

'
.?'"\

_ i?'MülkiYe TeftiŞ Defterinin bulunduğu, a9sg$*4e$s:rl]_ilgili bğlumiipe, tesişle itgili qlaralr
Bakanlıktan.v_e diğel merci.|eldep.g§4ğçrilen Jmir 

'öğEeüüeiın"işi.r*"Jıği 
in""iJii"iitİi.' =^-

İÇiŞleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Ttıziiğü'nün 55. maddesinde;

'6- Kurulun teftişine tabİ her daire ve kunılılşta bir teftiş defteri bulunur. Bu doftorlorin
saYfülan numaralanır ve illerde vatilik, ilçelerde taymatamlık mtıhruyJe mühiirlenit. Son şayfasına
defterin kaç sayfaolduğu ayfıca yazılwaktasdik edİlir.

MüfettİŞIer, teliİşİn bqşIryıp ve bitiş tarihlerini, hangi işleri teJiiş etttHertni,| dtjzenledilçleri
layiha ve roporun tayih_ı9_sqısını,-ıeftış ,iiırn rr*urion girriını, oi*i n, ,;;;;;;;;rli;;;;;;r,
ve imzalarlar. Teftişle ilgiti o,ta7ak ıiıcanııwan gönderilen-emir ve genelgelerİ; |;;İİ;;;"yr'ı;rrryl,özetleri, teftiş olunan memıırlar|ca dçfterin özet ğalamane y*rİoron"i*alİİİ

50 ncİ maddenin son fılvası hükmü, teftiş defterleri halrkında da ııygulanır.,,denilmektedir. ---J'-"-'

İÇiŞleri BakaııIığı Mtilkiye Teftiş Kurutu Ttizüğü?ntin 50. maddesinde.«- Tefiiş lqiha{an doğudan tğtŞ ,dllro *rİuriİİİ ;;;;rk"İİİra, valiler, ilçelerde
kaymalamlar aracılığyla ilgili birim veya hıruluşa verilir.

Lryiha ue raporlar, qyrıca Balcanlığa da gönderilir,

olarakverllen emir ve yaaılarla birlifue, özel bir dosyada salclanır.

. Bunların saklanmasından've devir ve tesliminden

Bundan böYle Yukarda sayılan madde htikiimlerine göre işlemlerin ytirütiilmesi
sağIanmalıdır.

},d/

ilgili birim ve laıruluşun amir ve
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5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun "Denetimin kapsamı ve türleri"
ıııaddesinin soıı fikrasında yer alan,

"(...) AYrıca, il özel idaresintn malt işlemler dışında lçalan diğer idart işlemleri, idarenin
bütünlüğüne ve kalhnmg pldnı ve stratejilerine uygunluğu açısından İçişleri Bakanlığı, vali veya
gö7 evl endir e c eği eI emıanl ar tar afından da denetlenir, (... )

Denettme ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclişin bilgisine şunııIıır."

' Yolundaki hüküm uyannc4 Mtllkiye Mtifettişlerinoe dtizenlenen raporlar ile yukandaki

'o1d9" 
meüıinde Yapılacağı belirtilen diğer denetimlere dair raporlann sonuçlanrun, kamuoyuna

açıklanması ve il genel meclisinin bilgisine sunulması gerektiği gözöniınde futulmalidır..
-ıi'',

tljıtlo+nol1 tarih ve B.05.İLi.o,oz.oz.o0J663.o1-2426 sayılı onay ile yiıriirlüğe giren
MülkiYe Mtifettişlerince Diizenlenen Raporlann Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandu:lması
Haklcında yönergenin de dikkatlice inçelenerek bıından sorıra Mükiye Müfettişlerince hazırlanan
raPorlara verilecek olan cevaplann şekil ye stirelerine uyularak cevabİ raporun hazulaıunası, takibi
y_İ, sonuçlandınlınası_ konusundp gerekli haşsasiyjtin gösterilmesİ sağlanmalıdır. Aynca
Yönergenin 22. maddasi gereği Yönergenin hizınet içi eğitiın ve seminerlerde konu olarak
işlenmesi ihmal edilmemelidir.

sayrsrı.y nnNorİvıİ İı,n İı,cİıİ ııususıan:
:S;Karabfü İ1. Özel İdaresinin teftişe tabi dönemde sadece 2012 mali yılı hesaplannın

SayıŞtay Uzrrıan Denetçileri taraflndan denetlendiği,2Ot2 yılına ait raporun heniiz gönderilınediği
, ancak a{lanna kişi borçu ç*anlanlann sa\ruxnasının 13.08.2013 taıih ve 20|2l78OOOllOlO ,riyr],
y azıy|a istendiği göriilmüştiir

İ1 Özel İdaresinin 2009 ve 2010 yılı hesap iş ve işlemlerinin Sayıştay Başkaıılığınca
denetlenmediği anlaşılmıştır.

SayıŞtay kaıarlannın yakından takip edilerek ilam sonucrına göre hareket edilmesi
sağlanmalıdu.

Kaıabfü İl Özel İdaresi hizrıetlerinin, (2) ayn binada yiiriittiiğü, biıralann hianetleritı
karşılamadığı,. bakıııısız vt yetersiz olduğu, biriın ve bffolann tertip vo dtizçnlerinin

uygun olmadığı, mevout yerleşimin hianet için yeterlİolmadığı incelenmiştir.

Özel- idare hiarıetlerinin verimli bir şekilde deruhte efuek, birimlerin çalışmalannın daha
nczih ve modeırı bir ortamda ytlfitttllmest için gerekli çalışmalann yapılması ve tedbirlerin
aluırnasrsğanmalıdır. .

f"".
q,7+Özel idare personelini tanrtıcı yaka kartının kullanılmadığı inceleımiştir.

. R_/

Kıırum persotelini tanrtıcı yaka kartlanrun kullarulması sağlanmalıdu.
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A- İl Genel Meclisi İIe İteifi İş ve İslemler:

8-İl Genel Meclisinin her ay İl Genel Meclisi Başkaru tarafindan belirlenen gtfuıdernle
toPlandığı, Vali tarafından önerilen hususların gtindeme alınarak karura bağlandığı ve giindemin
üYelere intemetle veya ilan pano§una asılmak suretiyle duyunılduğu, ayrlca kendilerine bizzat
tÇbliğ edildiği, İl Genel Meclisinin kesinleşen karaİlannın, İl Özİl idaresi Hizrnet Binasının
giriŞindeki ilan panosuna asılmak ve internet sayfasına konulmak sureti ile ilan edildiği
incelenmiştir.

:, 09.10.2005 tarih ve 2596l saylı Resmi Gazetede yayımlanan İl Genpl Meclisi Çalışmp
Yönetrııeliğinin 8. maddesi uyafınca; "Giindetn, Meclis BaşIranı tarafından belirlenir ve genel
selveterlik tarafından üyelere en az üç gün önceden bitdirilir. uç ğnün hesabında dııyuru giina
ile toplantı günü hesaba lçatılmaz. Meclis üyeleı,ine bildirim, imza lrarşıtığ gtindemin teslimi,
tqahhütlü posta, telefon,.folrs, özel idare web sitesinde yayımlama, eleüronik posta ğbi ispat edici
YöntemlÇrden biri veya birlraçı kııllanılarakyapılır. Telefonla bildirimde, bitdirimin hangi nıım.aralı
tele/onla, ne zamcın ve kimin tarafından yapıtdığı husuşunda bildirimi yapan kiş{ tarofından
imzalanmış bir belge düzenlenir.

Meclis Baş|kanının izinli, raporlu veya görevli otduğu durumlarda gıindem birinci Başkgn
Vekili, o da bulunmadıEı tatcdirde ikinci Başlwn llekili tarafıİdan belirlenir.

Giindem, çeşitti yollarla hatka da dııyurulur. Bu dııyı4ru, ıneclis toplantı.salonunun
ğişine ve özel idare ildn panosuna veya halkın yoğun olarak bulunduğu ve gelip geçtiği yerlÖre
ildn asarak; gazete, hoparlör, internet, radyo ve televizyon yryını gibi yöntemlerden biri veya
b irkaçı lrull anıl ar ak yapıl ır.

Valinin önerdiği hususlar gündeme alınır. Vali, ğndeme alınmasını isıediği lronuları
yazılı olarak ıneclis baştranlığına bildirir. Mecliş Başlcaru meclis toplantı hatinde-'değIşe ilk
yapılacak meclis toplantısı ğindemine ilave ederek iiyelere dııyurur. Mİclis toplantı haliİde ise o
toplantı gtindeminin son maddesi olarak görüşülür.

Meclis toplantıları sıraşında üyeler de İl Özel İdaresine ait işlerle ilgili lronuların
gündeme alını.nqşını önerebilir. Öneri, toplantıya lranlanlorın şalt çoğunluğunun ,lcabula ile
ğnd7me alınır. " hühnü uyannca işlem yapılmasına devam edilmelidir

. . 9-İI Gepe_l Meclisinin toplantılannın her ayın itk haftası başladığı ve genellikle ara
verilmeden tamamlandığı incelenmiştii.

Il Gençl Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesinde; "...Meclis toplantısı her ayın ilk
haftan başlar ve ara verilmeden fumamlanır. Ancak ilk haftanın tamamının reİmi tatile rasİlaması
halinde takip eden ilk çalışma ğinü toplantı güİnü olarak belirlenebilir. Resmi tatile rastlayan
günlerde çahşmaya ara verilebilir.,," hükmü uyannca Mççlis tcıplantılannn ara verilmedgn
tamamlanması siirdtiriilnrelidir.
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İl Özel İdaresi Kanununun 12. maddesi ve il Genel Meclisi çalışma vor.trhığin*iio; .]] 
i

ffi,*:İ*:3,,,J::':::'::,:.:'t::i:Y::r,{o 1İr.ıı 1,rİq ğurüntüıü cihazıarla da kaydediüeb,ııir,,,e",,,"hükmü gereğince toplantıların goontıııtı 
":inLl,,ı,i;;;eiü*:;r:^;i:#:u;"'

ir".1.r-lİJ: 
Genel Meclisi toPlantılanna ilişkin gündemin birim müdtirlüklerine gönderildiği

5302 saYıIı Kanunun 12. maddesindei ''...Özel idare teşkilatı ve ildeki lçamu lwrum velruruluŞIarının birim amirleri ğindemdeki Ü"rİ;;İ-'ilgili olarak meclis toplantılarına davetedilebilir ve bilgi alınabilir... '' 
v'qı qfu ıı'vv'ıD

Hülğnü uYalnca het toPlantı gtindeminin o toplantıda ilgisi olan yatınmcı müdtirliikleregönderilmesi uygulamasura devam edilİelidir. '. -'

I2-Il Genel Meclisi
başlandığ incelenmiştir.

kararlannın bir sonraki t<ıplantıda meclis üyelerine dağıtılmaya
^,g)

ü/

3

İl Genel Y9:ılŞl ÇalıŞma Yönetneliğinin 16. maddesi gereğince; kararlann, bir sonraki
' toPlanhda üyelere dağıtılınası ,. t*u uii*Ğ"ı".ıo ;;;;;; ffi;ff;*;sı siirdııriıımelidir.

,y,rıdrğ,İİ;jl,.ffil#clisi 
kararlanruii İl Valisine gönderilmesinde geneıde 5 günıük stireye

: 5302 saYılı İl Özel İdaresi Kanununun 15. ve il Genel Meclisi çalışma yönetmeliğuıin 17.

til1l,i,lli""İTfİ;.Iil,İ:ffi }#İ#*,trt}tr"x1ffi *il.;ffi";;Hı1;iı,t;;;;;H$.
14-Teftişe tabi dönemde İı ceneı Meclisi kararlanrun iki nüsha olarak vatitik Makamuıa

'gönderildiği, 
bu kaıarl,an teslim almaHa go.""İ""a]irlır"ış bir personelin butunduğu, il MahalliIdareler Müdtirlüğtıne gönderilen kararlaıİn gtırevİİuuı** ııuatı, tu.rnna* alınarak defterekaydedildiği ifade edilıniştir. -- 9---

İı Genel Mec]isi Çalışma Yönetneliğinin 17. maddesind e.,,,.,,Meclis tarafindan alınanlararların tam metnl, boş*"tirafindan * İ;;;; İiin*o, Vatiye gönderilir,,.

Tatiye gönderilmeyen mectıs lrararları yiirürlüğe girmez...

lrarşılıgı teslim edilir. Teslim alıian"kararır.! ,";;q,/arına, kırar tarihi, teslim,atındıği tarih.vekgYıt numarası Yazılğılaan sonra lcararın bır şuretı'İİİe edilir. Bu şekitde kayıttarı tamamlanan

*i:;;f:,:el 
selÇeterlik tarafından dgryasınıdi ;;ffi: au ı*riiıor,- iöirtirn m"n ıiilirt*

Htil<mü uy.u:ıııoa işlenı yapılııası sağlanmalıdır.w. v*ğı(4uıral(lll ı

YaPıldığı iricelenmiştir. - .:"'*--'.,g, JrI lV!

,a
_:
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İŞlem kolaYlığı sağlaıunası bakımından İl Genel Meclisince alınan l.rŞ;1'"imza11"
asıllarırun tek kararlar dosyasında toplanıp yıllar itibari ile ciltlenmesi sağlanmahdır. ' ,o,r.*',, , i^.,.,,..

' ,' j , ,},:_. _",, +i': '

16- İl Genel Meclisi Kararlannın kaydedildiği bii defterin futulduğu, meclis kararlannın
katip üyele r ce imza|andığı incelenmiştir.

İl Genel Meclisi ÇalıŞma Yönetmeliğinin 16. inaddesi uyannca işlem yapılmasna devam
edilmelidir

17- TeftiŞe tabi dönemde meclisin bir kez olağanüstti incelenmiştir.

. 53_92 sayılı Kanunun 12. maddesinin ek fıl«ası nda; "(Ek Fılqa: j0/5/2007-5675/2 md.) İI
. genel nıeclsİ baŞIranı, acil durumtarla lüzum görnesi halinde il genel meclisini bir yılda .tiçdefadanfazk olmamakye her toplantı bir birleşiİi geİ:çmemeküzere İpl*tryo çağırır. oıaganıstti

toPlantı Çağ'ıs_l vl Sün(1y en y t)ç gttn a7ıce_din 
_mİ9|İs t)yelerine yazrİ, olo*l, jİİ|u,ı* İZ o1İr"o

mutat usüllerle ilan edilir. Olağanti*a toplantılarda çİgrry, geİeffiiren tçonulaİın dışındi İiçtı,'Iconu görüşülemez."

.', , OJağ,anüstii tonlantı yapılması iki bakımdan tahdit edilmiştir. Bunlar acil bir durumun
olması ve bir yılda en fazla üç kez olağantistti toplana yapılabitmesidır.

Olağanüstiİ toPlantılann kanunun gösterdiği dıırumlarda yapılması ve davet_giindem
yazlsmabunun yazılması sağlanmalıdır. .

, ,19:İl.G..*[ Meclisince kanrıııla kurulmaşı zorunlu olan ihtisas komisyonlaruun kurulduğu
ve toplam (10) adet komisyonun faaliyetlerine dev.am ettiği anlaşılmıştır.

5302 saYılı Kanunun 16. maddesiııde, kurulacak ihtisas komisyonu say$l ve konusu
aÇiŞından bir sınırlandırma söz konusu olmamakla bfulikte, komisyonun tarumınaan da arılEılacağı
İlrr|'"ihtisas' gerektiren, diğer bir ifade lle uzmaıİğa ihtİyaç duyulan ve meolise t"*,
sağ|.aYgc_ağı {uStlnUten alanlarda "ihtişas komisyonlan"İrn k*rlh*r'gerektiği dtşiınülmeli,
Uananlık gerektirmeyen kçıırrılaıda ihüsas komisyonlan kurulmamasİ;ğı;Jffi: --_.---

5302 saY|ı Kanuııın değişik 16. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma yönetrrıeliğinin 20.
maddosi hükiimleri uyannca işleın yapılmasına devam edilmelidir ''

19-İ1 Genel Meclisi karar özetlerinin fl Öze| İdaresine ait www.Karabiikozelidare.gov.tr
internet saYfası tlzelınd91 duyurusunun yapıldığı, ilan panolannda il* eaı@.
Müdürltiklerine gönderildiği ve Vatitik Basın rc Halkla İİlştller Müdtırtüğune uygun'görtilecek bir
Yöntemle halka duYurulması şeklinde yazıyaalarekgönderilerek halka duyuruıd;ğu iıİcetenmişir.

s}g3_soYllı İl Özel İdaresi Kaııuııu'nun 16. maddesinde; o'. ..Komisyon raporları alenidir,
ÇeŞİtli Yollarla hailü dııyurulur ve isteyenlere tl genel meciİsi tarqfınİan be'lirlenecek b;edeİı
kıırŞılığındd vgrilir.,.. " Şeklinde hiiktlrn bulunduğundan komisyon rapbrlanrun uygıı|ıı vasıhlarla

, halka duyurulması ııygulııtnasına devam edilıneüdlr: , 20-İl özel idaresinin bit önaeki yıl gelir vc giderleri ile lıesap ve işlemleriniıı deııetimi içinİl Genel Meclisi .kaıarlarıyla her yrl- neretl- İo-iryonlanrun oluşturulduğu ye komisyon
raporlanrun kanunda öngörtilen stıredl hazırlandığı incelenmiştir.
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5302 sayılı Kanunun 17. maddes inde; "il genel meclisi, her yılın oron onroj*İİ,İİ;;İ/- ','.
toPlantısında il özel idaresinin btr önceki yıI getir 7e giderteri ile heİap ve ışteİ,İlerintİ*İenÜt'irhİ. ;,,,,s''
tÇin kendi üYeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beş|ten çokİtmaİak üz;ere bir Üne3İ;ii-
komİsYonu oluŞturur. Komisyon, her siyast parti grubunun uİ bogr*rız üyelerin il genel
meclisindeki üye s(lyısının meclis ıiye tam sayısıİa oraİlaıı|nıası suretiyleİluşur,

KomisYon, vali tarafından il azel idare binası içinde belirlönen yerde çalışır ve
ÇalıŞmalarında uzman kişi ve laıruluşlardan yararlanabtlİceğı gibi valiniİ oİayıyla- kamu
hıruluŞları Pe,rsonelİnden de yararlanabilir. Konrıisyoıı tarafindaİ ir-trrrn bilgi ve be[gelerın tade
eıiilmek ıizere verilmeşi zorunludur.

K9mİ\ıoY, ÇalıŞmasını şubat a)/ı sonuna lcadar tamamlar ve buna ilişkin.raporıtnu, izleyen
ayın onbeşine kadar meclis başlrantığnt sunar.

., KonusY suÇ teşkil, edeın husuşlarla ilgili olarak meclls başIcantığı tarafından yetkili
mer cil ere suç dııyurusunda bulunıılıır.''

H.ükmü uyannca işlem yapılmasına devam edilmesi sağlanmalıdır.

2lOenetim komisyon raponillun yayınlandlğı incelenmiştir.

5302 SaYılı K**rn 16. maddesinde; '...Kqymalramlar ve ildeki kamı hıruluşIaryın
amirleri ve ildekİ lramu laırumu niteliğindeki meslek kııruluşlorı, üniverşite ve sendiÜlar ile
Y:(r*!rq kinularla_ ilğli ki;y ve mahalle muhtarları ile sivil'toplum örgütlerinin temsilcileri; oy
haüçı olmal$ızın ryrdr görev vefaaliyet alanlarına giren lronuların garaş:ildağü ihtisas komısyoİu
toplantılarına lcatılabilir ve görüş bitdirebitir.

komisyon çahşmal arında uzman kişilerden yarar l anıt abitir.

_ "KorrY9nraPorları alenİdir, çeşitliyollarla hatlra dııyurulur ve isteyenlere il genel meclişi
tarqfindan belirlenecek bedet karşıtığında verilir.

Şeklindeki hükümleri gereği işlem yapılmasınrn devamı sğanmalıdıt 
.

_, _ 22,TüiŞ dlneminde tıer y.ıl için performans planının yapıldığı, bu planın Mali Hiurıetler
Mtldtlrltlgtlnce hazulandığı ve İl Genel Meclisinde göıİşülerek [u6rı *-aiİaigİ;n..ı.n*işır. -_ 

.

_53O_?ŞlYr1' Kanunun 3l. maddesi ve Kamu idarelerinde Statejik Planlamaya İllştln Usul
ve Esaslar Hakkında Yögefurıeliğırr. 1§/?. maddesi gereğince bütçeler performans pıror"u uygun
olaıak_hazırlanacağından bütçeden önce İl Genel Vleİllslnae göri§tılerek kabul edileceği neoeffiıe
sağlıklı verilere dayanrlarak u§uliine uyeun şekilde nazıİlanıİıa§ı ve uygulanmaslına devam
eülınelidir.

23-TeftiŞe tabi yıllar olan 2009, 201O ve 2011,yıllan için faaliyet raporlannın hazırlandığı,,
.faaliYet raporlanrun İ1 Genel Meclisinde göri§ülup İçişıerı Bakanhğı ve'Sayıştay Başkanlığına
gönderildiğL Lbraz edilen dosyanrn incelenmesinden incelenmiştir.
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5302 saYılı İt Özel İdaresi Kanununun 39. maddes inde; "Vali, Kamu Malt yaiijıİmi'r(; .'r']
{?"::"l Kaıılınılrıy 

.4] iııct maddestnin dördıiılcıi Jilıı,asırıtla belirtilen oiçimİe; ,tr"rrliİpİİiı,,uİ .,""'

,i-

l

Performalı1 hedeflerine göre yürütüIen faaliyetleri, belirlenmiş perfor*oİ ölçi}tlerine" ga;e heae1
u_e gerÇekleŞme durumu ile meydana gelen sapmaların n"denİerİni açıktayİn faaliyeİ raporunuhazırlar. -' "-'--r' --'

FaaliYet raPoru mart ayı toplantısında vali veya genel şelveter tarafından meclise
sunulur. RaPorun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönder;llir'uu Ü*uoyuno do oçrklİn.İ,|| 

---''--

9 r .5018__saYılı Kanunun 4l, 5302 sayılı İl Özel idaresi Kanunrınun 39. maddeleri ve Kamu
ldarelennce Hazırlanacak Faaİiyet Raporları Haklonda Yönetmeliğin 4. ve 11/3. maddeleri
hükümleri uyaünca yapılan çalışmalara dlvam edilrnelidir

24-İ1 Enctimen giindeminin
incelenmiştir.

Genel Sçl«eter taıafindan hazırlarup Vali'ye sunulduğu

5302,saYılı Kanunun 27. maddesinin 3. fıkıasında; "Encümen ğrnderyi vali.tarafından
hazırlanır Encümen _ğeteri ğindem maddesi tetçlif edebilir" htıkrİtı doğnilfusunda" işlem
yopılması sağlanmalıdu.

25-Enciimene havale edilen konulann genel olarak stiresi içinde görüşüldüğüincelenmiştir. 9-----

,İl Daimi Enciiıneninde alınan kararlann internet sitesinde yayımlanmasına devam edilınesi
sağlanmalıür.

26,nDaimi Enctimenine kolt_uk tara ndan gönderilen umuma açık yerlerle ilgili olarak,

:. _ Mevzuatta bu konuda idareye takdir hakaı verilmediğinden ya§al mevzuatın
uYgulanmasının devamr sağlanmalı, aksin; davranışın sorumluluk aogurİcağı unutulmacıalıdır.

27-Il Özel İdaıesi bütçesinin
incelenmiştir.

ve kesin hesabın enciimende zamanındb görilşüldüğü

, ' , 5302 saYılı Kanunun 45. maddeşinde;"Vali tarafından haaırlanan hıitçe tasaıısı eyl.iil ula
baŞında ll frnciimenİne Şun:ulur. Encümen, btıtçeyi iııceleyerek görüşt)yte t;iİııloe kışıİ 

^ymınbirinci gününden önce İl Genel Meclisine sunar. iİ genet İectisi İiitçe'tİsarısını yılbaşrodoİ'İİr"
aYnen veYa değiŞtirerek kabul eder. Ancalç mecliş batçe denkliğini İozacak bıçimİe İıaİ/*İİn,
ve gelir azoltıcı değişiklikter yapamaz.''

AYnı Kanunun 47. maddesiırde; "Her yıl bütçesinıin lresin hesabı, vali tarafınrlan heiap
dönentntn bitiminden şoııra g_elen mart ayı'içinde encümene şunulur. Kesin nİroİ ı İİİnımeclisinin maJ:ıS aYı toplantısında görüşüIerek karara bağlanır. Kesin hesabın gorİştilmİsi:ve
keslnleŞmesİnde, bütÇeye ilişkin hüIciimleİııygulanır." lıtılonÜıtı taşıdığından t""J*'ttırİ;;hç"
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İçişleri Bakanlığı.. .............TEFTİŞ RAPORU..... .MüIkiye Mti

ve kesin hesabın enctimen ve mecliste zarrıanındagörüşiilmesi
ile meclise iletmesine devam edilmelidir.

ls=iıı enciimeninin her haftanın Çarşamba giıniü toplaııdığı anlaşılmış;.ancak teftişe tabidönemde tÖPlana gününiin önceden t"s|lt edildiğine dair alınmış bir karar gösterilememistir.ıeden tespit edildiğine dair alınmış bir karar gösterilememiştir.

5302 saYılı İl Özel İdaresi Kanununun "Encümen to,plantısı" başlıklı 27. maddesinde yeraları, "EncümeT haftada en az bir defa olmak iizere önceden belirlenen gün ve sqatte nplanır.Başkan acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.

Hiikrniine göre işlem tesis edilmelidir.

C- Vali:

,or.r*ffi#},|,"Htffi::#f,'İ:013 tafihinde Karabük il özel idaresi y*^yetkiteri

İİO}:rl ll Ö::l fugesi Kanununun 32. maddesine, 02107/2005 tarih ve 5391 sayııı
[*ii*,lj:19.::l,t§ b" T"9*.de yer aıan "uygulı eöiaiigu takdirde" tta,.ffi;;r"ıi;İ, ğ|i;
::*Jy}:r!y:!:]baresi eklenmii 

", *"toi'ışı-.i-ış.;lÜ;;#;;:iil';;,x";Zf qçr,6vI 9v Y

':J9'::Y!::!:: 9::!:r:,,ry.y: gyrdliğü tout gu İoİİyİİa,*r)ıor,"q İöİrtİrıtik sıfan buıunan ıı
?:::.*y:§:::.:!!:::ıyı lyıeiae1,ö*"ü.*i,, i,iiii,ıo;u"ı,İİİ""İ"p,İ|uwİ,İ"İ;;X#;
uygulanması açısından hazırlanacak ımza yetkileri
yazılann Vali Yardımcısı tarafindan i

Genel
'eftiŞe tabi dönemae l_Valslnin il enciimçnine hiç başkanlık etrnediği, toplantılaıarinbakanlıkyaptığı lntermmr. .*ry**-. *;. .*fu

5302 saYılı İl Özel İdaresi Kanunun 25. maddesiıde; "il encümeni valinin başIronlığnda,
iI genel meclİsinin 

.her Yıl l@ndi tğeleri arasından bir yıt için gizti oyla seçeceğ beş tiye ite biri
ryall.nlzYetler biı'iın axıiri otmak üzere valinin lıer yıl İlrlİ amiİleri İasından seçeceğ beş
ğeden oluşur.

,Valİnln lcanlamadığı encümen toplantısına genel sekreter başIranhk eder.

En|cümen toplantıIanna ğindemdekı lronularlq İIgıli olaralç İtgıti bırim amirlerı valitarafından oy halrkı ilmalrsızın İu*şirİ İ,;;;;;;;-{ağ:rıtabilır.'' --

Hfümü gereğince işlem yapılması sağlaıunalıdır.

ştrafeiik pt6nı

, .._ 3l-TeftiŞe tabi dönemde İ1 Özel İdaresinin 20,70-2014 yıllanna dair birinci 5. ytlık
_'{ulljil'Plarun 30.09.2009 tarih ve 119 sayılı yazı ile il Genel ıfuecliĞ sunulduğu, iı Ğe""ıMeclisinin 04.11-2009 tarih ııe l74 suyrl, İ** ile kabul edilerek ffiırlüğe konulduğuinceleruniştir.

i,_ı
,ffi

daha



i''\,ru
\ğg

ı iıltıfet$fi ği' 9;ı ;-"a,,.
( jl- i ı.i ,:ı

t ._:; \ğ;.r..,' ,

5302 sayılı il Özel idaresi Kanununun 26. maddesi hükmü ile il enciimenlerine\tril.jl.k*'.'-;'
plalı inoeleyip il genel meclisine göniş bildirmck görevi verilnriştir. Bu l<arru,rır, ı İ. -r,iJİİİiİıe..,-,^no"
geÇici 3. maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesi ve2610512006
gİin ve 26179 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratğik Planlamaya İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkı-n<la Yönetmelik lrtİl.tlr"lr.i çerçevesinde hazırlanan ,ıİ"t.ll.'pl** il d;;İ
Meclisince görüŞümeden önce İ Enctimenine sunularak inceleyip göfiiş bildirmesİ uygulamasına
devam edilmelidir

f"'a

{,|ZrlŞtrltelik planın hazırlanmasında üniversite ve meslek odaları ile_§q.n}ryh_,ib_#_ş_ffi
toplum örğİltlerinin görüşlerinin alınma,dığı incelenmiştir.

5302 sayılı İl Özel İ{aresi Kaııunu'nun 3 1 . maddesinin 2. fil«asında; "Sttatejik plan, varsa
ünİversİteler ve meslek odaları ile lronııyla itgili sivil toplum örgütlerinin gc;rİşlİri alınarak
hazırlanır ve iI genel meöli*ince lcabut edilditüen sonraytirürlüğe girer.- denilmİktedır. gu hüküm
gereğİ stratejik Planlann hazırlanmasında tiniversite ve meslek oalan ile konuyla ilgili sivil toplum
örgiitlerinin göri§lerinin aluıması sağlanmalıdır.

'33-Stfateİtk 
Planlama stirecinin başlatılması ile ilgili hazırlık çalışmalannın üst yönetici

Kamu İdarelerinde Statejik Planlaırıaya İliştln Usul Ve Esaslar HatrC<ında Yönerrıeliğin
Hazırlık dönemi ve.programr 8. maddesiıde; "Kamu idarelerinin stratejikplanlama süreci hazıİıık
döneıni ile başlar. Üst yönetici tarafından bir iç genelge ile çahşmalarıİ lİŞatılaıgı dııyurulur."

Yönetmelik hütğnü uy.ırınca işlem tesis edilmesine devam edilınelidir

J -34-Stat§jik Plarıın İl Genel Meclisi tarafından kabultinden soııfa İçişleri Bakanlığı ve

Kamu İdarelerinde Statejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslaı HalJ<ında Yönetrıeliğin
Stratejik plaıılann sunrılınası başlıklı lS. madesinae;

"(3) Mahallt idareler tlgiti mectis tarafından lcabutünü müteaklp stratejik planlarını
İçlşlerl B alcantığna ve Müsteş arlığa gönder ir.''

Yönetmelikte açık ve kesin bir stire belirtilmemiştir. Ancak mütoakip denilerek bu sürenin
meclis karannrn ardından çok da uzun olmayan bir stire içinde olacağı ima edİlmiştir..

Stratejik plaıun İçişlçri Bakarılığı ve Dçvlet Planlama Teşkilaü Müsteşarlığ-uıa meolis
kaıarının ardından makul bir stire içinde gönderilmesi sağlanmalıdır.

Performapş Planl{n:

35-TeftiŞe tabi dönemde her yıl performaııs planlannın hazırlanıp İ1 Genel Meclisinde
görilşüldüğü ve kabul edildiği incelerurıiştir.

Kanunun 9. maddesirun2. fıkrası ve 05/07/200ı8 giin ve 26927 sayılı Res'mi Gazetede yayımlanan

r
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Performans progruıııunın Ocak

,:, , . 37-Teftll9 taUİ dönemde, faaliyet raporlannın her yıl Genel Meclişinde göriışiildüğü vekabul edildiği incelenmiştir.

, 
'. 

.1302saYıh Yasanın 39. nraddesindeki, "VaIi, Kamu Mali Yönetiıhi ve Kontrol Kanununun41. maddesinin 4. fılrasında belirtilen biçimde, ,İotrjiİ pİİ; ;; ;rrJbrmcın§ hedeflerine göre'YıirtitüIn faa|lYetleri, _belirlenmiş perforınans tiİçİtlİrlne göre hedef ve gerçeHeşme durumü ileıneYdunu gelen saPmaların nedenlİriİi açıHayan'faaliyet Üporunu İorİrıor.'raaıiyet iio;;;:u'*on
ioaYı toPlantısında vali veya genel selceter nİafın1an mrclıse ,İ"oıİİ.-İİporun ıi, ıirnigi İçişIeri:Bqlçonlığı'na gönderilir ve Ümuoıuna, ao oİıİİn;;l; 

"

, - Bundan_ sonraki Yıllarda <la Kamu İdarelerince Hazırlnnacak Faaliyet Raporlatı HııkkındaYönetnelik hüküml€4d 
"Yg'- olarak t *rİlu*.ut faaliyet raporlarinrn Bakanlığınuzur

'ı!6l!S17007 giin ve 45915 iayıliyazlsl ger.eğ her yıl en geç 20Ü;";il; cD ortamında"r*u,.rıRakanlığına gönderilmesi ihmat edilmcİıeliİir. ' 9-' -- - --_'w -ıEvv

,, 38- FaaİiYet RaPorlannın kurumun web sayfasında yayınlandığı incelenmiştir.

,,, ' Kaınu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporlan [IakJ<uıda Yönetmeliğiıı Açıklık illıesi, UaŞllal F*liv:] rapoflanrun kamuoyurru uç*lffiasİUuş1,1rl, 20. madderirra.; ''(1) Genel faaliyet' raPorıı, mahalli 
,ldgreter genel taİlŞ,et İoporu ıiİ iaare faatiyet rapoı,ları yinetmeltğtk itgili

;, maddelerİnde belirlenımiŞ ilan siiretere ııyuİarak basıİ oçriJo*in yof,ri*,oı, suretiyle kamuoyuna

İçişleri Bakanlığı.. ..............TEFTİŞ RAPORU..... .Mülkiye Mufettişlğ l0.
.f' 
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Kamu İdarelerince Hazır|anaçak Performans programları Hakkında yönctm.ıitffi;cİll,;'
ÇerÇevesinde hazırlanıp, 5302 sayılı Kanunun l0."madderiİ İ") ;;İ';;;;ğ;;;..ŞE"#ı- .,,,
meclisinde görüşülüp kabul etlilmesi uygulaması stirdürtilmelidir. '.o"..*.,--'t..}"''

tr*l.rrrrffierformans 
Programmın üst yönetici tarafindan internet sitesinden halka duyurulduğu

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programlan Hakkında yönetmeliğin
Performans Programların hazırlanması başlıklı ııs. İİaesindJ; "(» S;;İ;t gavenlik kurumlarıve ıııalıalli iılarelerln qerf_orman' progro*ları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ilebirlİlre İlgili mevzuatında beltrlenei tiiht, yetİali organlara sunulur. Bu hıırum ve idarelerin
Yetkİli organlarında ke_sinle§_en bı;tçe b.ıiyiıkttıHeriİ, sİİ, ;;""';;;;; wrf"rmons progranları,
sosYal ğivenlik kurumlarlnİa ıgıi ıakan ya ıırİ yİİtİri; mahalti idietirde işe üst yöneticiler

"(6). KamuoYuna aÇıklanan Performons prograınları ilgiti idarelerin internet siteleriııde
YaYımlanır, İnternet 

İi;trri gİlyn*oyİn a*rlrr, peğrman§ programlarına lamuoyunun erişimini
s ağl am ak üz er e ger elcl i te db ir I er i aİ ırl ar.''

o

!a aÇıklama intemetsitesine perfonııan§ prograıııııun yiiklenmesi değildir . Zira
smsmıa

tr'aalivet Raporları:
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duYurulur ve ilgili ldarenin internet sayJasında yay,ımlanır. inteı.net sayfas,ı brl"r*ry}N;;;r)İı;' ",.,;,';

faaliYet raPorlarına kamuoyunun erişimint sağtamİk üzere gerekli tedbirleri oıİrİ*.'ii'""'"4Y.!.n|.!.,_?-|-.,..,,'-

Hfümü gereği işlem yapılması sağlanmalıdır.

39-Strateji§İT, Performans prograıru ve faaliyet raporlarının Mali Hizmetler Müdürlüğütarafından yilrütilldüğü incelenmiştir. 
-'-J --'-r"" 'l^grı 'l

tamamlayan belgeleıdir

Sözgelimi Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans programlan Hakiqnda

fuedeflerİne ulaŞmak İÇin Program döneminde grrç"İİşı*eyi plonladıHarı çılüı-sonuç odaHıhedefleri.

aİınıP üÇ belğenin de aynı birim tgafindan hazırlanmas, ,İerır**ına devam editmelidir.

,40-TeftiŞe tabi dönemde, imar planı ve imar planı tadilatlan ile ilgili veriler aşağıdakitablodagösterilmiştir. ----- r- -- -a

Karabük İt Özel İdaresi 2010 yıJı Ağustos-2Ol3 yılı Ağustos ayı itibariyle teftişe tabidönemde, (40) ud.Lry* |B",_(sJ aoeİ imar"Pıanı İ;İıaL ohİk iiı".re'topıa- (45) adet imarplaııı ve tadilatının İl Genel Mecıısitaranna* o"uyıLara görtılıniıştiır

YILLAR

ONAYLANAN

İıvıan PLANLARI
ipıan pLANL
TADİLATLARI

2010 3
20'.'l 19
2012 l1
2013 7 5ToPLAM

40 5

_ 
Plan YaPımına Ait Esaslara }İl_Yıınetmeliğin Tanırnlar başlıklı 3. maddes inde3 !,plan

değiŞİldiğİ: PIan ana lrqrarlarını, süreklitiğiİ, İİra:"İas"nü, telqıik ve sosyal donatı dengesinibozmaYacak nitelilüe, bilimsel, nqsnel 
_ve |etmik gurrl;aue dayanan, lcaırıu yararının zorunlu

r



Plan YaPımına Aİt Esaslara Dair Yönetmetiğin ikinci BöIüm (Değişik batam baştığı: Rİ6.-
1 7/3 /2 00 1 - 2 4 3 4 5) P l an Yapımına Dair Es asl ar ba$ıklı 7.maddesinde;

"Çevre 
dtizeni planı ilke, esaş ye kararlarına qıIarı imar planı yapıIamaz,.."

hülonü bulunmaktadır.

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin Kapsam başhffiı 2.maddesinde;

" (D e ğiş ik: RG - 2 / 9/ I 9 9 9 - 2 3 s 0 4) Bu Yö netme l ik hübt)ml er i ;

!) Planı bulunmcryan ve/veya son nüfus soyımınq göre ndusu 10 000 in altında olan
b eledtyelertn yerl eşik alan 

-ş 

ınırları içinde,

2) BelediYe ve mücavir alan şınırları içindeki l«iy ve mezraların yerleşik alanlarında,

alanlarıve civarında,

4) BelediYe ve mücay.ir alan sınırlqrı içinde veya dışında imar planı ve yerleşik alan
, sınırları dışında lralan islran dışı olanlarda, ııygatİnır.

;Çewe düzeni planı lrapsamında lrolan alanlar başlıHı 3.maddesinde;

(BaŞlığıY]a birlifue değişik: Rc:2/g/lggg-23S04) 2 nci maddede sayıIan alanların o,nqylı
bir Çewe dtizeni p]anı kapsamında lçalınası halinde, çeyre dıizeni planı lcararlarına ııyulİ.''
denildiğinden madde hükınilne göre hareket edilmelidir.

,_^..^_.^^11-İlgrli Kanıın ve Yönetııelikler çerçevesinde il Özel idaresi yetki sınulan içinde
|2/05/2009 - 24/06!2011 onay taıilıli Zonguldak-Bartuı.Karabuk Planlama Bölgesi 1/10Ö.000
ölçekli Çeııre Dtizeni planr'na uygunluğu stırJtırıilmelidir.

42,1|ı00.000 ölÇekli Çeue DtDeni Planı'nda alt bölge olarak belirlenen Karabülç
§f*P:llY. I|J+l q9wesini kapsayan alanlara ilişkin l/25.ooo ıiıçekıi çewe Dtızeni pİanı;;
27l10l20l2 tarihinde ilgili idarece ihalesinin yapılüğı, hentiz onay siirecinintamamlanmadığı ifade
edilnıiştir.

_ 
4_3:TeftiŞe tabi dönemde, onaylanan imar planlanqın bir kopyasının onıımaya esas meclis

karanYla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığuıu} 05/06/2008 tarih ve 2008t6 sayılı Genelgesi
gereğince İl Çewe ve Şelrircilik Müdtıtlüğü'nJve İller Bankası Genel ıtınotırıtıgtı,ne gönderildiği
incelenmiştiı.

9

44-2010 Ağustos-2013 yılı Ağustos ayı arasında
doşyası bulunduğu, bu dosyalann yrİl*u gOie dağılımı
anlaşılmıştır.

toplam (45) adet onayJı imar planı
aşağıda belirtildiği §ekilde olduğu

Bu nedenle bu tanıma uygun lraıeket edilmesi ve zorunluluk olmadıkça plan
gidilmemesi sağlanmalıdır.



2010 (Agustos aYl itibaıı ile), (3) adet inıar planı dosyasıırıır onaylaırdığı, lıuıKöy ölçeğinde Koruma Amaçlı İmar Planı oldrığu,

201 1 yılııra ait (l9) adet imar planı dosyasının onaylandığı,

2012 yılına ait (l 1) ) adet imar plaıu dosyasırun onaylandığl,

karan, dağıtım yazrsı gibi)

.t
-l

t
ıl

,_.

lll |,

^g)

2013 Yıllı Ağustos aYı itiban_il e (l2) adet imar planı dosyasının onaylandığı görülmüşttir.
örnelİl *, 

" 
}ont.ınİl r-vuİl* ihcelemede ;

2010 Yılında teftiŞe tabi dönemde onaylanan (3) adet imaı planı dosyasının tamaml,

2011Yı|ndaonaYlanan (19) adet imaı planı dosyasından örnekleme yöntemiyle (4),

: 2012Yılnda onaYlanan (11) adet imar planı dosyasından örnekleme yöntemiyle (4),

;. . . 
2ol3.Ylında teftiŞe tabi dönemde onaylan arı (l2) adet imar plaru dosyasından ömekleme

YöntemiYle (4) dosYa görevlcndirilen Şelıir Pİzuıcısı ve Harita ıııtıııenaisı ııe iırıikte ıo."ı"n*ış,ulaşılan bulgular aşağıdalri nıaddelerde 6e[rtilmişir.

4s-Safrantol.u İlÇesi Yörük Köyıı Koruma Amaçlı İmar planı (02.0g.2ot0/151 sayı ileonaYlı), Safranbolu İlÇesi, Yöt'ük «tıyiıntın Kentsel Siİ ve Etkileme Geçiş Alanı sııırlaıınıkaPsaYar1 Karabük Kültiır ve Tabiat Varlıklannı Koruma Bölge Kurulunun 24.07.2arc tarih ve1930 sayılı karanyla uygun olduğuna karar ,*iı{ği belirtiĞn, "Yörük Köyiı l/500O öı;;kiKoruma AmaÇlı Nazım İmar Planı İe Yörtık Köyii llıÖoo ölçekli r"*,"" a*açlı Uygulama irnarPlanı ve Plan ES f.Ş'lry rypgry, Plan AçıLlu-a:Ruporu ve Genel Hrıhımler İ." vÇİİ*-u, KoŞullan" ılln İl Cenel ıııeclisi'nin 02.0g.'İOlo tu.ıı, ," 151 saylı Karan uygun göriilerek
onaylandığı incelenmiştir.

YaPılan inceleme ile Yörtik Köyil Koruma Amaçlı Nazım İmar planı ye yörük KöyüKorurya AmaÇlı Ulsulaına İmar Planının yapımı için Hhihaar Haritatannın iıİ.r-g;İ;r,ru
"YaPİınlmıŞ. olduğu, Jeolojik ve Jeoteknik Efüd 3.upor** ise özel sektöre yaptınlarak |eınoogtarihindc İmar Afet Şuİıe Müdürlüğu'nce oruyry yaptırılmış olduğu dosya incelemesi#;
anlaŞılmıŞhr. Yöriık Köyü Koruma Amaçh Nazım ima, iıuoınrn 1/500ö öİ;;İlt ffi;;ffij;;
ibaret_ olduğıı, Yöfiık Köyü Koruma du*', Uygulama l-* pırrı;; ]ri0o0 oıi.tiı? adet
Paftadan ibaıet olduğq 1 adetpafta tizerinede plaİ notlanıun belirtilıniş oİarg, tespit edilmiştir.

,

alanının 1/100 000 ölÇekli Çewe DtDeni Planında doga turizmi uiruçt, T;;'|i<o-rutıu*u
Koridorlan alanr öngöril]muş oldgğu yapılan incelerne ilelefirlenmiştir. '--

|tT"_ ilişkin resmi yazışmalann (kurum göriişü, kurul
dosyasında bulunnıadrğı incelenmişİir. '

c*\

.,:_._,... HğŞ'j::nbolu İIçesİ Kırıklar §öyü tll ada, 10 parselde şıhıs mülkiyetindeki
ffİflr *.^_"*ı"*cılık ve Sııt üreticiliği" amaçıı ı/sboo tııçekıi N;,;; ;7İ6Oİİ;J;
UYgulama lmar Planının 04108/2010 tarih ve 133 sayılı İ1 Genel Meclis Karan ile onayl,anmışo!duğu,30(otuz)gtinaskıilanrndakaldığıveİmarP1*i;;;#iliÇjii.*,noımaa-ı.,ği

-h
--il
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1/5000 ölÇekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının,Plan
Açıklama Raporunun dosyasında bulunduğu ve onaylı olduğu,

Onaylanan imar planlannın bir kopyasınm onamaya esas meclis karanyla birlikte İ1 Çevre
ve Şehircilik Müdtirlüğü'ne ve İller Bankası Genel Müdürlüğü'ne gönderildiği ,

" HaYvancılık ve Süt Üretioiliği" amaçlı hazırlanan İmar Planlanrun Plan Lejandında
"Konut DıŞı Kentsel Çalışma Alanr" olarak adlandınldığı,1/100.000 ölçekli Çewe DtDeni
Planı'nda Konut Dlı K9ntsel Çalışma Alarılan, Küçfü Sanayi Siteleri, Sanayı Alaıılan, Organize
SanaYi Bölgeleri, Depolama Atanlannın bu lejand altında gösterildiği, sözİonusu faaliyetin İse
"Krrsal YerleŞme Alanlan" ve'lOrganize Tanm Alanlan" lejandında yer aldığı görtilmüş oİup, plan
gösterim ve açıHamalannın kendi içinde ve iişt ölçekli plaıılarla uyumlu olmaaığı.göriılmt§tıİİ.-

@sur.ıotoıo iıç"*ı ;ffi;;;;-;;;;;; ; ;;.;;r; il;; ;;;;;*,
ait "I{ayvancılık-Besİlıane" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının OqlOgnOlO İurih r"
132 sayılı İ}Ce19l Veclis Kararı iİe onaylanmış otdug1-10 (otuz) gtın askı ilanındakaldığı r. İ**
Planına herhangi bir itirazın olıııadığı,

Söz konusuyere ait imar dosyasında ilgili kurum göriişlerinin ve İmara Esas Jeolojik Etiıt
Raporunun mevcut olduğu,

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nın olmadığı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İınar Planının

"'./r]'*t#,q,ıYr*t",T,'::::,ilrİ.:.1T5*,yry,91b*,u"ğ*
onaylanan i-ar plarunın bir kopyasuun onzımaya esas meclis karauyla birlikte il Çevre ve

ŞehircilikMüdtirlüğii'ne ve İller Bankası Genel Müdilrlüğü'ne gönderildiği incelenmiştiı.

48-Eskİpazar İlçesi Yazıkavak Köyü 143 ada 57-60-6| parselde şahıs miilkiyetindeki
taşuuııaza aiü "Beton Santati vo Müştemilatııha ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım Ve 1/100b ölçekli
UYgulama İmar Planının 07/02/20|1 tarih ve 168 saylı İ1 Genel Meclis Karan ile onaylanmış
olduğq 30 (ofuz) gün askı ilanında kaldığı ve İınar Planlanna herhangi bir itirazın olmadığı,

Söz konusu_yen9 1ı] imar dosyasında ilgili kurum göriişlerinin ,İmara Esas Jeolojik Etiıt
Rapoıunun ve ÇED Gerekli Değildir Belgesinin mevcut olduğu,

. 1/5000 ölÇekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının,Plan
Açıklama Raporünun dosyasılda bulunduğu ve onaylı olduğu,

Onaylanan imar planla.n{ıın bir kopyasııun onamaya esas meclis karanyla birlikte İl Çevre
ve Şehircilik Müdilflüğü'ne ve İller Baııkası Geııel Müdiirlüğü'ne gönderildiği incelenmi$ir. 

'

49-0vacık İlçcsi Sofuoğlu SOytl 130 ada 1 parselde Maliye Hazinesi aduıa kayıtlı
taşıruna?a ait "Afet Konutlan" amaçlı İl Afet Acil Durum Müdiırlüğü'nce hazırlanan 1/5000 ölçekti
Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygularna İmar Plaıunın O3l06/2Ot1 tarih ve 15O sayılı İ1 Genel MLc[ş

}
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laıııanna rjh**.r:,itırazın olmadığı,

Söz konusu Yere ait imar dosyasında ilgili kurum onaylarınrn bulunduğu yer seçİmRaporunun ve İmara Esas Jeolojik Etüt Raporunun mevcut olduğu,

1/5000 ölÇekli Nazıın İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planınır1 plan
Açıklama Raporunun dosyasında hulıınrlıığı ,* oruyl, oİargr,

OnaYlanan imar Planlannın bir kopyasırun onamaya esas meclis katanyla birlikte il çeweve Şehircilik Müdürlüğü,'ne,v€ iller Bankası-Genel ıı,ıtıomıtıgtı;;;İ;;,u,e, ;;a;"ri
S0-Safranbolu İtÇesi Bostanbükü _Köyü 141 ada (e:23_24) y:58 paıselde şahısmtilkiyetindeki taşınmaza üt *Tercihli_KonutgüÜ.k ÖE nl* VwJr); İ^klrhazırlanan t/5o00ölÇekli N'azım ve l/10O0 ölçekli .lygolu*u İ; İı.-İ7n 0gllgl2oı ı iarııı ie 2a2 sayılı il GenelMeclis K,araııı ile onaYJannıış olauğ,t 30 (otuz) giin askı ilanında kaldığı ve imar planlarına

Söz konusu Yere ait imar dosyasında ilgili kurum görtişlerinin bulunduğu, imara. EsasJeolojik Etiit Raporunun mevcut olmadığ,

1/5000 ölÇekli Nazım İınar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planının, plan
Açıklama Raporunun dosyasında bulunduğu r" oouylİ oİdrd; -

onaYlanan imar Planlannın bir kopyası.run onamaya esas meblis karanyla bitlikte İ1 çeweve Şehircilik Müdiırlüğü'ne ve iller Bankasİ-Genel Müdtırlİur,r. *i,;;ıÖ-t ;;ffiüiıJ --'

Sl-Eİtani İlÇesİ S.S Eflani rie$lc Sanayi Sitesi.Yapı Kooperatifine ait 1/10oO ölçekliUYgulama İmar Planının düTo4/201ı 
1arih "e 

ııs ,uyrİİ lİÖ*J-ı,İ."ıİrt** ile onaylanmışolduğu, 30 (otuz) giin askı ilanında kaldığ ve İmar Planına,herhangi bir itiraan olmadığ,

Söz konus:J:|" ait imar dosyasuıda ilgili kurum göriişlerinin ve imara Esas Jeolojik EttıtRapoıuııuıı mevcut olduğu, 9 'v uıÇ

!

^'hğt

t/l000 ölçekli Uygulama İmar Planırun
ında bulunduğu,

OnaYlanaıı imar Planının bir.kopy3sıııın oıuımaya esas meclis karanyla bir.likte il çewe ve
Şehİrcilik Müdiırtüğü'ne ve İller Bankasİ benel Mtıdtırlıİgtı,n* göndçrildiği İncelenmiştir.

S2-Yenicc 1Ç":İ F'İlros Köyünde Karabük Enerji Elektrik Üretim A.ş tafafindanhazırlanan "HEs !lo.iİşi']ne iİİşkfİ/5000;-"İ7İÖÖdİıçekıi imaı planlannın 03.01.2012 tadh vç05 saYllı İl Genel Meclis Kararı ıı. o"uvi**ş ;ij;ğr-jd öjffi].üiirr-oa kaldığı ve imaı

bulunduğu, imdra Esas Jeolojik Etüt i;d;;-;.;;;;hadiğı,

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'onaylı,Planhdffi



,3

1/5000 ölÇekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar P
Açıklama Raporunun dosyasında bulunduğu ve onaylı olclrığu,

OnaYlanan imar planlannın bir kopyasırun onamaya esas meclis karanyla birlikie İl Çevre
ve Şehircilik Müdİırtüğü'ne ve İİler Bankası Genel Müdtfulüğü,ne gönderitdiği incelenmiştir.

53- Merkez_İlçoİ Çukulga Köyü 101 ada 88 parselde şahıs mtilkiyetindeki taşınmaza
ait '(Tavuk Çiftliği) Kanatlı Piliç Üretimi Tesisi" amaçlı İlsooo ve 1/100O tılçeı<ıı İmar planlannın
02.02.2012 tarih ve 25 sayılı İl Genel Meclis Karan ile onaylanmış olduğu, 30 (otuz) gtin askı
ilanında kaldığı ve İmar plaruna herhangi bir itirazın olmadığı,

Söz konusuyere ait imar dosyasında ilgili kuum göriişlerinin ve İmara Esas Joolojik Etüt
Raporunun mevcut olduğu,

1/5000 ölÇekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planırun, Plan
*çSangı Raporunun dosyasında bulunduğu ve onayJı olduğu,1/5000 ölçekli plan fonlsİyorr*
farklı olduğu, alt ölÇekli planlann, üst ölçekli planlar ile uyuınlu olmaşı- v. oi.ay stirooi içindc

OrıaYlanan imar planlannın bir kopyasının onamaya esas meclis kaıanyla birlikte İl çevre
ve Şehircilik Müdilrlüğü'ne ve İllerBarıkası Genel Müdiirlüğii,ne gönderildiği incelenmiştir. 

'

54-0vacık İtçesi Yaylacılar Köyü 115 ada 1 parsel ve 116 ada 1 parselde Köy Tiizet
KiŞiIİğİ adıll ka.ytlı taşınmaza aituAfe,tzede Yerleşim Alanı" İl aret Aoil Durum Mtıdtırİtıgtınce
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve l/1000 ölçeklİ Uygulama İmar planının 08.1 |.20|2 tuİt r.
246 sayı]ııİl Genel Meolis Kaıan ile onaylanmrş oıauaİ ı0 (otuz) giıq askı iıan-d" k ıd;ğr;; İ;*
Planlanna Şalus tarafından söz konusu alanda afet konutu yapılroamarı yöntinde (lJ adet bir
itirazırı olduğu,

Söz konusu yere ait imaı dosyasında ilgili kurum gört§lerinin bulunduğu, İmara Esas
Jeolojik Ettit Raporunun mevcut olmadığı,

1/1000 ölÇekli UYgulama İmar Planının onaylı olarak, 1/5000 ölçekli Nazım İmarplanı'nın ise onaysız olarak dosyasında bulunduğu,

bir kopyasmn onamaya esas meclis karanyla birlikte
ve Şehircilik Müdilrlüğti'ne-iö*I1ter*.Barıkaşı Genel

{ .-^ ^ .}_S5-safranbol, İlçesi Tokatlı köyü uygulama İmar planının
sayılı İl Genel Meclis Karıın ile onaylanmış olCıİğu, 30 (otuz) glın askı
Planına hethangi bir itirazın o[madığı,

Söz konusu yere ait imar dosyasında ilgili kurum görüşlerinin bulunduğu, İmara Esas
Jeolojİk Ettit Raporunıın mevcui,dJ5ıadrğı, _ i--%*

ü*@E§*#

Jf9g0*9Jt9HlNa*zılTı_İlgg Planı'nrn olmadığı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planırun
onaylı olarak dosyasında bulunduğÜ; -' *

Müdilrlüğtl'
il Çewe
yaz|nln

04.05.20|2 tarih ve l00
ilanında kaldığı ve İmar

.:

^b

;
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OnaYlanan imar Planının bir.kopyasuun onamaya esas meclis karaııyla birlikte İıç.r.,r*i4: '
Şelrircilik Müdürlüğü'ne ve İler Bankasr Genel Müdiirlİğü'ne gönderildiği incelen işti. \,Ş*,*..,, ,

56-Safranbolu_ İlÇesi Tokatlı Köyü Uygulama İmar Plaııı Plan Notu Değişiktiği,
Safranbolu İlÇesi,.Tolallı^§öyü Uygulama iİo, pİİ" pl* Notı*nın Genel ııtıı.ıı.ı", gaİrİ]]c
maddesinin C-3 ve C-13 fikrası, D maddesinin D-22ve D-22-B fıkası,F maddesinin F_27 fıkrası
değiŞiklikleri 03.01.2013 tarih ve 03 sayıh İl Genel Meclis Karan ile on'aylanmış olduğu, ı0 (otuz)
gtin askı ilarunda kaldığı ve İmar planına herhangi bir itirazın olmadığı,

Yapılan plan notu değişikliği ile;

"C,3) Bu Plan ve Plan htikilmlerinde yer alınayan konularda *3lg4 sayılı İmar Kanunu,,ve
bu kanunun "3030 sayılı K-anun Kapsaı4ı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar-ytınetneligr,,;osıı
saYılı Orman Kanunu-; *2872 sayılı Çewe Kanunuu, "2863 sayılı rcııuı, vo Tabiat Vuırı.ıo"n,
Koruma Kanunu'; "İŞyeri Açma ve Çalıştırma Yönefuneliği" ve ilgili yönenneliklerde geçen .,.tanımlarvehtikiimlergeçerlidir.' --- o-J'

"C,l3) K?n}t aanJaıııı{1 açık yada kapalı yapılabilir. Açık ya da kapalı çıkmalarda ilgili
yönetnelik htiHlrnleri uygulanır.''

"D'22) AYnk nizam 4 kat konut alanlarında zemin katlaı: teırilıli konut ve /veya ticaret
kullanımlı olabilir. Ticaret olması hatinde zemntavan kofu en fazla 4.50 m.de tesis edilecektir.
Saçak seviyesi hesaplanırken Hmax'a 1.5 metre ilave edilir.'' 

_. 
:'

alanlannda düa nitelikli toplu konut ve kooperatifler yapılabııınesİamacı ile İoplam ıoş*t-İ*"r,
geÇmemek koŞulu ile YaPı nizamı konut alanı içersinde ilgili idarenin iİol Oogoıtor*oa
E= 1 .O0,Hmax= 12,50 olarak yapılabilir.''

':F,27) R§§mi q|ro*, sosyal-ltiiltiirel tosisleı,, diıü lğsis alanlannda yapilaşıııa koşullan ileilgili idareler Yetkili oluP avan mimari projeye uyulacaktır." Şeklinde aegşıtııt v"prıore,incelenmiştir.

Plan Nofu. DğŞikliğine iliŞkin 1/1000 ölçekli imar Plarunın onaylı olarak dosyasında
bulunduğu ve ana plan htıkiimlerine aykınlık teşkil einediği,

.,Sehircilik Müdtlrlüğü'ne ve İllot nankasİ Genel Mudtidİğtı,ne göııdetildiği incelenmişttf.

Söz konusu Yere ait ilgili kurum gönişlerinin imar dosyasında bulunduğu ve İmara Eşaş
Jeolojik Etüt Raporunun dosyasındayer almadığı, r \. __ - -"'

,i' ,taŞnmazİait "Tavuk Çiftliği" amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar planlrİ"or 04.01.2013 tarih
Ye 06 saYılı İl Genel Meclis Karan İle onaylanmış olduğu,'3o (otuz) giin askı iı*rnau'tJjrğ, ;

, .. İmar Planınaherhangi bir itirazın olmadığı,

f-



ıl.r"l*'-*-{!.

i '.'. .,.... '':
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1/5000 ölÇekli Nazım imar Pla.ııı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plaırın* orurİiriiuk,1 ' -

Plan AÇıklama Raporunun ise onayslz olarak dosyasında bulundİıgu, ' '\ 
'',--- --,,.-'

OnaYlanan imar pllııru, bi;k"pyj*ry ;ur; ,r* -*,r. o*rryla birlikte il çewe ve
şehircilik Mtıdiırlüğü'ne ve İlıer gankası -Genel 

Müdtırliiğü,ne gönderildiği incelenmiştir.
f\

1|___._, ,.:.P..-*'ŞPazar itÇesİ tsulduk.Köyü 165 ada 1 parselde Maliye Hazinesi adına kayıtlıtaŞınmazİait "AfetKonutları" amaçlı.İl aret acı Dunım Müdürlüğü,ırcç lrazırlanan li.5000 oıçeı<ııNazım ve l/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 05.03.2013 t rih ," sı ,"yrı, İı c"r"İ İlJı,Karan ile onaylanmış oldıığtı,

Söz konılstYere ait ilgili kurum görtişlerinin ve imaıa Esas Jeolojik Etiit Raporunun imatdosyasındabulunduğu, - - 9---T----

Açıklama Raponınul onaylı olarak dosyasında bulunduğu, - :

9laYlananimar Plaıılannın bir kopyasının onuımaya esas meclis karanyla birlikte İl çevreve Şehiroilik Müdiıfltığü'ne ve İller Bankasİ Genel Mtıdtırlİıgu,ne gönderildiğine,dair,y.azısı ile askıilanına iliŞkin futanağın dosyasında bulunmadığriiliölffiffiİşr"r*'" 9"-":"--İiY+6"ıY:Şq4rlJoZ4ğ+ 
'lE.4P. ,

__.,_*^ffiŞ]İ.Ynboıır 
trc.:.'..Jr"o-}İ_§öyü;;s' uau,g parselde şahıs mükiyetindeki

taŞınmaza ait "Konuf amaçlı hazırlary1 1/5000 6lçekli Naam ,i ıııooo tıiçekli uvguıi.a i**Planının 07l05l20l3 tarih ve l18 sayılı il Genel lr,ı."İİ. «r*" İİ; *.yİ"r*r; oıaugr, 30 (ofuz) gtın
askı ilanında kaldığı ve İmar planlanna herhangi bir itirazın olrnadığıj

Söz konusu Yere ait ilgili kurum görtlşlerinin imar dosyĞnda bulunduğu.,ve imara Esas

1/5000 ölÇekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plarunın, plan
AçıHama Raporunun onay§E olaıak dosyasında bulunduğıı,

jffi
,!tt

1/5000 ölÇekli Nazım İmar Planrnda TAKS-KAKS değerlerinin belirtilmemiş o1duğu,

1/1000 ölÇekli UYgulama İmar Planında TAKS değerinin plan lejandında 0.30,plan
notunda 0.20 olarak belirtildiği,

' YaPılaŞma koŞullanru belirleyen bu değerlerin gerek kendi içinde gerekse üst ölçekli
_ planla uyumlu olmadığı,

Plan paftalannın ve raporunrrn da onaysrz olduğu,
1

UXgYlPada ÇeliŞkilcr YatatacaElgdaıı, İl Genel Meclis Kararı'nın bu duruma açıklıkgetirecek Şekilde YaPılaŞma koşuİlan beliİJlereİ alınmış olmasına hassasiyet gösterilmesi gcrektiği
tespit cdilmiştir

60-Teftişe '
incelendiğinde, yapr

tabi dönem
. tatil zaptı

içerisinde,
dtizeıılenen,

kaçak ve
idari para

ruhsata aykın yapılarla ilgili veriler
tezası verilen ve tahsilatı yapılaıı, İ1

-(



|.

Encümeni kararı alınan toplam (49) adet işlem dosyası bulunrnaktadır. İdari para
göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

2010 Yılı (Ağustos ayı itiban ile) , (7) adet idaıt |),d]a cezası kesilen işleın dosyası,

2011 yılı , (5) adet idari para ceza.gkesilen işlem dosyası,

20|2yılı, (31) adet idari para cezası kesilen işlem dosyası,

2013 Yılı , (6) adet idari para cezaslkesilen işlem dosyası bulunmaktadır.

ıdari para cezalaır:

TeftiŞe tabi dönemde toplam (49) adetişlem dosyasrndan ömekleme yoluyla;

20l0 yılına ait toplam (7) adet işlom dosyadan (2) adet işlenr dosyası,

2011 yılına oit toplam (5) adet işluıi.cltısyadan (1) adet işlem dosyası,.

. 20l2yıluıa ait toplam (31) adet işlem dosyadan (5) adet işlem dosyası,

2013 Yılına ait toPlam (6) adet işlem dosyasından Q) adetişlem dosyası incelenmiştir.

O|-§aratU! ili, Eskipazar ilçes! Gözlü Köyü, Domi Malıatlesi |02 ada40 paısel numaralı
taŞ.ınmaz bulunan Dursun ALBAYRAK aduıa kayıtlı taşınmaz iizerinde 15x7.5 m tılçtılerinİe
izns_a,yapı.yapıldığına d{l_Ktıy M-uhtan;;İkay;rt iır.rİ;jp, t"tİf t-Ğ.gı diizenlendiği,3194
:url1 İmar Kanunu'nun 42. maddesi gerğİ lıİ0,0O rİ laaİt'paffi cezası İerilrnesine iİİjtın iı
Enctimen kaıan ündiğı ve tahsilAt makbuzu dosyasuıda gortıhütur

62-Karabük ili, .Eqani ilçesi,.Soğuoak Köyilnde bulunan Mahir DEMİR adına kayıtlı
taŞınmaz tDerinde 3 katlı konufun iziıısiz yapıtüğına dair şikdyet tizerine yapı tatil totu"ug,
dilz9nlendiği, 3194. Pyr! İınar Kanunu'nın 42. ıİaddesi geregİ 614,00 TL- iaari para cezası
verilmesine iliŞkin İl Enctlmen Karan aluıdığı ve tahsilat matu'uzulosyasında go.tı*uşİÇ.- 

_-

63-Kaıabük ilİ, Ovacık ilçesl, Soğanlı Köyü, Üztimctltlk Mevkii, Köyiçinde bulunan Arif
YENİGÖKGÖ]'Z adnakayıtlı tuşr"ma, tlr..l"de 8x7m ölçüterinde izirısizyapı yapıldğuıa dair Köy
Muhtarıiln Şik6yeti_ iizerine, yapı tatil futanağı dtizenlendiği, 3|g4 savılı^İmar Kanunu,nun 42.
maddesi gereği 325,00 T! idari paıa cezası verilmesine itişki" it gnctımen r*un uİ*Jİg, 

""tahsilht makbuzu dosyasında görtllmüşttir

. ._ 64-Karabiik ilj,,_Y:_lr=§esi Akmanlar Köyü, Köyiçi Mevkii, F28.b23.d.2.c pafta, 151
ada, 6 parselde Tahir rÜrnnrİvİBz adıla kaytlı taşınmaz tızlrinde 8 x 8 m ölçülerinde ırıırı, yrp,
YaPıldığına dair Mehmet KARAŞ'uı şik6yeİi üzerine, yapı tatil tutanağı dtızenlendieı, ııg+lİyİı,
İmar Kanıınıı'ntın 42. .maddesi gereği'3 64,0l TL idaİ'pnrn ccza§ı verilnıesin; İrrr*;iİ İ,"ııİİ*n
Karanalındığıvetahsil6tmakbıizııclisyasındagörtılrnüfuür.,-.-..:..-.

ZekeiYaYILMAZ adrna kayıtlı taşınmaz üerinde ruhsata.rygrrrr;'yrp, y"pİıJİgr* aui.*vrş;

-d.:.-J

.-, .:
.i

İn vı



66-Karabük ili, ovacık ilçesi, Bö-liikören Köyü ,Köyiçi Mevkii, F29.ç24.cLa pafta,lO8ad41 Parselde osman TIİ{ÇKAYA 
"9ry 

kayıtlı taşııım azrizerindebulunaıı inşaatın rüsatlı olup
*:*eiTi "_'_|i'i 

Bölfüören Köyü ıırtt ri tarafindan talep edilmiş olup, 3,7x6,8mölçüerindeIzlnslz Yala YaPıldığı.tesPiti _Yapı]{ığı, ıanı tatit futanağı dtizen1.oaigi,ııı+ sayılı imarKantuıu'nuıı 42"madde,si geiegi 5a'1,oı İt İdrri pr, *r**, verilıııesine itişkin il l]nciimen Karanalındığı dosyasında görillmüşttlr. '-- r--- --

67-Karabiik ili, Merkez ilçesi,_Yeşilköy Köytı, Cami mevkiinde Mustafa üNaı tarafindan' köY nroYdarunda sulaıııa kanalı uzİrinae 9rua1'uİİİÜa.ak kullanıldığına dair dilekçeleı verilerekŞikaYetÇi olunmuŞtur, 2,5x5m ebatlannda ç"ıiİ p;;fiİ demir direkleİ iırerı taputılmak suretiylegwaj YaPıldğı tespit edilıniş, yapı ta|il **+, dür;;r"ri;;:*§oİt"""su izinsiz fa4tiyete
Yönelik 3194 saYılı İmar Kanunu'nııp. j2.mada..T g..*ı 964,0İ İı İo*t p ara cezas|veriimesineilişkin il Enctimen Karan alınqrak, tetıığtının;;rİd-C"ry.ho" goiffiİştu..

68-Karabİİk ili, Safranbolu ilçesi, §*t Köyü, Kant Sanayi Sitesi U ve T bloklannda
ÇalıŞan Ergİiller M9bilYa ile Boyacıosly .1rı;9İıv"lİİoİ""ı."ıı, ışverıerinın öntiııde bulunan açıkalanlann iş potansiyellerinin urti,ğ, uirtııeret,' lil;i J; hrıd;;;ririiltji'l--İ;;şşr.,verilınesi Yöııiiııcle S.S Safraııbj, rtıçt t Ç"r*;$ yaqı K"d;;fi tarafından başwrudabulunulmuŞtur, Bilim, Sanayi ve remoıolı İ;"ı;İSanay^i BöG;ı..i-Ğ.r"l Müdürtüğü .ntin
konuyla i,lgili gört§ü doğrultusunda 5,0bd5,S m" + S,ObxlS,İ m ebatlannda alanın çelikkonstrtİksiYonla kaPatılınasİ mevcut şyrrı.rio" ,llr" yapıı&ğl tespit .oıJştir. Ergülter Mobilyave Sanayiye 3194 sayılı"İmar lQnunu'nun a2.madJesine, S.maddesi, 1O.maddesi ,ve ]2.Maddesinegöre toPlam 1'8.616,24 TL para cezası veriımesing iıişkin İİ;;;ü;;İ;; i-*rt, ,.;iü;-
YaPıldığı dosyasında göriılrniıştiır. -' g'ıvw'ıvıı ı\qQı C}l.l*u'x^' lÇuugaLl.

BoYacıoğlu .kbİıYl Ltd.Şti'ııe 5.00x60,00 m ebatlannda alanın çelik konsttiksiyonlakaPatılması mevcut işyerlerine itave yapıIdıgı teşit;qııİİİ*.'EoİuŞotıu Mobilya Ltd.şti,ne3194 saYılı İmar Knııunu'nıın 4z.nıaİtıerıoİ S.*İaounı, ıb.ınadacsi 
-.,,[ 

12. Maddeslııe göretoPlam 15,732,00 TL Para cezası verilmesine lliş1.1" iİ Enctııııen Kr*" alınarak,,tebligatınınyapıldığı, tahsilatının yapıldığı dosyasuıda gtıruııntııtııı. ' ^Lqgı

69-Karabük ili, Merkez ilçesi,Buı.lk 
ryS_,Gtineygeçe Mevkii,4 8 paftq2923 parseldeA\mi SARIŞEN adına kaIılh taşınmaz İierinde İ,sİİ,İ^ölçüerinde iziış,-yapı yapıldığına dairJandarma .Tutanağ1 g"Ğgı,yapı tatitr tutanağı ' ffi;ildtğiriü*ö;ı imar Kanunu,nun42,maddesi gereği 

164,97.,T 
L id*i pa.u 

""^rİ""riı..rine iliş*kin-il Bn"ti*", Karan alındığı vetahsilat makbuzu bulıuıduğu dosyasında go.ulmuştu.-----' :

7o-Karabiık ili, Safranbolu ilçesi, Bostanbiikii Köyiı, Adalar Mevkii, 9. pafta,l 14 adu32
Parselde SaülmıŞ 

§+Y+ adına lgvruİ taşınmaz ür.rfuj; İıız yrı^auıJosız yapı yapıldığı ma1sahibince beYan edilerek, gerekli belgeler hazırlanaıak ruhsat bağlanması talep edilmiştir. Sözkolysu ı.anıı3.i|iŞkin 3194 sayılı İmar Kanunu,nuri 42.maddesi gerçği 364,07 TL idari para cezasıverilmesine iliŞkin İ1 Enctımen Karan alındığı ,.'-tuırrııut *uıitr^'bulunduğu dosyasındagönilmüştiir.

Ğry

i. ji"
t*. ':,_)

YILMAZ'ın ŞikAYeti^üzerine, yapı tatil tutanağı düzenlendi ği, 3lg4 sayılı iıııar r**r,o\iin-+a

İ*İnrn:leği 
20,099,91 TL iJari para cezafl verilmesinJ iıiştl, iı"nnçtımen Karan aıındığı

:,i i



'2'I
, :,.-",..

: ,,., ,

ivedilikle çöztimüne yönelik çaba sarf edilrnelidir.

7l-Karabtİk İl Özel İdaresi tarafından teftişe tabi dönem içerisinde dtizenlçnen yapı ruhsatı
ve yapı kullanma izin belgelerine ilişkin tablo aşağıya çıkanlmıştır.

TabloYa ba!ıl.dığınü teİişe tabi dönemde, (200 ) adet yapı ruhsatı ve ( 114 ) adet yapı
kullanma izrıi belgesinin veritdiği antaılınaktadu.

3194saYılı İmar Kanununun "Ruhsat alma şartları" başlıklı 22.maddesi, 'iyap; ruhsatiyesi
almak iÇin b,elediye, valilik (.J 0 büro.\arına ı9ıİ sahıpterı veya l*";;İ-;;İİırrıİ"'İİİrÜ7 l"
müracaat edİlir- DilğeYe sadece tapu (istisnai hallerdelapu seİedi yerine geçecek belge), İr*İrı
ProJr, statik Proje, elekırik ye tesisat projeleri, resim ve hZsapları, İöperli İeya yorooZİİtır'İİw
1He7ımeŞİ_ğereHidi1... " hül§nü i|e "Yapi Kullanma izni" 6aşlıwı so. uoİarİı "yapı tİrİİİ"
bıttığı talrdırde tQmomının, hsmen hıllanıIması mümhin bısımları tamamlandığı'tatcdırde bu
hsımlarının kııllanılabilm_esi için inşaat ruhsatını yeren belediye, vatilik r,..,j ıti-ı"*ından; 27 nci
Yıa!ğle göre rulsata.tabİ olmoyan yapıIary tamamen uryo hr*rn ıçııııanııatilmesi ıçnİşİ iısiıi
beledlYe ve valililOen izin ahnması meİburidir. Mat şahibinin müracaatı İİrıne, ycıpının rulısat ve
eklerine ııYgun olduğu ve hıltİİiinmasında fen bahmından İİİ"İ|'İuralmidigının tespiti
gerekir , " hülğnü doğrultusunda işlem yapılmasının stirdiirtilmesi sağlanmjrdr..

.i

Yapı Ruhsatları:

72-TeftiŞe tabi dönemde cltizenlenen yapı ruhsatı ve yapı kullarıma izin bclgesi dosyalaı.ı
örnekleıııe metoduyla seçİlerek incelenmiştir.

TeftiŞe tabi dönem içerisinde, toplam (200) adet yapı ruhsatı verildiği anlaşılmaktadn.

yapı ruhsatlanııın yıllaıa göre dağılımı aşağıda belirtilıniştir

Bu dosyalardan;

2010 Yıh teftiş tarihi itibariyle (64) adet işlem dosyasından (10 ) adet işlem doşyası,

DÜZENLENEN

YAPI KULLANMA İZİN,BBI-GESİ



2011 Yılı (56) adet işlem dosyasından (9 ) adct işlem <losyası,

2012 Yı|ı ( 57) adet işlem dosyasından (7 ) ad,etişlem dosyası,

2013 Yılı (23 ) adet iŞlem dosyasından (3 ) adet işlem dosyası incelenmiştir.
f-..
fii

^,.__ ,_..ffİafranbotu 
İlçesi, Kadıbtikii Köyü,107 adu96nolu parsel iizerinde şenay KiRişçiGiL

adına dtiZğhlenÇn 22l|2l20l0 tarih ve 2010133 sayılı yapı ruhsatİna ilişkin dosyadb; 
-

Kullanım amacı "Yazlık-mevsimlik konut" olarak Şenay riniŞÇicil, adına yapı rüsatı
d9ŞYasında Proie sicil.dY** belgeleri vç tus belgelerinin tam oİclrıgıı, 

'şİatik, 
elekffık, *irn*i ,.

sıhhi tesisat projelerinin bulunduğu incelenmiştir.

Zemin-ettid....Pİ9lpun dosyasında bulunmadığı, statik projelerinin en kötti zemin bazaluıarakhazırlaiiölğiif,aöeÖailmlştir. ']-:.:.. - :ü

,-rii:.

. ..,#fafranbolu İlÇesi, Tokatlı Köyii,3 pafta120 ada,6 nolu parsel iizerinde yunis ALPER
adına diizeıılenen 02l09l20l0 tarih ve 20|0125 sayılı yapı ruhsatııa iİişı<in dosyada;

Kullanım amacl "konut' olarak Yunis ALPER adına Yapı ruhsatı dosyasında pğe sicil
durum belgeleri ve tus belgelerinin tam olduğu, statik, elektrik, *ı**ı'v. s*ıhi İesisat pİo3eıerının
bulunduğu incelenmiştir.

Zemin-etiid 
. JaPollnun dosyasıııda bulunmaüğı, statik pğelerinin en kötii ze.min bazalınarakhaailandığıifadeedilmi$ir.' ,,i-, ":, ",- ",,-,"i,1 ]:ı,:i],]-:,'-

75isafranbolu İlçesi, Yörük K9yü,l04 adq429 noluparsel tuerinde Ayşe Birsen.chzııiş
aduıa dtizöilenen z4l}glzll}tarih ve ZOlOlzl sayrh vupİ*ırrut na ilişkin a"rİJoİ-.*ı'vvıvıY

Kullanım ama9ı'ikonut' olup restorasyol nrojesi dtizeıılenen Ayşe Birsen GüMüş adına
YaPı nıhsatı dosYasında proje sicil durum beİgelJri ve tus belgelerinin'tam oiaugu, , "İ.tttçmimari-restorasYon ve sıhhi tesisat projelerinin bulunduğu, statik projesinin bulunmadığı
İncelenmİştir. ,,....rj,1i,.1:x:;,ft';;;;;,,.;:.-_-;_;,;,,,

****dı.dıiğ.a&*'

dosyasında bulunmadığı, statik projelerinin en kötti zemin baz
alınarak

dosyada;

Iafranbolu İlÇesi,To'katlı Köyü,Çakıllık Mevkii,4pafta|l9 ada,16 nolu parse1 i2erinde
OZER adına dtizenlenen 30.06.2010 tarih ve ZOlOlla-l şayıh yapı ruhsatına ilişkin

Kullanım amacl 'konuf' olarak Mehmet Ali ÖZER a.clına Yapı ruhsatı dosyasıhda projo
sicil durum belgeleri ve fus belgelerinin tam olduğu, statik, elektri4 mimari vq sıhhi tesisat
projelerinin bulunduğu incelenmiştir.

Zeııiıı-Etüd RaPorunun ve Peyzaj Uygulama Projesinin dosyasında butıındugu
görtilınüştiir

C

4
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Kullanım amacl "konut" olarak Ali Rıza tnlar adrna Yapı ruhsatı dosyasrnda proje sicildurum belgeleri ve fus belgelerinin tam olduğu, statit, J.tnit, mimari u. rrhhi tesisat pğelerininbulunduğu incelenmiştir. ' --'---..' v-v'LE'^L, ırııIIr9^ı yv ğıIı'.

Zomin-etiid 
.1uqo*]Y'.d9syppdt bu.lu.ıııı.edığı, statik projelerinin en kötti zemin bazalınarak haİırlandığı ifade edilmiştir. 

-- 
"- --''- -';T--Tİi'^jt-Y'ğı' o*ul§ PrvJvl'Çl'ırul

"i_

... . 78.ıSafran-bolu İlÇesi, Konan Köyii ,l47 adao3nolu parsel tizerinde Mevlüt GöKLER adınadıizenlenen 14/l|l20l0tarih ve 20l0l28:A sayılı yrpr rrırrr:ra ıtşk#;ö";
Kullanım amacr "konutl? olarak Mevlüt GÖKIER 1dına 

yapı ruhsatı dosyasrnda projesicil durum belgeleri v.e tys belgelerinin tam oldugn l*rit, elekhik, mimari ve sı}üi tesisatproj elerinin bulunduğu incelenmişir

Zemin-etiid 
.r9ı9runun dosyasında bulunmadığı, statik

alınarak hazırlandığı ifade edilmiştir.
..^1
P,*

, . ,{r-şafraııbolu İlçesi, Tokatlı Köytı,3 paftal26 ada,llnolu parsel tizerinde Gülser özropadına dtuenlenen 30ll2t2TtT tarih ve 20 nrÇ ,rırr, ,;r;rüsatuıa ilişkin dosyada;
Kullanım ainacı fd konut" olarak Güşer bzrO^P fT.u vap, ,,rnraİı dosyasında proje sicildurum belgeleri ve fus belgelerinin t", oıd.ğ", ,*üİ; ;ektik, *i-*ı ve'sıhhi tesisat pğelerininbulunduğu incelenmiştir. 9-'' ----"'' Y'v'LquL, ırıuııqı vv şıı

Zemin-etİid r-,aPPrw}gl dosyasında bulunmadığı, statik projelerinin en kötü zemin bazalııaraknazırlanöİgıifad;dıinışİır.'ü':-,:::"'--*-*:i:ğ' --..
. ,..._. 

..'.. i -. .i

80-Merkez İlÇesi,_ EskiPazar K!iyıi,126 ada,65 nolu parsel tlzerinde Kartane Su GıdaSan,ve Tic,Ltd,Şti, adına dtDenlenen ıoİııızoıo turiı, ,. 20l0/3o sayılı yapı ruhsatına ilişkindosyada;

Kullanım amacı "ticari alan" olarak Kartane Su Gıda San.ve Tic.Ltd,şti adrna yapı ruhsatıdosyasında proje sicil.durum belgeleri 
_V" 

fuş belgelerinin tam olduğu, statik, eleknik, mimari vesıhhi tesisat projelerinin bulundugu incelenmiştir. ,gUA

Zemin-etiİd.Pqory}.r" dosyasrnda bulunmadığı, statik projelerinin en kötii zemin baz

8l-Safranbolu İıÇ.l!. 4ğaçkese .._Köyii,.722 ada,57-68 nolu parsel iizerinde ibrahimYILMAZ adına dtizeııleııen 3o/o9[20'I0tarih ve 20|0/24,:Asayılı yapı ruhsatına ilişkin dosyada;

Pıuje sİcil durum belgeleri ve tus-belg"eıe.inın tam-;;;r, statik, elektik, mimari ve sıhhi tesiiatprojelerinin bulunduğu incelenmiştir.

projelerinin en kötti zemin baz

:)

I

.,,.i." r.4|ı. rr*u.".ıi-l.
.tİ

J ,',l .li,. '.. . ..,

\_

77-Safranbol} İll9Şi, Yazıköy Köyii,256 ad42 nolu parsel üzerinde Ali Rızadiizenlenen I2/0Bl20|0 tarih ve 2010itg saylı yapı *'ı,ruiinu ilişkin dosyıda;



82-Safranbolu ilçesi, Bostanbiikti Köyii,lO paft4l4l ada,23-24 parsel üzerinde MetinAWAZPINARI adına dtizenlenen 22/I212OI-,0 tarih ve 20|0135 sayılı yup, ruhsatına ilişkin
dosyada;

Kullarum iımacl "konut olarak" Meün AWAZPINARI adına Yapı ruhsatı dosyasında
Proje sicil durum belggleri ve fus belgelerinin tam olduğu, statik, elektrik, ;inraıi;. .,hhİ ffi;
Pğelerinin bulunduğıı, Zemin-Etüd Raporunun aosyasııİaa bulunjuğu inceıenmiştır.

"a,

. :S.ŞjEfl$i_İlÇesİ Kavak Köyiı,105 ada,2 nolu parsel iizerinde Yusuf YILDIRIM adına
d[iZenlenen l|ll0l20l1 tarih ve20|I/27 sayı|ıyapı ruhsatına ilişkin dosyada;

Kullanım amacl "ınesken" olarak Yusuf YILDIRIM adına Yapı rüsatı dosyasında pfojq
sicil durum_belgeleri Ye fus belgelerinin tam old.uğu, statik; elektriİc, mimari ve sıhhi tosigot
projelerinin bulunduğu incelenmiŞir

zemin-ettid
alınarak hazırlandığı,

Üi"lsut*uolu ilçesi, Bostanbtikii Köyü,t2 pafta154 adq20 parsel tizerinde KERSE l:i
Ög-vryatİşl.Tic.Ltd.Şti. İa"* dtızeJenen ıoıızıİoıı'turiı, r. 2ıIıı4osayılı ;";#;r;;ıİş];;, ,
oosyaoa;

Kullarum amacl "mesken" olarak KERSE Ög.Yurau İşl.Tic.Ltd.Şti. adına yapı rulsatı
dosYlsı$g Proje sicil dıırum belgelerinin tam olduğıİ, statik, elekfrik, mimari ve sıhhi tesisat

ffi;ffilİffi*ffi*1,9-L"2-9-1.1,]*.jtjb.ur,Jlç.,-Y.,,qpl 
»enelip, 

§p*y__9':19g, ,u,i,, 
,ş,İ

,*.*jğ-iüİ,5 ;i.i{ j rrJ+ ıd*liğıit;ıTJ::ii

_ ffiSananUolu ilÇesi, Bostanbükii Köylİ,l1 pafta,l4S ada,3 paısel iizerinde MECRA Konut
YaPı KooP. aduıa dtizenlenen 30/|2l2\1,t tarih ve26ı1/41 sayılı yapı ruhsatına ilişkin dosyada;

Kullanım amacl 'okonuf' olarak MECRA Konut Yapı Koop.. adına
dosYŞındg Pğe sicil durum belgelerinin tam olduğu, statik, 

"ı"tnıı., 
mimari ve

Pıojelerinin bulunduğq Zemin-Ettid Raporunun dosyasuıda buİunduğu,'oı.oı.zoıı
ile, yapı Denetim kanunu gereği Tus belgeleri aranmadığı incelenmiıtir.

i'"

Sb, skiPafr ilÇesi,Tamuşlar Köyii !!2 adus parsel tizerinde SAFA Mamulleri İç ve Dış
Jicare1 ttti.Şti. adına diizentenen lllOalzOıl arirr'r" 20ll/l2 sayılı yapı ruhsatına ilişkin
dosyada;

Kullaıum $}acl "Tavuk Çiftliği" olarak MECRA Konut Yapı Koop. adına yapı rüsatı
dosYasında Pğe sicil durum belgelerinin tam olduğu, statik, elekİik, ;ı**i ,. ,rıİri;;;tr"t
Pğelerinin bulunduğu, Zemin-Etiid Raporunun dosyasında bulundugu, 01.01.2011 T;hi İİ;
ile Yapı Denetim Kanunu ger€i TUS belğeleri aranm.9ğğ;,ilıeleıruşİıİ_._.. '-;*;;;,";.a:;;*.-,,;:**

Yapı ruhsatı
sılüi tesisat

Tarihi itiban

t;: ç
Zeııriıı-Etüd._RaPorunun dosyasında bulunduğu, Yönetmeliğinin 63 * o+\İiİo.

gereğince istenen ilgili kurum görüşlerinin söz konusularsele ait Uygulama imar pı.r,§;;1
alındığı İncelenmiştir. - ----- ' -:ı1^.,

\

.iıl - 
{İ..,' ü.*

-.iç

.: ... '\
-l. ı



87-Eskipazar
düzenlenen 03/10/2011

ilçesi,Yazıkavak Köyü,143 ada,60 ııolu parsel t2erinde İsmçt
tarihve20|Il25sayılıyapıruhsatıııailişkiııc1osyada;

Kullanırn aİnact "Hazır Beton Tesisi" olaı,ak ismet ALICI adına yapı rüsatı dosyasındaProje sicil durum belgeleri 
Y" fu| belgeleriııin ;;İrğu statik, elekhilç mimari ve sıhhi tesisatprojelerinin bulunduğu incelenmiştir.

i8Ç'EskiPazar.ilÇesi, Hanköy Köyu,201 ada,2 nolu parsel tizerinde Turgut DAĞ adınadiizenlengfl 0ll08/20ll taı,ilı-ve 2lttilg sayılı yapı ruhsatına ilişkin dosyada;

statik pğelerinin en köti,i zemin baz

Kullanım aTagı "Akaryakıt İstasyonu" olarak Turgut DAĞ adına yapı rüsatı dosyasında
Proje sicil durum betgeleri 

Ye ry belgeterinin t *;İdrğrı' statik, elekhik, mimari ve sılüi tesisatpğelerinin bulunduğu incelenmiştir. 
gü'ı\' vıv§uı§' ı!ıı

Karayollan Yol Geçiş İzin Belgesinin bulunduğu,

Zemin-etüd 
.laqorunun dosyasında bulunmadığı,

alınarak hazırlandığı ifade edilıniştir.' 
--t

"f*\ 
:l__-: da89-ovacık ilÇesi, Sanlar Köyü,134 ada,8 nolu parsel tizerinde Zeki BALTA aduıadtızenlenbt l2l|0l20li t rıı, ve zoı Iiö ruyrıry"p, *I"i,iu ilişkin dosyada;

durum belgeleri ve fusbelgelerinin tam olduğu, ğik, .ı.İnıt, mimari u. ,rnti tesisat projelerininbulunduğu incelenmiştir.

bulunmadığı, statik projelerinin en kötü zemin baz

go-Safranbolu ilÇesi, YazıköY Köyiı,303 adq3 nolu parsel tizerinde Eyiıp SARAL adınadiDeıılenen 2210412011 tarih ve 201 l/04 sayfl;yrprrrlİ;;a ilişkin dosyada;

Kullarum amaşı '-'Y4il.*" :lT* !ıun |{YP.adüıu Yapı ruhsatı dosyasuıda proje sicil' durum belgeleri ve t_us _belgelerinin tam olduğu, 'rt"tıt, 
"ı.tt 

tıç *d;;; sihııi tesısat projeleıininbulunduğu inceleıımiştir.

Zemin-etüd 
_r.lP9l'Jlu9. dosyasında bulunmadığı, statik projelerinin en kötü zemin baz

, 
gl-Eflani 

İ§."_'İ, nuŞiğjdlT Köyü,l15 ada,77 parsel tizerinde, (BERCE) ihsan ELMACIadına diizenlenen 28/I1/20ll tarih ui znı1l36 A-B-C-D-E-F-G-H-J-K sayılı (10) adet yaplruhsatına ilişkin dosyada; DqJ rrl \ ı V.il

Kullanım amacl "inek alurı" olarak herbiri 525'er m2 toplamda 5250 m2 inşaat alanrnaİhsan ELMACI adına YaPı ruhsat' oory*rr.o" pr";" sicil durum belgeleri ve tus belgelerinin tam

Ğ
-ğ

T-

İ; t (( ,i,; ,r i
.. _a \)"'i,, ,' ' -r1 Çr \,];!J.z' ç c1ı,. c_ i-"\
ŞÖı lorr&; l;,



olduğu, stalik, elektl'ik, ıııiıııari vi: sılüi tesisaı projeIeriırin ve Zemin-elüd raponır,rn jorforında 
,bulunduğu ıncclcnnıiştir. "*l'*--""-" ''''"Jll"]":'

Ancak söz konu_su tesisin kapasitesi ve büyüklüğü göz öniine alındığında öncelikle ilgilikurum göniŞleri alınarak Uygulama İmar Planı yupri-urrĞ g"erektiği t"rpiİ"Jıı11lştir.

92-Eflani 
.11?.ji, 

Akören Köyü,l 79 ada,25 nolu parsel üzerinde Ali KARADENIZ adınadüzenlenen 28103/20L2 tarih ve 201216 sayılı yapı ruhsatına ilişkin dosyada;

Kullanm amacl "LPG ve Servis İstasyonu" olarak Ali KARADENİZ adına yapı ruhsatıdosYasında Proje sicil_durum belgeleri ve tus belgelerinin tam olduğu, statik, elektrik, mimari vesıhhi tesisat proj elerinin bulunduğu incelenmiştir.

KaraYollan Yol GeÇiŞ İzin Belgesinin ve Zemin-Etüd Raponınun dosyasında bulunduğuincelenmiştir.

ı^Fı
.§1 ilçesi, Bostaııbükü Köyü,l32 adql parsel iizerinde DORUK Meşrubat Gıda

ve 20|2140 sayılı yapı ruhsatına ilişkin
San. ve Tic.Ltd.Şti.
dosyada;

, Kullanım amacl "ticari depo" olarak DORUK Meşrubat Gıda San. ve Tic.Ltd.şti. adınaYaPl nüsah dosYasında süatılq eleknik, *l**l ve sıhhi İesisat projelerinin butunduğu , Zemin-EJüd RaPorunun dosYasında bulunduğu, 01.01.2011 Tarihi ltiban İır, İup, o.ı"tı- ıçg,augu,gg.ç9ği. : Tus belgeıeri_:l*1::l§ı 
,inc9Je.91ıiğtir. 

'-.. ''.- '' ' ''''-' .''.'"'.] 
. i ' ' --

t4:04,2,01Z tarihli ve.2tZa4 sayılı Reqmi_Çazete'de yayımlanan; planlı'Alanlar Tip imar..,..

, , Yönetrıeliğinde DeğiŞiklik Yapılmasına Da! Yönetrrıeüı; İ;p;*a";-v"pıÇınsatı işleri
57,maddeŞing qtıre "@eğişik ibare: Rc-l4l4j2İı.z-zgz6a) fen qdamlanndgn. şantive şefleri ile yapı
müteahhitlerinden mev^*.ta.lryl uygulama r.b"biyıç. rtırffi leki faaiiyethaklarrnrn kısıtlı olİnadığıno.ilİşkin 

"İ.]'1'.l. 
yer alaıı slcı c*r* Ürırırutouroesini ister.,,ifadesi yer

almakta oluP, dosYasında sicil durum taühüİıamesi bulunduğu ır..ı.rroışı..
g4-Merkez ilÇesi, Gölören K9yti,134 ada,9 parsel tizerinde Durmuş çALTEpEdtizenlenen l7/l0l20l2tarih ve 2}]ı2l50,uvı1, yapı rüsatına ilişkin dosyada;

Kullanım amacl 'tavuk evi" olarak P*rı ÇALTEPE adura Yapı ruhsatı dosyasındastatilq elekhik, mimari ve sühi tesisat projelerinin uÜunougu Zemin_Etiid l{upo*r, dosyasında
bulunduğu,

adura düzenlenen 2|/09/2012 larih

Y;?:İO':^#i,:"3!?İ4 sayılı 
l.:d*G_*ete'd9.ıayımlanan; 

pıanlı Aıanıar Tip imar
I"uTn"]:ğj:T;_^'.:HuS*.I"p,TrT?,.?glöa:*iltf 

-il"p,ffia",*e;;h;#fi 
;;S7.maddesine göre "@eğişik ibare: RG-l4l 4/2oız-zsiai)

ffi*=İ1yT1ıTi "Ig}.ıT"u 
..u"uıyt..,

almakta oluP, dosYasırida sicil durum taatırıuİıamesi bulunduğu incelenmiştir.

adgıa

incelenmiştir.



Ua
-,: .t:

^)

. \i ... . *. |,,i9s-Yenice ilÇesi, Kadıköv..Köyü,141 adqll parsel üzerinde Necati ou}?r,;a§,Öa,;;,:,diizenlenen 15l10l201itarih ve ii|ıqg,;y,ı;y;p;;rurnu ilişkin doryudu,^"u'i 
oVAZP'-adıj

Kullaırm amac, "tavuk evi" olarak Necati ov+Z adına_ yapı rüsatı dosyasında statilçelekkih mimari ve sıhhi tesisai pro;eıerini; brddrğ u, Zemin-nitıJ nuponülun dosyasındabulunduğu) ,vJvıvırıuıı uuıulıuuğu, aemln_ötü

14.04.2012 tarihli ve 28264 sayılı §ş*i Gazete'de.yaymlanan; Planlı Alanlar Tip İmarYönetneliğinde ».9ğıiklik v"prir*ı;* ori. Ytı*t 
"ıit i"pr*r"a",''u* ruhsatı işleri5 7. maddesine göre " @-egl şlt ib;; Rb- l q l q/ zlİ.z İ;;;Ömüteahhitlerinden 

^"viita.lykın *ql1*. ,*rrrr; rlouıi ,"yo ,ın6iar.ak ıııesleki faaliyethaklannın kısıtlı oıınadıgını ilişı.ır.İ-ı,a. v*. a* *iliiar**;rhhd;;;ini ister.,,ifadesi yeraımakta olup, dosyasındi sicil j,i** i"rı,ıruir.*.riuJ*arg, i;;;ilt,
Yönetmeliğinin 63 ve 64. maddeleri geıeği, Tanm İl Mtıauılüğü göriışü alınmadığıincelenmiştir. g*guvıwlı ğçrğğrr, tanm ll Mi.ıdiıİlüği

- 96-EskiPazar ilÇesi, 
,r29|?9:dqlparsel iizerinde BNF ihşat san.Ltd.ştiadına dıİzenlenen 14l08l20lit .tı,i ioı i,:{!ğİr-;Şrıyapı:ruhsatıanna ıiştın dosyada;Kuılaıuın anracı 'taYuk evi" olar,ak.BNF id;s;:Lrd§ti..adına yapı rubsatı dosyasında

İH',faİf,Y, 
mimari ve sıhhi tesisaiproj"ı.rı"ın ti,i*argr, zlmın-utnağonınrın dosyasincla

l**13't'.ffilJ:;,':,f*^':l*' l::y*Gr.j:]!;,vayımlanan;_pıanlı Alanıar Tip ıniar
,";ilffi?:ffi t,.*':ggh,f:*TT#İ*rİÖEİ7TŞ]ffi J jq#

nffi ,T::ffiT,?lH ;yil;;;fft,,İ;.;
ffi*,i:tl**lş:,lıi*""i:ıit'Ş"i",]ii{ıiıiHfr1,I'#,iHtrh:lff #:i:Hff y;:almaküaolup,dosyasındisiciıi,,"r*'İ*ıİtır*#§;f; İ:ffi "Hİffiffi:

yer

^.b

Yönetneliğinin 63 ve 64. maddeteri gereğince.istenen ilgili kurum görtişIerinin xİzkonusu parsele ait uyguıamu ı-* Pi*, 

'rpri;d;;;Ğ; 
incelenmişiir.

'Ö7'iŞufranbolu ilÇesi, Yukaldaıg Köyü,115 ada570 parsel tizerinde Mehmet NuriARSLAN uadınadtızenlenen 
oİıoınuztarih ve ioiil|g*"r; r"p;;"#tıişkin dosyada;

l,İ,?ff 'nffi ;*;j:,fİ j:*'lTy.,o_:,j:u:,y,ydanan;_pıaııııAıanıarTipınrar
Ir:trffi:llfl :H*,,iffiHfo,mT*ıTi;,}ş-;.ffi i",ry"İffi ffi Hiry,i'llli,l;,-,,1Hg;3lff"lı:ş:::!?1ğ!*,q*uiö.i],o6;r_ j,' jJiİffiffi ffi ,ililffi ,lLHll!,gr:];:j:ülliy}*ffi ,Ş:i:.ffil,i:#ş,g;l*t""ı:*iri:i1ffi "ğ;,iHn:',ff ,Hi',Hff y:J'almakfaolup,dosyasındİsicitİurum;-;;d;;;iffi;ffi 

;Şi}:Şffi :

A



. Yönetmeliğinin 63 ve 64. ırradclclcri gereğiııcc
koırusu parsele ait Uygulama İmar Planı yapılırken alındıgı

98-Merkez ilÇesi, Cemaller Köyü,l 54 ad.a, 10 parsel üzerinde Fatih GöMEç adınadüzcnlenen 07/03/2}t2tarih ve 20I2/0B sayılı yapı ruisatına ilişkin dosyada;

istçnen iJgili hınım
incelenmiştir.

Kullanım amacl ''konut'' olarak Fatih
elektrik, mimari ve sıhhi tesisat projelerinin
bulunmadığı,

_G9VleÇ adına Yapı ruhsatı closyasında statik,
butunduğu, Zemin-Etild Raporunun dosyasuıda

'r{ ?:İO X "ff Hlr*;::.fl 
seıılı 

*::-i S.:rele'd.l. ıayımlanan; pıanıı Aı anıar Tip imar
51-"99:şiıre göre "Çnbgişit ibaıe; RG_l qlqlzLİZ-İ8;;;;

Hffiffi İ::yp *y5,1,,yg,ı*;;1t1y-ı. ;
}ffi ,H,*l.*:*ğ*.iıii,gTi.:i.ı";"Ş;;ilö;"#ıiffi LT'ff i,H}:[ffi 'iİJ

faaliyet

ffi\ ilöffiffilişii:

|:a :.

d'-]
İgg,-Eflani ilÇesi, AfŞar KöYu,135_ada,15 parsel iiz9rinde Köy Tiizel Kişiliği adınadtizenlenYn 01,/o4/2oh t".ın r. znıiio'qsay-ılı yapl ruhsatına ilişkin dosyada;Kullarıım amacl "mescit binası" İlrrrk Köy İiır;l Kişiliği adına yapı ruhsatı dosyasındastatık, elektik, mimari ve sıhhi t rır"İ prqlelerinin bduJugu, Zeiin-Etüd ğo*r,* dosyasında

\!:9a:20? tİ{lıli ve28264 sayılı Resmi Gazete','de yayımlanan; Planlı Alanlar Tip İmar
I;şH.]:ş::i.""p:fl,§*Jg,Tş+l.p_4|i#;ıtİ"o*ffiuİ;-İ; ruhsatı işleri
*1:İ9::T: qön 

.'@eğişik ib.*., pC -l İ l q nü2-;ğ;;;;

ffi ,*:*.**§:='iı*l:ltş;;;"ffi il"#ıiffi r,ffifi ,H!"ffi ,ffi 'J:;aİnaküa oluP, dosYasında sicil dr*. tuulrl,tıLu.rr"sı uuıunaugu incelenmiştir.

u*,r.,ffiİ,*ffİij,if,İİ;ls8İ,rTilt,i:;,,ffi :,ffi ;lffi.il$,t,TazanAltunsoyadına
Kullanım 

'ımacl 
*konut]'olarak 

Ramazan Alfunsoy 1d*l 
yapı nüsatı dosyasında statik,elektik, mimari v.e sılhi tesisat proj.ı;nin fuffiğ", Zemin_Etiid Raporunun dosyasııdabulunmadığı,

14,04,2012 tad.hli ve 28264 sayllı Resmi Gazete'de yayunlanan; planlı Alanlar Tip imar
,'r:ffm:llİ#1"^"P;,ği$'*,3*rfy,,?*l^ X*:p:* 1..rğla;, yqpı rüsqtı işleri
*r:ff,".:1"_q::"._(D"ğişik ibare: RG -ıqıiziiz-iğr*ı'*İ'"j#İffi'* ,rİİXİ ,H#,"müteahhitlerinden mevz,ata 1ykın ryg$T"u *UJlrl" 

:r'haklannın krsıtlr olmadığına ilişkin.i.-1'd. y.r rı* uİ.il durum iurı,ırit*rr;r.i"i irto:; ĞjŞ'y.,, alnıakta olYıP, dosyasında sicil durum t rı,ıruİrr-"Jbrİ*org, incelenmiştir

lOl-Safranbolu ilÇesi, Hacılarobası Köyü, l28 ada,69 parsel tizerinde AIi öZLü adınadiizenlenen 25/04/2013 tarih ve 20I3l05 *vı, ,"r, İJJuunu ilişkin dosyada;



Kullanıın amaÇl "AhıI (tarımsal amaçlı),Baklm ve Diırlenme E,i,, olarakl
İjlY,,:$T I'P:..TTut, aory^nau statik, elektrik, nıimari ve sıhhi tcsisatbuluıduğu, Zemin-Etild Raporun* aoryurrnda bulunmadığı,

|{;::İOr"Hifl;*;:191j:ı,], *::*i__G..*ete'de,yayımlanaıı; Ptanlı Alanlar Tip
IrHffi:lfl :*"P:H1,5,i.,pıl*r,h,.ı{,ı^^r:l4ü,i"o*ffio;iTil'ffi "ii5 
l:*u9.dgşine göre''@eğişik ibare : RG - l 4 / 4 /2O l Z-ZtİSİj

faaliyet

ffi
^;#/

ffi *:*-*Tlii,::;1,,yll'd;;ü;;üffi i;hffi ffilti:ff :llİ,Jffi 'ilialınaktıa oluP, dosyasında sicil au*- turır,uirumesi bulunffiffiİ#İİİ:
YönetrıeJiğinin 63 ve 64. maddeleri gereğince.istenen ilgili kurum göriişlerinin s,özkonusu parsele aİt Uygulama İmar Plaru yapıluken alındığı incelenmiştir.

l02'TeftiŞe tabi cİönÇm iÇerİsİnde, toplam (11{) adet yapı kullunma izin belgesi verildiğianlaşılmaktadır. ' '-r:l--- \-^

YaPı kullanm aiz-nbelgelerinin yıllari göre dağılımı Eağda belirtilmişti,r:

2010 yılı teftiş tafthi itibaıiyle, (32) aclet yapı ruhsatı işlem dosyası,

2011 yılı, Q7) adetyapı ruhsatı işlem dosyası,

2012 yılı , Q6) adet yapı nıtuatı işlem dosyası,

2013 yılı, (19) adet yapı rufuatı işlem dosyası bulunmaktadır.

TeftiŞe tali dölem. ıq9!ı*9.: 
.(114) adet yapı kullanma izin belgesi dosyasındanönıokleııreınettıduylaseçilerek (ıılao.t.ıdrvrir..i.i*iştir. -.*

103'28l0g/2o10 tarih ve20l0/l4belge no ile; Safranbolu ilçesi, yazıköy Köyiı,256 adq,Znolu parsel tizerinde 'oKonut" olarak yapıır?.i-iCı"'ınş*ta ait mimari, ştatik, sühi tesisöt ve
'ı'ry. P'g'lglüY itlurccc onaylannıış ve taşııunaz ltzeıineptğelerine, fen ve sanat kaidelerineuymak kaydıyla Yapı Kullanma İrir, neigeri d;;;;diği gtıruimuİffi* 

--' --

l04a9n2/2010 tafih ve20l0/28-A belgeno ile; Safranboluİlçeşi, Konan Köytl ,t47 adq3j,nolu 
Parsel tizeıinde "Konut". olarak yapıIınaİ içi" iÖ;a;;d;İ ,,u,ık, sıhhi tesisat veelektrik Pıojelerinin i9$.uİu onaylanmıİ vc. tlınnıaz-tır*ır* prııjelerino, fen ve sanat kaidolei"ino

. 
uılııqk kayılıyla Yapı Kullpm, iuır, Beigesi ai;J;dtği ;r;ırrrİlü.. 

'* * 
.-

105'23/03nan E'rlh ve 2012l4|.lg: 
1o il.; Pskipazar ilçesi, Hanköy Köyü,201 ada,2nolu Parsel iizerinde "Akaryaht istasyonu'o-larak ırn,ı"r"rİffi Ö;;;;, mimari, statik, sıhhitesisat ve eleknik Pğelerinin idarece onaylanmış 

"" 
tuş--;*-ü;;ioj*ı".ino fen ve sanatkaidelerine oıı-utiaybryıu vup, rrıİ**uİ;t rİÜ;ı?tızeııendiği göriılmüştiır.

3h
^-fl
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lu ilçesi,.r"u*r*hoı-r;l 
..,

ada'l Parsel ıizerinde "ricari Dej';;,"*; r"rİı*"r, ,çhr;d-ry -ı-*ı, statik, sı}ıhi tğ§fsat,w,,elekfrik Projelerinin idarece ordrı.r,nr;;;'X»rny*g,:rr; 
|roleıerire, fen ve sanat kaidelerineuymak kaYdıYla YaPı Kullanm a izinn"İg.ri Jıİzenıenoıği görtilmüştiır.

ıuı"uwi,ql%#İ:]T,r,'#,Jii.lli',x;3,xİ5."İl,ifığüPİil,I*H|,ff 
*}JHTiİ*ffstatik, sıhhi tesisat r. 

"İ.kt 
ik pr.r;rİ.İlr,lr];;" 

"yılgryş ,Jt"ırynrq.üze,rine p§eleıirrc, fcnvc sanat kaitlclcrinc uYıntık küü;i;p, öil"*. ıri, n.ıösiiıır.nı.rraiği görtılınuştür.

' 108'16/07/20t3 tsrih ve20l3/l7 belge no ilg 
Y:*:3'rresi, Cemaller Köyü, 154 ada,10- Parsel tizerinde "Konut" ol1ak YuPı-*, iİ?, ırş.u* ait.mlmari, statık, sıhhi te;is;t ve elektrik

ff İid#Ue,Hiıffi 1HHi j;;*#ffi :h.ı#i#$#:}:,llö;ilHu'ft':il,n",,y*ut
109'13/02/2013 tarih ve 201,3/ll belge no ile;."Safranb_ol1.ilc9si, y. azıköy Köyti,3O3 ada,3qolu Parsel tizerinde "viı*u"; iı*rt ffiır";;;;in inşaaüa uit *ı**ı, süati.k, sühi tesisat veelelÇbik Projelerinin idareÇeli''Uuş ve taşınmaz ür..h. proJelerine, fen ve sanat kaidelerineuymakkaYdıYla Yapı Kullanmiünneigesı d;;;;jiği görtılmüşttir. 

fen ve sanat kaidel,

110'23/12/201ı tarih ve 201 l/2lbelgeno ile; 
lskipazar ilçesi, Tamuşlar Köyii,l 32 ada,SParsel iizerinde "Tawk Çıtiieı; oı*"t v"piİ-;; ,ü t ,u*r;i;ı,;, s,ut,ıç sılüi tesisat veelekfuik Projelerinin ıa*"" oiuvı*'nış ve taşınm ui r:l1ıygrojeterine, fen ve sanat kaidelerineuymak kaydıyla Yapı Kullanma-irıo n.ig.rı dırJŞoıği görtıImt§ttır.

9_-_-çııvw

1l1-05/07/20t1 tarih ve20ll/|4belgeno ile; Yenice ilçesi, Ibnçak Köyu,. lt2 ada,I44Parsel İizerinde "Konuf'9larak y"plirr*, i;f;;; uT pp*i,. **, sühi tesisat ve elekhiküffif#ff iffilffi ,ffi iİi*#rffi ,Hdffi#Ş}#l,T,*",ı,d;;i;.i,"ö*
Ilz-3ııızızoiıztarih ve 20l2l24.belge.no ile; Safranbolu ilçesi, yukandana Köyuı ısada'70 Parsel iizerinde 'nesınane(tanirs' ;r!İrĞjİip ,. dinlenıne eri, oıarat yapırnasiçıninŞaata ait mimari, statik, 

'ıil'iJJrat ve elektriii p-;"ı.rı.rırr;;;;;aylanmış ve tşrnmaziizerine projeterile, fen * ;;İ tJalİrrlr,J"Ö.## k ydryı; y;;; -irıı*-u 
izin Beıgesidiizenlendiği görtllıntişttlr.

113-1 lnlnlll tarih ve 201llZ2.,^bulg:.l" ile; Eskipazar 
_ 
ilçesi, yazıkavakKöyü,l43

#fr':"!i,*'#':lffiffi;rroq"toor",iİi';;;.i.J:l;ir* ıçı,Iı,i*tu aıt ınimari,-§tatik,;;üil;Ğ",**i;rr;i;-y;iffi trtjtr§:,,,::,ffi H.Hşhffi{ş lİT',;
ll4'20/04/20l1 t"-'t' ve 20ll/05A.9.*. no ile;_Safranboı, nç.ri, 

^ğ; 
Köyi,,l,,zzadq57-68 nolu Parseı tı"*a"-:'i;;,k Çıtııef y;ırr*, için inşaataait mimari, statik, srhhitesisat ve elektrik Projelerinin ıa*"1 onuYTT,İ;; ;ş.]r*3, tizerine projeterine, fen ve sanatkaidelerine uYmak i'Y'iı'Yı'Çp, İrıİ**uirıo g"ıg".ı diırentendiği görıilmiişttır.

175'28/a2/2O13 tarih ve 2013/04 belge no ile; Frkipu<T ilçesi, yazıkavak Köyii,126ada'4 nolu Parsel iizerinde "ru*t öiti6; dil# ffi ,rş*, ait mimari, statik, sıhhi tesisat ve ,
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,; ,. ,.,,;

elektrik Projelerinin idarece onaylanmış ve taşınma z üzerine projelerine, f,en ve sana1 kaicleler,ine
uYmak kaYdıYla Yapi Kullanma İzin Belgesi düzenlendiği görüİmüştür. ., '. 

_-;,;'''-

116-3194 saYılı İmal Kanununun "Rüsat alma şartlaı,ı" başlıklı 22. madd,esinin, ,,yapı
rulısatiYesi alnıuk iÇin beteıllye,_uulilik (....1 {ı) bürolarına'yapı sahıipİeri veya kanunt vebillerince

- 
dİlekçe ile müracaat edilir. Dilekçqıe, sıİece topa (isıisı;i Jxalterİe tapu senedi ye-rine-geçeeek,
belge), mimarİ Proje, statik proje,-elektrik ve tİsisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya
Yolrsa ebatlı lrroki ekle_nmesi gereklidir..," hükmü iıe oİııl/1g85 tarih ve 18916 sayılı ResmiGazetede YaYmlanan Planlı Alan]ar Tip İmar Yönetmeliğinin değişik 57.maddesi hükmü,

02/1lll985 tarih ve 18916 sayılı Resmi Gazetedç yaymlanan Planlı Alarılar Tip imar
Y9":Teliğinin cleğiŞik "Yapı ruhsatl işİori" başlıklı 57. maddesİnin, "...pr oje müell.ifliğt uİ yopr*iŞleriııİn denetİınine dair fenni mesu|tyet ıxtleİen mimarların ve mühendişlerin, 27/I/]g54 tarihli
u"e 62_35 saYılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanİnu,ryİİn*, ilgiti meslek odoşına@'!l' olryYlgrı büro teşctllerini yaptırıp her yıı içınVuniİİİ;i;rr;;;;;i;;. i;;, i-;;;;;*;;';;,
Proje müellİflerinİa fenni mesulleİlİ, şoİ,try, şİllerİnln meyzuata ayhrı ııygıIama sebebiyle, süreliveYa süreŞiz olarak, 

Yıeslekİ faaliyet haklarınıİ hsıtlanıp |ısıttanmadığını belirleınek üzere, ilgilimaŞlek odasıncq elelüroııik oı;tauııla vu malüu bır bedİt k"rşrnsrnİİ"jüzenlenen, işin adının da
YazıIı_olduğu şicll durym belgesini ister. Haklarında hşıtlİmİ bulunon meşlek adamlarına ait
Ploİeler. onaYlanmaz, fenni mesuliyet üştlenilmıeşine izin verilemez, yapı ruhsotı dtizenleııeıııez.YaPım $Ierİnde Y_apı müteahhidi taşeron_ve şantiye şe/i otarİk İ*";-'İyn ,o*onda fenni mesulolarak görev tistlenemezler. idare, projeleri İnc"ı"rırei 5/I2/1gğ nrihiı 

"; 
iC;i ;"yiir'iıw, u,Sanat Bserlerİ K3nununa ııYguntugu da gözetir. 3194 sayıIı Kanunun 3i8 ,nr, maddesinde sayıIan:' mühendİsler, mİmarlar vİ-Şehİ_pl_anÜl*, dışında lralan fen adamlarının yetki, gö;tev ve' |' 

sorumluluaarı salÇlıdır- rroiİ maelÜlllğl vefenni İıİsul$ıet üstlenenfen adarnının iştigal lanusu ileitğIi meilek odasına kayıttı-olmaıı şarttır... '' şeklindeki'rüı";tİ; '-

Plansız Alanlar İmar Yönetneliğinin 57. maddesinin "Köy ve mezraların yerleşik
alanlarında ve civarında sadece kiy ntfusu|n kayıtlı ve köyde şüreHi oturanlarca yapıIacak lçonut,tarıtn vc hayvancılık anıaçh yalıtir İh naşremiıa oı*iiri ;;i,-;;;;;;, ve yapı kııllonına İzninetabi değildir. Ancak yapı projelerininfen ui sağtık laırallarıİaİİİİİİİrgrri aoıi uiıiiii garüşü

,alınmasından sonra, _muhtarlıIrça izin-verilmrr{u, bu izne ılygıı;7tarok yapının yapılması şartiır.İnŞo edilenYaP1nı_nfetı ue sagtık fu?tlor_*g rrysu"ıİgu l.İ'ıİİ"İİİİ*İ s0 unEu niaddesine görevolİlİlderce belirlenir- Valilikler, atep hatinİr*r'yerleşık alanlarındİ;;;;;;;;;;rİoİ an,Yörenİn gelenelcsel, Hitnrel ve mimari ozelti&İrine ııygıün olarak üretilmiş projeleri temirıedebilirler" şeklindeki htlkümleri * vJv'v' ' '

- . ı i. Pl_ansg Surrt* İmar Yönenneliğinin 58. maddesinin '57 nci maddede sayıIanlar dışındalralanYaPıIar ile lüY nüfusuna kryıtlı olİayan, koyde şarİHİrıtur*"yİİÜ, ve kdy nüfusuna kayıtlı, olmakla birlike ki;yde iarekti oturmayanlir tarafınian y?pıkcalc an yip,ııar, yapı rulısatı ve yapılcüllanma iznine tabidir, Yapı ru|ırati ve yapt kıİIlanma iiıi vali.liktcrZo'aİİ,Üİİrİİ'au'Üpİ*ndu
k3lan YaPılardq ruhsat, pİoje, fenni mİrİliyrt ve sürveyanhk htzmetleri halikında ıoİo İaİİ,
{1ınun KaPsafiında Kalan Belediwler Tip- İmar Yönetmetiğinae oİgişiıcıııc yapılmanna Dair, yöne tmeliğin il gili hükı:iınl er ine qılur'' şetıinoetı htıktımleri,

,dılı alanlarda bulynan parsellerde; inşİat alanı kaİsayıs1 %5 arn qorıL oı*o*ii'iiii'irş"",
',alanları toPlamı hiÇbir koşulda (250) m2 yi geçmemetç saçak İ,vŞekrntn i'oiı-ri*'indrn

,hı'^trrl

,l'.

i' '.
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Yütrsekliği (6,50) m_,Yi ve 2 katı aşmamok, yola ve parsel sınırlarına o.00) )'ur*" 1oü;,'^'',YaklaŞmamak Şartı ite bir ailenin oturyas_ıla *onrİ İog u, say/ilıg evleri, kır kahvesi, loü«ıı:ütı:;'-*/''bu tesİslerİn müŞtemİlat 
_btnaları yapıtabtlir. Bu alanlİrda tarımsal iiretirni lco.rumak amacı ileüretİmrle,n PazarlamaYa lÇadar tümfoaliyetleri içvreİ ,İ,t.".qrc tesis niteliğinde olmamak kaydıyla,konutla birltkte vew aYrı yapılan mandıİa, ıra*rr, İn'rİ'İgrı, ,u ve yern depoları, hııhu.bat ctipotaragübre ve silğ Çukıırları, irıhaneler, bahk ıireİim aıİı9ri ve un değrmenleri gibi konut dışıYaPılar, mahreÇ 

"!d:ğ: Yola _(10,00) m.den, parsel nİjİıorrna (5.00) m.den fazla yaklaşmamak,
Parselde bulunqn bıttin YaPıIaro oİt inşoot alanı lytsayısı 

.%40_ 
ı ve yapı yüIrsekliği (6.50) m.yi ve 2Icatı aŞınurnuk Şarn ıte Yapılabilir. Bu yapllarıy bırin;ı jba.koşullarına uyulmak üzerö yapıIacakkanutla birliloe YaPımı hilinde le inşüt 

1ıa1, ntiŞii?o.ıol , ğrçr*rr. allon fumel ve çelik çatıIıser'alar YaPı ıaklaYml mesafelerinİ uyutmak ş"*;İ;Ü*, alanı lcatsayısına tabi değtdir. Beton'temel ve Çelik Çan rlıŞınctİki basit 
-örm 

*İİİrtı,rar,İ- ,rr,oıu, ise yulrarıda belirtilen çelcmemesafeleri ve inŞaot alanı lrat sayısına ta_bi değiİaiİ, İyrrro bu tesişler ııaı*ıiaa Tar|m ve KöyişleriBakanlığı ve diğer ilgiti kıırum-ve taıntışlaii ,İşİİİrİwıotıorının ılygun görüşünün ahnması vebaŞlca bİr amaÇla laıllanıhnayacağı husuİunda yİiş ,İnıplerınce ilğIı ıdareye';;;;ilrç;"İXİ,İı,
YazıIı taahhütte bulunulması gİrelcınetoedir. ıu ,oİİİ"ae anılan yapıIar ilgiti Bakanlık velnırwluşlarca hazırlaıııııış bulu,ıan I/50 veya ıııoo iiiklt tip projeler üzerınden yapılabiltr,,
şeklindeki hiiktimleri ve,

Plansız Alantar İmar Yönetmeliğinin 64. maddesirun "is_lwn dışı alanlardayapı ruhsatı ve,YoPı kııllanma İzni, v:P!'!.n_!İtrhğine suI:3.9,ıo':_ İ;run Kupıanıı Dışıııda Kalan Betodiyaler
T!P.!Yr: Yanemeliğüin" Yapı İiniİ işıerı baştıklı baimınde yu,iıon iaaı*ırr, ıIygıın olarak iİIgİli İdarece verİlir"," Şeklindeki hukııml.rl'aOg*ltor""au ışı.m yuprırr*rn stirdüriilmesi isağlanmalıdır,

O

Teftişe tabi dönem içerisİnde, Kaıabiik İl Özel İdaresi 
\,Iüdiırlügiı tarafından toplam (116)adet İfraz ve Tevhit jşleminin yapıldİgı, zo_ıo yİıınoan|ız; ua.,, 2011 yılından (36) adet, 2012Yılından (3B) adet, zoıı yııuıtı-aıl--ğÖj'İd.t arryu oı*ut İır"r* toplam (116) adet işlem dosyasırunbüunduğu anlaşılııııştır. \+ ıv/'

3194 saYı|ıİmar Kanunun 15. maddesi, }z/l|llglstarfü ve 18916 sayılı Resmi GazetedeYaYmlanan Plantı Alanlar Tip İmar Yönetrneliği"İ, a;eİİit l9. ve devamr maddeleri, 02/lll1g85

1Y"]:*§: 
tabi dönem iÇerisinde ifraz, tevhit ve köy yerleşik alan tespiti ile ilgili veriler

DÜZENLENEN

işınvır,nni TESPİTLERİ

l
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tarih ve 18916 saYllı Resıni Ga.zetede yayımlanan Plansız Alanlar imar yönetmeligin}hr1;,,,rı,'' 
':.'

44'' 45'' ve 62' Maddeleri ve diğer ilglİl İ-* .*rruut, gereğince işlem yapıldığı gönilmii§,.olup" ,,köY YerleŞik alan tesPitleri bulunmayan köyler ve i,st oiçet !ıanı* uuır*r, ayan alanlarda TapuKadastro Genel Müdıirlüğıinun2007İ5 *ı, g"r"ıeesiniır f maddesini.r 4 frk ur, ,,onaylı 
imar planıbulunmamakla birlilüe, ioğun yerleşim.rır;i;;;i;;;;;';;;;#;""'#'İor,*rol 

amaçIı kuııanımınınmümkün olmadığı Beledive s'n''ta, içerisinde İse Belediyeden, belediye sınırları dışında iseValiliken (İI Özel rdaie) alınacak 
-yazı 

ile ielgelendirilerei, 
- 

iu ı<onun kapsomı dışındade ğerlendtrile c e lüir " dogrultusunOu yupİlJu, gO.tıİ-rş*.

,G

TeftiŞe tabi dönemde YaPılan ifraz ve tevhit dosyalan örnekleme nıetocluyla seçilerek 15dosya incelenmiştir. t 4ığIl ultl9Kj,çme nl(

2010 yılında yapılan (l2) adetifuazve tevhid dosyalanndan (2) adet dosya,

2011 yılında yapılan (36) adet ifrazvetevhid dosyalanndan (5) adet dosya,

2012yı|nda yapılan (38) adet ifraz ve tevhid dosyalanndan (5) adet dosya,

2013 Yılında YaPılan (30) adet ifraz ve tevhid dosyalanndan (3) adet dosya incelenmiştir.

118-Yeni'". Ilİ'İi Ye$köy Köyiinde İı Afet Acil Durum Müdiirlüğü tarafindandtizenlenen l77 ada,,,z,i,4parsel ,ri ıg ;J"z,ı İ,*rja]fi.*;;;iga Şy,ı, imar kanununun15 ve 16. Maddeleri doğrultusundu yuprıa,g, gorıiirr:tşttir. 
-

'; llg'Eflani ilÇesi Emirler köYiinde 1l1 ada 59,60 ve 61 nolu parseller tizerinde teüid,:., İŞlemlerİnİnyapıldığıgörİilmüşttir. -r *g4 JJ' vv vÇ ul ırolu Parse[er ilzeı

l20-safranbolu İlçesi Tokatlı Köytınde Asiye KIRIMLI ve Miizeyyen KAVAKLI adına
:''., kaYıtlı 1l9 ada 3 Parsel numaralı t"ş*-** ifuazi ıiillrilr'i-* ı<ur*** 15. Maddesidoğulfusunda yapıldığı gönilıni§tilr.

:

e İffiffimtr,;ffi,itiıffiffiı,Ti1-ş#İ,T,;İ,T:trHJffi* İf # #

'ffirş-Tı:,i5n3,5yP* T*an SEVME adlla !ry,tl, 128 ada 27 parsel
}Htrxl,ffiffT, ıİrazı 31 9' s"y,il ilffi";#ş# il:iJ"#: ffi*tili, #ffikffi"jyapıldığı gönilmüşttir.

ff-ffi"lı:ıl*ş* 5:J:i*:_f151yrENİZ^adına kaytlı 119 ada 25 parsel
lffi *ş^Hrjil:*,,*ı:lıp:-:gj;;r;,dr;;,i#ı#iTö'J;}i'nffi #;ıtrill1 5. ve l 6. Maddeleri doğrult"r*a, y.p,'d,üilffiİ:

l}4-Merkez ilÇesi BaŞköY köYtinde t05 ada 4 ve 5 nolu parsellei tızerinde tevhid , .:,,işlemleüıiıı yapıldığı görtllmUştİlr. 
-

l2s-Safranbolu İlÇesi Tokatlı.Köytınde Safransaray yagı Mtü. Tur. San. ve Tic.Ltd.şti , ,:
adına kaYıtlı l02 ada 11 ve 13 parsel 

",**uİr ii,i;; tevhid edilmiş olup daha sonra yol ve ı

ı

T



Pafta terk edilerek kalan kısmın finna adına ifrazı 3194 Sayılı imar Kanrur.ınunMaddeleri doğrultusunda yapıldığı görülınüştür.

126-Safranbolu İlÇesi AğaÇkese Köytinde Köy Tiizel Kişiliğine adına kayıtlr 123 ada 64Pafsel ııruııaralı taşınmaz 319a sayılı imaı Kanurııınun 15. vc ı? vıJa.leıj ve bu kanunadaYaruIarak Çıkanlan Plansız AtanÜ n"* vo".t"r.ııİı,rın 44-45. ııaaJarı gereğince üç kısmaift az y apı|dığı görülmüşttir.

Izz-Safranbolu İlçesi .Yörük Köytinde Nazife 5PL_Eş a!ına kayıttı 105 ada 29 paıselnumaralı taşınmaz 3194 Say.ılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeı"rt ;;;artr.e bir kısmı kamuya

128-Ellaiıi İlÇesi Bosüancılar§öTqd" Necati GüNEş_adına kayıtlı I04 ada32-23parse1numaralı taŞuımazlann tevhidi 3194 sayıl, İr"u, K;;;* i5. v" 16. Maddeleri doğrulfusundayapıldığı görtilmüşttir vv rv' lvlt'\

i . ^,. 
ı]ı-EgHPTqJ§esj 

!1vındır KöyiindeKartane Su Gıda Madencilik inş. Tur. §an. ve Tio.Lim Şti, adııa k"Y':l l?7 ada 2d parsel ,"i**aituşirr** bt, k,,*, ku]o;; bedelsiz olarak terkedilerek ifuazı 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeı.ı aoe.,İıİ.]Jrrrİu";ö#;,gÖrÜIınÜştiir 'v"l^Eggvıvıl u*,ğ

130- Safranbolu İlçesi Yörük Köyiinde Emnıllah yTH4N ve yEar G[1NEş adına kayıtlı106 ada 7 Parsel ,"]Tr4ı ta§rnmaz yoİ t .k ediıerek kalan k s*rna İfra, ı 3194 Sayılı imarantınunun 15- ve 16. Maddelr.i a"c.ri*r*J" y;;;;ğ^ı görülmtıştiir.

l3l-Yenice 
İF:'İ YeŞi[<öy Köyiınde Hiıseyin DEMİRCi 

_adına kayıtlı 101 ada l00 parsetnumaralı t§ınmaz 3194 SaYıli İmar ranununun ıj. v, İo. ııuaa"leri ve bu kanuna dayaıularakÇıkanlan PlanŞız Alantar İmar Yönetmeliğinin 44. ve +s. ırıuaa.si gereğince iki losm a ifrazyapıldığı göıtllınüştiir. 9ı 'ğvıwğl

tarafından teftiş dönemi içerisinde köy yerleşik alan tespitinin

Ancak 18,06,2012 tarihinde ıpılan_ "Köy ve Mezralann yerleşik Alan BelirlenmesiHizmeti" ihalesi doğrulfusund" İ*pit ğalİş,nulr.rrrİ balandıgı tespit edilmiştir.
.

Belediye ve mücavir aian sınırlan içindç ve dışında kalan ve planı bulun*ayan alanlatdaki
, YaPılaŞmalann fen, saElık ve çewe ıar.uınnl_uısrrı;ğ*" sağlang}ak *nu"rfi,''oi[inileTöı,ve 18916 saYılı Resmi Gazetede yuy,onıana, pıaŞızaıİntar ffiŞ#;##İi"ın 43; ve diğor ilgilimaddeleri dog"rultusunda_iŞlem yaliı*Ç köylerde i;lıygulamal*-" v}",r.t elik hiikiimleriiıegöre Yiiriitiİlıneşi, İmar «*u".*,rİ-", Vo"";i;eliklerinin iigrı*rr*r, ,Jru*t*r, yapılaşmaya izinverilmemesi, Yönetınelik hüktımleri ". Jıe;-;; ffi;;#; 'Şrur,*-^ı 

konusundahazırlanacak hizmet lr.-St*gn p_ragruoqr_ç*çur,,.;§nar-ıllp.lçşı.muhtarland,,muüakaeğifınqp"_tabi
futğımasl vg kğfl@n}öre,mh-a"qı,_öş.pıfld.ıii,;t"-*^.ilJ-d*gCilŞ§ğ-*.ıido.=-'*-**-

. --kjE{:)ı,:.JüJ.J.. (.... +ı,.Y*.,-" "-...J.;;-. :. .,-..

E-AciI Durqm Planİamaşı;
ürlüğü hizrnetlerinin.Ankar1 

^volu 
iizerinde bulunan Eski KöyHizmetleri iı ııauaurıugü;il;;Şü;;;ffi;iöü, bu binanın eski ve baı«msız oıduğg

L:

3



Müdürlük lıizmetleri iÇin talısis edilcıı yeriıı yeıcrsiz olduğu, nitekim MüdıirlüğeHüküm et konağının bo<],,.ım t"t", j, ir ritınduğu iırceleıını i şti r,

Müdürlük hizmetlerinin daha yerimli şartlaıdayürtıtu|lgsi igin yeni ya dadaha uygun birhizmet binasının t"du'ik;ihr.-rİ}rr*iyoi d.ğ.rl;;;rtmeye tabi tufulmalıdır.

134-il Afet Acil Durum 
Yüd}rıüğüiıe (60) kişilik personek 

{adrosu tahsis cdildiği,
f.t:H.Trr48'inin 

dolu olduEi iunı*J*-İ7'i<ıİir" ***u-i.u.tarma ekibı"j" go*rıı-iiooeu

Boş kadrolara atama yapılamsı sağlanmaiıdır.

*ourffi,-ffit::Hir;.*',Jİ:'Jİ,};#lrl'Tedbirler Tüzüğü" niin 07108 ııggegiin ve

İı ve İlÇe Sivil Savunma Planll1ında sivil 
Şavuıun1 idare merkezlerinin ve servisbaşkaıılıklaüıun

yedek;iil;;;ı?'Ö:f,lffi:umruff'r*n:l*u*#JJf 
tr#.,.--ilffiŞi;i#*,

İl Sivil savunnİa planıruıi 16.o_g.20t3tarihli olduğu, İlçe sivil sayunma planlannın dazol3tarihinde göncellendiu'g**:iri-{i.:.üffiffit,p]T.,lır.g*oce1.9lıngdrğı 
inc9{ennıi'..gr,,

sivil savunma planlannın gtıncel tufulması sağlanmalıdu.

'lİĞ*si'il Savunma ile İlsili Teşkil ve Tedbirler Ttiziiğü, ntiıı 07/0s/lgg6 gtın ve 96l8650 sayılı4ararla a.eişiklö ,. *İil*rp maddeleri uyannca;

Iftlavuzluk kademeleri ve karargdh_servisi, kurtarma servisi, ilk yardım ve anıbulansservisi' sosYal rarlln "*ı'i, "Jy.t r"-t ufik ."*ıri, itaıy. servisi, h*t-.ı., servisi ve teknikonaİım Şervisinde görev almak wun Ç++ılkfi;r;;triı liu**, mtıkeiıefi olaıak görevlendirildiği,
Müdiirlüğiın 17 kiŞitik aramaJçurüırma eki|ıin|n. bulunduğu, Kamu Kurum veKuruluşIannın p".r"".ll"a* ;İ[Şfu.:.:_.tili,"_:Yb,r* kurulmadığı incelenmiştir.

;

valilikce kamu kurum vç kuruluşlannınekipterinin 
"lrşt 

*lrr*İLrrŞÖ dŞ., göriılmüşttır.
personolindon acil kurtaı.uıa ve yardını

bir iıin Kl;fiffi,İl§jjfiffiHtr;}ffiİİr Esaslan" gereği tahıiyeye tabi oımayıp, herhangi

138-*sivitİllgtl İ|e İlgili Şüsi.Mtıketl_efiyet Tahliye ve Seyrekleştirme, planlama veDiğer,iarıetler Tüzüğü" rıı, g0. ,?.ut.uı.ıp maddeleri uyannca; ]

ayrı bölgede siren siiteminin k .il;ğ; if#ffi;;"#celenmiştir.



,,","o",,Şİİ'j,ffinffi:ği.#ilİil"o üzere 20 il ile Karşıııkıı ya,dımıaşm, uJ

l49-İlde' Afet vo Aoil durunrlaı,Ja, gerekli arama ve kurtarm a malzemeteri ile halkınbannma, hesle,nme, sağlık iıriiyrçl*ir;; ir'İ,ıi,,n,İs,nou kuııaruücak gıoa ü4ç, gereç vemalzemeler iÇin biri ı,o,it,yno oi*15 u^z*. (4ffiffii;;ilüffi;ö bu depolardan (3)ıinünValilik bodrum 
\atlda u'ı'"J,e";iı ar., ,"';"iı"y;ım Mıidiirlüğu üouu*o yanında bulunanabir konteypirin de depo ol*ut ?İllu-l!ıg1 depotrau"İr*u tr.t Ö" "ki-* ye malzemesininbulunduğu, (ı) 
T:t +;.r",q;Ç"i {]) uj.idJ};i \\.D;ii*#;i;lTi pı"ı.-rp , (ı) adet 4x4ford ranger Pick-uP ve 1 adet riy,la; uınet-arağ*r* bulunduğu, pick-up araçlann arama_kurtarma aracma d<lntlşttlrill duğtl İrİ."l.rrri şti r.

ls0'Müdtİılül"te KBRN kursu alıruş (2) personelT b{Tgreu ancak eksik malzemelerjnbulunduğıı, Yakın zamanda baa nıatzeınelerin;ı,;;;;;;ıhcağı ıaii 
"a,l:riş 

ve iııcelenmiştir.
5902 savılı Afet ve Acil Durum.Yönetimi_BE!*rğgn_ Teşkilat ve Görevleri HakkındaKanunun 18,maidesi,2/i fiıaasındlİ;..rimyusui,-Bıİİ.irı,, Radyolojik ve Ntikleer maddelerintespiti, teşhisi ve annaınLnasİ İl. leİll.İ;.tl.h"l,İ*r;9t, llgİİi-1«İııım'* torolrşlar arasındaiŞbirliği ve koordinasY; ;;ğili. ı,tıl*u ii. üitnıtg. yellen görevin gereğini yerinegetirebilmek maksadıyla elsik rirL"*"ı.rın gıaJim"ri}gırr*r,rdrr. -- - --

ısl-il Afet ve Acil Durum..Müdiirlüğiınc e 201? yııınqa eğitim planı çerçevesindekonferanslar dtİzen|enogi-* iıi9ş*t r" i" ii,-gr.*iye eğitim ierildiği, ,kez_aEskipazar
cezaevinde, Safranboıu izs, Eğitir" aıuy, narvan-'Joırgilü;a#ri. Diş hastanesinje veÇevik Kuwet Müdtirlüğtınde 

"t,:i"" 
,Şıı ir*r.";ğiü*ı.rt v_erildiği, il Aci1 Kıırtarma ve yardımekiplerininin de yangınie suuod* ıIorur*aa egıtiloigi incelenmiştir.

t52-2863 saYlı Kanunun 12. maddesi_gereğiııce ç*anlan Taşınmaz Ktıttiır VarlıklannınKorunmasına Ait §ıİl" P"y,"" n,* Yönetınellİ'İrİ,İ"İr"l.ri ,y*n Jİ-ÖUtık ilinde toplam (s)adet belediYenin butunduğ1 İ.-n u *r_ ltlt*ı,İ. ,"evcut be]edıyiıerın tamamında TaşınmazKült{ıf Varlıklannın ro'Ğ'*-,i'Ait 
_Katkı il;; *:q* 

_bulunduğu daha önceki yıllardaborcunu ödemeven ueıeoıyeGrieTĞııj]io*Ija#i #*o* zı.oiioiitarih,ve 428 sayıııyazıile borçu oıan beıediYj"* il"iİır"- oJ.*.ı.irT ödememeleri durumunda iller Bankasıgeliılerinden kesinti y4pıırr**olr'i"neceğine ar,i, v*iı*n yaaldığı,

Aynca teftişe tabi dönemde karabük İt Özel İdaresi tarafindan Taşınmaz kültıırVarlıklannın Korunmasına Katkı Prr h#,iiu^;"rr- ınzq.+gg,,a7 il,nır, bulunduğg sözl5onusu PaY hesabına3' y****;*Ö, tarinten ıtiu*iljo.o e.zoıı i;ırın" ı.ua* katl« payındanŞtrH*i ;r:r:fi"iiil#ffi,H h*;;ffi#a;i prgje karşııığı tcıpıam ı.zsı.ı,ı,aı _rr

maddesine 14.07.20o4tarih ve sziĞ ,"yrıı Kaııunla.i;;;, ek fikralarla;

Belediyelerin görev alanlannda 
§alan küıtıir varlıklanrun korunmasr ve değerlendirilmesiamacıYla kullanıtmak üe'e ıaıı *y,ı, B*iuı.vÖi.ı?**** s. ;;8. maddçleri uyannca

Ğ

ıf
_-



İçişleri Bakanliğı., ...,.........TEFTİş RAI,6RLI

Tahsil edilen miktarın, il özel idaresi tarafindan açılacak özel hesapta toplanacağı, bumiktann' belediYelerce l«ilttir varlıklannuı to**"*, ve degerlenoırıİmesi amacıyla lrazırlananProjeler kaPsamryda kamulaŞtırma, projeı9rdil;,;1alıaml ve uygulama konularında kullanıtmaküzere il sınırlan iÇindeki ueıeaiyel-ere İrıı turunroİ, uı,*rrrıucağı ve bu payın valinin denetirnindekullaıulacağı, !E^, qqırıvar 4A.ıZuılauagr Ve ou p

TaŞınmaz kültİır varlıklanrun korunmasına katkı payı olarak tahsil olunan miktarlanntahsil edildiği 
|ı: taki..n :d.* "^ onrıncu gtinü akşamuıa kaaar ı tızeİıaareıerine bir bildirim ilebeYan edilerek aYnı stire içinde"tıaenecegi, ühsil .ttitı".ı u* *İ;;ffi,gu belirtilen sıı.eTçınoeil özel idarelerine yatırmayan b"ı"diyİi;;ail;kffi;paylannın oıg"rsaylh Amme AlacaklanrunTah'sil Usulü rıakt«nda Kanun huktınılerin; ff. ;;;ıd"'r;;;;#ıi .İiı.r"t tahsil edileceği,

BelÇdİYe baŞkanlaflnın, belediyclcrin tahsil ettikluri paylatdan il özel idarelerine ödemelerigorokon taŞuuıraz ıtiııttıı' varıııÇ.ıann,n korunmarrnu tu*, paylanrun, zamanında ve tam olaraködenmesini sağllmakla yuıolırrıtı-olduklan, oJ.r-rv* paylann, ilgili it özel idaresinin ta]ebiiİzerine ilgili belediYenin iıler BankasıJiri ,"';;;J;l bütçe vergi gelirleri p.ayından kesilerektalep eden özel idareye gOnderileği, ' ---9- ğY''

Hüküm altına alınmıŞ, l3,04.2a05 giİn ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlananTaŞınmaz Kültİır Varlıklannın ro**ru Ait Katkı Payına riuı, vor.t 
"ıik 

ile de söz konusu. paylannkullanım esaslan belirlenmiştir. L *YLLL* UaII İonef

, Bahse konu taŞınmaz küttiir varlıklannın korunmasına katkı paylanıun yine belediyelertarafindan yapılacak p-j.ırrar a.Eoı.naırııece!ı uıiiılm"ıı, -- r-J

Kİılt[ir mirasımızın korunmasuıa katkıda bulunma amacry'a olşturulan katkı paylannıne'ksikşiz olarak İı Özel İaorcsing ,ı,**il,;C ud-* külttif ,*ıiü*r- korunnasr ve
hesabuıdan karşılanmas, içıo üaiıit nezdinde giışırno"iuil.ril;; röj*iraiv"wg 

§q L^l

2863 saYıh 5İlt'l ve 'l'abiat Varlıklannı Koruma Kanununun 12. naddesine eklenenfikralara istinaden, b_eddtÜ; -ar* a]anlannda kfr'ruş** külttir varl*lannın koiunması vedeğerlendirilınesi 
_amapıyla enıik v.o1sisinin yr*i" ;ı"Iö;;;;;;',;;, 

tahakkuk ve taixiı' edilecek tğŞuırıaa ktilt'iir iarl'kĞ; k;;;;r;Ğk, puyrnro uygulamasınıı1 13.04.2005 gtın ,", ]25785 sayılı Resmi gıryI:a.r;fi;;;üffi;tlı* v*dü;;;*o*ına Ait Katkı

- Biz?atBelediYe BaŞkanlann1, 
|;ıeaiıeterin tahsil eqiH9n navlardan ii özel idarelerineödemeleri gereken taŞınmaz kiilttır variıklanrun ı,oİ***ına katkı.paylannın, zamaıunda ve tamolarak ödenmesini su!ıa*utıu vttıı*ıu 9ıdrğ. *rtı--r-*r, iib;;ila*.rir*, Belediye KesinHesaP Cetvellerinaen İı ııuı,Jıi la*"ı", "ııtıJ*iöi 

vasıtasıyla tespit ettirdikleri mtikellefhaİİ<ında tahakkuk eden Emlak Vergisinin v"ıoirİ7utarlarınjan ıi-öLı idaresi hesaplaırna 
,

Iİl,T#ffiH,;lHH# 
İııer gank*,nouti puyı*.,J*1tŞ,"ffih::ı"İİştin işıemıerin tutıp

^ffi\
ğ,r'

,,r.İ;,a İn;,;".İ
XJİ"Hİ:"ih§iffiHJ# Katkı Payı" tahakkuk ettiriıeccği ve ııgiıii"i.Ji|,,ı,." emıök.vergı§i,'



,İr'| 
-' ts}Ğ, s'a!,,_

' İ" _ |' ,j _ f"'i,,,
' Içişleri Bakanlığı" .............TEFTİş RApoRu.... ..Müıkiye rrrfl*ıffi İ

\,- '*.*.'.j
139-Sivil,saulnma Planlama, teşkilat, oğitim, donotım vc diğer lıiaırctleriı,i,, ,ıl}ruıiıjrt*i, 'j;:

bakımından her yıl'] *. i]ryı..rcle yapılan işlcr ic çoi,ş*uır*, Brşb?;ü,kH;İ;İİİ§ii#fr".""
Yönetinıi tsaşkaıılığı'na bildirilOlgi ln-celenrniştir. 

r irı^gı.*ılıi Pgİlu.§*ı|ı'

140-Milti Mü{afaa Miikellefiyeti Ttızüğiintin 2S.maddesinde belirtilen mallann tahrir vetesPitlerinin Valilik ve İlçe Kaymakamlıklan tarİfından dtızenli ;ıar; vupiıore, ve Merkez ilçeninsayımlannın 2013 yılında göncellendiği incelenmlşİİ..'

14l-"3634 saYılı Milli Müdafaa Miikellefiyeti Kanunu" nun 13. maddesi ve ,.Milli
Müdafaa Mtikellefiyeti Ttizüğü'' niin 9. ve müteakip *uaa.ı.ri ,y*rrru;

Milli Müdafaa MtikellefiYeti Komisyonunun dtlenli olarak toplantığı ve kararlar aldığı,bu katarlann genel olarak seferberlik Sevk planı karan ,. İ;;;; sayrm cetvelleriningiinpelleştirilmesi için kararlan olduğu incelenmiştir.

l42-Karabiİk Seferberlik ve Savaş. Hazırlıklanna ilişkin Kamu ve .öze1 sekföre aitplanlann yapıldığı, Karabük Üniversitesı,'İı ianm ıtauotı.ıtıgu ,*r Hastaneler Birliği GenelSekıeterliğindÇ Sivil sarunmo uzmaıuıun bylunauEralg.l kurumlarda lse görevlendirme yapıldığı,'Afet Aeii Yönetim vtıauıüğün;; kurumıara tefoıik Etıoya. destek ,üıaıgı ifade edilıniş veincelenmiştir.

l43-TeftiŞe_tabi dönemlerde seferberlik ve savaş hazırlık toplantılanrun askeri makamlannve seferberlik Planlamasuıda görev verilen kurum ,. to*ırşıan; İ..rı.iı"rırin katılımıylatoplantılaun yapıldığı ve toplantılarda yapılan çaiş*uı*o uınng oıamt ,*rıaog, anlaşılmıştır.

144'Göntillü Sivil Savunma Hi4rıetlerine Katılma Esaslan Yönergesinin uygulamayakonulduğu, bu amaçla;

İı Afet ve Acil Durum Müdtırlüğtınde göntillüer listesinin yenilendği, gönüllü saysırun
P"S.(l99) Hi'Y'.bulabildiği, gönüIlü lulunıİada zorluklar ç.nljlgİ, rut oaaşlann bu konudaisteksiz olduğu ili6g gdilmiştİr.

145-İlde İl atet Acil Yardım Planı ile İl rurtarırıa ve yardım Komitesinin otuşfurulduğuve İt Afet Btirosıınun kurulduğu, Pıarun İr.oı.İoİİ ,t 
"ır"ae 

Valilik M"k; qluru iı"'yüriı.lübgiıdiği incelenniştir.

t46'I1ffil Y"$ezj Ylinergesinin lçşl"ri Bakanlığı tarafindan onaylandığı, iıde iı Afet veAoil Durum Yönetimi Merkezi personeliniri İtuı"a*n-1".ç"kı";tiriü:igi, aaavıık eğitimlerinii ı

bitiŞini takiben 24 saat Çalışma iur.nio. g.çiİogĞ *art-ri; iiilffi,iii.ığii btinyesinde hizmetettiği ifiıde edilmiştir. -^ "'9**^rı,ğ

l47-İl Müdilrltlğü tarafindan hazırlanan §abot4i-lara Karşı Koruma Planının, İlKotııisyonunca uygtıİı goruldugu ve palnın oı.os.iÖIı *iiıı Öıougu tariıııı or.ıuğ[ incelenmiştir.
,:

"Afet Tedbirleri" Genelgesi gereği;

i9



. 
^u/"''',,;.;..;:j.ıu!ıçişıerı Bakııııığı.. . ... .. . TEFTış RApoRu.... , .Miılkiye ,rİlPq;',e;.; l

f, ., *_i..İ"r,'.' 
'

Jdesi iıe;i,r*;;ldaYanılarak Çıkarılzuı'"" |ıı6tzoöig,in v,e 25ı42ruy,l Resmi a;;;;;,yayımlanan ı<offir,
İİ_-.Ü,Ö:#İn:İ }İJ|#İ-' *l;P *" ı." ı. ucui#, o,,, ı 

".ınin r,i, ı uş, ızi n, ç aı ı şma us uı6uırel'rr* İrrrı*adığı inceler*,H;]*' 
gereğince, Koruma, ;rİ; ve denetim ut.*,

, Koruma' Uygulama ve Denetim Brirolan, Proje Biiroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş,Izin' ÇalıŞma Usul-ve Esaslanna D;; y"};;;,r;{lrir-u, 
Uygulaıia ve Denetim BürolarınınKuruluŞu baŞlıklı s, maaJes 1;;;;':;; 

::1ı ıqifuii,'ıüoı"iır,i Zriaü"'ir, ve Bakanlıkça izinverilen belediYeler b,unıeY'ınde-' 
'ou,,ro, küttür 

"; i;ai?! 
""iri,,itl,''7J 

,,r,,, işlcnıler yeulı gu l am a l a r ı fi ir ü tm e k u, d, o, i i *i rii n i y op * a k ü z e r e- ı<rİo ı ı kur u fu).

KUDEB'l"r jü özel idarelerinde imarla ttgili müdürlü.h 
.BüNlrşehir belediyelerinde imardaire baŞkanlığı ve diğer ı't'ii,i,,ir'imar müdüri;ğo;;rrrinde görev yopar.,,,ıdenilmekedir.

::'*'* 
hüktİmleri doğrultıısunda gerekli iş ve işleıııterin yapılınası sağlanmalıdır.

-"***--t t..w.*!e**,,,,..*i

y.*"g,qÜ",Jİİ*,İilrH,ffiTu"',fflHi1*,HrJrülTl,r:.ryıenerekKorunmasıve,,!::,;i-,;;d,iiş7iitr},ı,it#;x,,ffiYh,knx'ş:;iİ':;İİi*#!İffi;;:
lcararı İle belİrlenir, İl azel uii'ii,i ,! srlrri ;;riiri*;, btyıitrşehirLr dışındaki belediyelerdebgledilü meclİsİnce al-ınan ı*io,ii}oı*iıi, K;;;;";y?r: Bıiyiilrşehirlerde ise ilçe ve ıIkkademe betediYe meclislerince";;;; o, ı*,irü'tffirnı beteiıyi mıeclisince onaylanması!;l#!'İ:r:::;r**ino i,}n;;;;,-;;ı*;;-;i;;;ı;;,;;,rin 

ııygutaiıp ııyguıanmamaşına üç ay

or"ir,rrİ,İ#tlfİKuralunca 
kabut edİlen alanlardakı ııygulama bır program dahitinde etop etap

Etap *oiİ v! Pyo?ramları, meclİs üyu tambeledİYelerde betidıye o"şüİ,-i,'ii unı a",rıiiirii"'"ıİ#,i'a'İl,i,iİ,';g;';*#hf:"" *
Belirlenen-alan Şınırları ıcıla3ki tüm taşınm*b?__belediyece ve il özel idaresincehazırlanacak Yenileme ;;"j;;;;;rİ w,ıro, ;; ;;t;;; varlıklarını -lcoruma 

ıaırulunca lcararabağlanmasını müteakiP'b""i;;;;:o ga* yapııacak wotii.i iroiZr|iiikrıuıoe flabı olurlqr.Bığıı:ılEehir belediye.,,*oıiç1" 'ı,İtia; 
2riri{rni*tr{Jİrrrıu:,;n- yoporoküo*nın dışında lralanYenİlçnıe Praleteri. ilç ve ;ii ü;;;, ıür,iiyiirrıii)-I*,rıoo*oi i, iectişIerinrte kabultsndenWr!trf;İr betedıYo b;Şü*;;;;;o onoyı*oroi y;irrırs, gırer. Buna göre ıcamulaşnrma ve

Yenileme alanlarının telÇıİk d'Y:p: ve y_opısal stan(a1lların oluşturulması, bıü alanlarınm:,,,:n!;;:XTrrr:x,yx!ru;lİi;şİ#!j!!Xon noı, sahiplerinın veya böıge halkınınJfv"ğ.lııYııMe oeııruenir -,,o- ",ı,v,ı"
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Içişleri Bakaniiğı.. ....,........TEFTİş RApoRU. .....Mülkiye

. 5?66 sayılı- Yıpranan Tarihi ve Kültiirel Taşınmaz Varlıklannyaşatılarak kullanılması Hakkında kanunun 2. mad<iesi gereğince İlgereken çalışmalar yapılmalıdır.

yenilenerek

Genel Meclisi

G-BöIünmüş YoIIar:
_ı." r,İi

,rrurrJff#İİ'jİr,T$*uönemde 
Karabük İıı şırurlan içerisinde böliınmüş yol çalışıııası

*
KaraYollannda standardın yfüseltilerek hafik..,emniıeJi, can. ve mal güvenliğininsağlanması, sosYal ve ekonomik k;k;;;-İrjr'?aı*uuı, uoıe"ı", **rıı,daki gelişmiştikfarklılıklannın gideritrnesi ve_hayatınİolaylaş;l;';aoıyla;tölünmüş yotların en seri şekildetamarnlanması ve mevcut_yollann ıyiı-İiırı*;qÜ;İÖ sayılı'Kanuııuıi'olmaoaesinin 2. fil«ası,5003 saYılı KaıaYolhn Ğnel ııtiıttı.iurylır- vİlİı...t^!gıtııımuı yol inşasında UygulanacakUstI ve Esaslar Hakİ<ında Kanunun i. *i'oa"rı ;;Ö)0O8 gtin 2682lve sayılı Resmi GazetedeYaYımlanan 2008/3 saYılı B.şbrÜ;,Ğ;;ı;# İİ."9ğ*,},* içeren 25.0i.20oggiin ve 272g9saYılı Resmi Gazetede v'v''İ** İongıı_q rİvrı, ıu§t u?rrırk Genelgesinde belirtilen tedbirlerinalınması konusunda hassasiyet içerisinde oı*maııaır-5-*'4ı'ıtll\ 

\JğIlçrgtŞlnoe

,r*\

tfrd" 
"djffiTrf:Y 

Yollannda Yönlendirme levhalannıffig, çalışmalann devam ettiği
3l'07'2006 gtin ve 26245 saYıi Resmi Gazetede yayımlanan Adres Ve Numaıal amayaİıiŞtın Yönetneliğn-4z. rnuaa.rfg.iJpın"9, ı.tıy 

"a 
i.rÜayun k, * diğer köy ve kasabalaragiden Yollannın kavŞak noktalannaİıtı[n.rı gl;k tdÖ oluşturulacut tır-tornisyon marifeti ile

Şffiffito'ff.'" edilip, voJ,oaı.*e ve iiim ıeiıraann, uygun yerlere dikilmesi çalışmalan

Ğ

ls7-Karabük İI Özel İdaresinin lo/o4/2o12 taı-ilı ve 28260 Sayılı Resmi Gazetede
"YaYımlanan 

İ1 Öznt İdaıeıeri No.'o ruaro ııt * 'st Ş"iı;r;# iöir.*.ııkte DeğişiklikYaPılınasına İıiŞkin Yönetrıelik'e gör9 @-3) cTub; iı ö;i il;;;u.ı. il]iirı.raıei, norm kadroolarak (9) adet birim müdtlrlüğü Ğı,ri.'"aııİığİ,JJ* !tı.. t ı,*i* edilen kadro ve mevcut durumaşağıdaki tabloda gösterilmiştirl -----,,-, vw,t ğvıv nrı,tü glııığrr Kac

i
611 -'li,
{.{.=

+Q 
,n,

.t4,
*)İj *

1/ ,-ı
l f,'. ıı
iü fle,_

Eı-

4u

ffi



Görev Ürır arıl Norm Kadro
staııdartı

Il Genel
Meclisince
Tahsis Edilen

Dolu Boş 'o,,

\r9nel JeKIeteI I 1 i\Jeneı DeKreter Yard 2 1 1rruku{ vruşavn
1 1Avu§al 1sozıeşmelı)

1 1Avukat 2 2
Müdtlr

12 10 4
Şube Müdürü

1 1

Uzman 6 2 .'

Mati Hianetler Uzııanı ,)
1

Mali Hi zm et I I rrnİn Y o, i
1

şeI

-

24 l0 7
ıdari personel

47 42 21
lidari personel (sözleşrneli)

TeknikHizmetler 40 40 24
6Teknik hizrnetler (stlİÇrnell)

8 8
Sağlık Personeli 12 9
Sa ğl ı k Pero.,r.oli 1Qx-il]]JF_ Y- vvı.vıt t uvawğllllvll 

' l
yardımcı Hiarıetler 18 15 5

2
MEMI/RKADRO TOPLAMI l68 145 74

1sünprıiişOlroTffiİ 84 84 76TOPLAM ÇALIŞAN İ 84 84 76

Karabtİk İl Özel İdaresi Gene] 
§.e]T:terıiğ! (1) il özel idaresi Genel Sekıeter yardımcısı,Mali Hizrıefler Müdtırtüğü P""tı-.r, vuatı.ıuğü-Ej;a; İr,t 

"ı.k 
ffJş,i;ğü, yahnm vq iiışaatMüdtırlüğü, İ*ar'"5:11r9l İYileŞtirme vıudĞlİğü, Su ve Kanal Hizmetleri Müdiırtüğü, yol vetJlaŞım Hizınetleri. Müdiırlqğü, İor* Kaynaklİn ve Eğitim Miidiırlüğü, Destek HizııetleriMüdtırlüğü ve (1) Müdtır- kadrosu ile (5) adet ilç?"Ör;İ*İÜ.l""irıua*ıugo şeklinde' teşkilatlandınldığı,

Karabtik İl Özel İdaresinin roT kfro.1ullnJ"p]g (168) kişi olduğu, şu anki mevcuttoPlam kadronun ise (74) olduğq norm kadro l. iİ Orİı idaresine ,.rıı.n siiiekli işçi kadrosusaYıslrun (84), mevcut stirekli ğçi 'uyrr*n (76) otdugu, norm kadronun altında memur ve işçiçalışt ınldığı incelenmiştir.

İhtiYaÇ hasıl olmadıkÇa personel alımının yapılmaması hassasiyeti devam etrnelidir.

1

A:ı(J

,.,* ...:. -. t;

iJ-,. ı '_ -. f.'-,i. ,ı _ ,_ , 
^ ti:' .,

i;11...]_ -_..'.,...l.:.;,-.,.,
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1| Özel idar9şi_qyb" T,pÇglükleri siirekli ve asli görevli biriıuler olduğundan gpvenli ye, 
,':

İşJikrartı görey yürtltiilçbilmesi"için birimlerden şorumlu kiİıselerin asaleten çalış-tıntna§;esastıı. İİ . ' ']

Özel İdaresi personeJinin göleydg v'ılkselınelerinde 657 sayılı Devlet Me*,İı*ı Kr;;; 4İ;, , ,., .

33 ve 68'inci maddeleri ve 18/04/1999 $ln va23670 §ayılı R.G yayımlanan *Devlet Memurl."d ' : ı]
Görevde Yükselıne Esaslarına Dair Genel Yönetneliğinin 5. maddesi ile bu yonetnelik , . ',

hiikümlerine dayanılarak hazırlanln ve 04.07.2009 gtın İJ İİZlğ;r,},rl,'R:G- v"r,Ğ;";Ş;;;

Müdilrlerİn ve memurlann bulunduklan kadroda yetişmeleri, uzuıanlaşmalan görcvlerini 5
9t§li ve verimli"yürütebilmelğri için tedviren veya vel<aleten yupı* görevİendirırıJı"rio *; F
haline getirilme«len, yalnızca istisnai ve kısa siireli durumlarda başvurulnıası ve boş:müdiirlnklçrİ \

asaleten atamayapılınası uyedııınalannın bir usul haline getiri,lınesi sağlanmalıdır,. 'l, , ,, ,

lsg-Karab$ İtg:' bğlı ilçelerin tamamında] İlçe Özel İdare Müdiırlüğiınün bulunduğq
Eflani ve Eskipaz4r Özel İdaresi Müdiirlüğiiniln vek6leten yüriitiildüğü incel*1atştlr, , - :

5302 sayıtı_jt Özel İdaresi Kanununun 35. maddçsinde; ilçelerde. ,özel idare,,işlerlnij
yilrütnek amacıyl_1 Kaymakama.baglı ilçe özel idare teşkilat oluştur.ulaUilecegi,f65r-urgİ:ar*ş] oloP, sözkonusu Kanun htihniine göre fonksiyonel olmayan ilçelerde ozel,idarİ teşkilatı trlai-*İ '
zorunlu bulunmamaktadır. Fonksİyonel olmayan ilçe'teşkiİatlannın k ıd,"ı;bİı111çş1-a1u*ı.no
olduğundan, İlçe Özel idare'Müdtırlüklerinin }eniden değerlendiril.r.k İ fbGİr;; İ|i;
ilÇe özel idare müdtirlüklednin'kaldınlınası ya da personel ataması yapılmak suretiyle iıçeiöre
işlerlik kazandınlınası sağlanmalıdır. . :

. : :'

160- Karabfü İl Özel İdaıesi tarafindan "inüraYetkileıi ve Görev Dağıtımı Yönergesi'nin
il Genel Meclisince kabul edildiği ve ytırtırlüğe girdiği incelenmiştir. .

l ' Anayasa Mahkemesinin 25;05 .|976 gtin ve E: |976ll, Kz 1976128 sayılı karannda. ....
Bir hıruluşun temel yapısını lradrolar oluştııruı; kadroları olmayan bir İLarunun kııruluşu' 
tamamlanmamış demelüin

Bir kııruınun işleyişine gelince; sözü edilen kadrolara bağh göreu, yetkt ve şorumlulukların
ne olduğunun; laırumun omacına ulaşabilmesi için bu görev ve yetkilerin .ne şuretle ve hanğ
yollordan yerine getirileceğinin ve birbirleriyle olan ilişkilerinin saptanması o hırunun ışkyışinln
belirlenmesİ deınektir. Kurumun işleyişi belli göreu, yetkilerin kullanılması ve sorumİulukların
yüHenilmesi yöntemidir ...'| denilmektedir.

İI Özel İdaresi Kanunun 10. maddesinin ft) fil«asında; "il özel idareşi torafindai
çılcarılacakyönetmelikleri lrabul etrnek" görevi İl Cenel Meclisine verilmiştir

1,5S-İl Özel İdaresi btinyesinde bulunan bazı Müdtirliik görevlerinin vekdleten
incelennıiştir.

: _., _ . YoJ ve Ulaşım Hİzrrıetleri Müdilflüğü ve imar ve Kentsel iyileştirme Müdtirlüğü ve2flçe
Müdilrlügü bu konuya örnektir.

,İdareJer Po§on.elFi" . §ö.i_e$e, Y,.,ükselms,:]vç ,unrian, D.gşikıgi,,İrs*aııııİ-jı, aır-İr-*aÜrelıtl , 

'gereğİnce İşlem yapılmasıgerekmektedir.*.l:,i,,,,

&E.ş
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T
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$*.

hüı*nü -:#it'i#Tr J,i, 5T j:*T'T*:da ve !, ö,"ıidaresi Karıununun rskffi;İ,
f if#;,,JllT]İİt#i,##1iı",l,*İ:::*,:Çi,,#,iitffitrHH.;,,;ffi ffiff öi:11#§,ff[I#*ışıİ:r::*ı;:?ü[;:i!ıgiİ:jtrJil::h',:'1,?il',ff lfİ"*

;,l.ffi 
,iffi 

*J"ffi J;.:#*"fl*,#"#İHHru:y#|İy,i"Ef""*T,l'Hffi 
,,'ruH$

sağlanmalıdır.ffi i#*fr il 
yıa ytınırıug" 

-;"; -il'ii 
r,i.,T'iT"ö'iİi ftHJffil' rffiilffiln tamamlanması

16l- Daimi iŞÇi statüstlnde (3) özürlü, (2) eski hükümlüniin iştihdam edildiği, memurkadrosruıda (2) özıirtü ir'.rr.n.iı, ırtiıio* .iıaiuit .i.r-iu,ır.
2709 saYılı t982 AnaYasas,Iun 61. maddesi hükmü olmak üzere, 657 sayılı ,DeyletMemrırlan Kanununun^|!, madded cru ^"u"Tiiiizo:ı_t .iırioJ" a"ğiöiştir) ve bu maddeyeistinaden Çıkantarak zoıgno}i t*ıt'- ," 20o4/7754iur, n*urı* 

"trl Karan ile yiırtırlüğekonulan Özürlülerin Devlei ıı.**ırğ;1-1,ffir""ğln,* ile yapılacak yanşma SınavlanHak*ında Yönefonelik Çoıogıilil r,rr.1," v7aııi^yrıIh..r*ı Gazete;de yayıırılanan öztırluıeijnDevlet Memurluğunu aı"ı'u Ş*ıİn'_ı. v"piırrd'v*ş,ou Sınavlan Huı.ı.*au yönefonelikteDeğiŞiklik YaPılmasına Dair v6""Ğı* iıç'ilıaazoo4 ilhıi';;';;0i;?sı ,uyrıröztırltııerinDevlet Memurluğuna 
tl1o.u fi*_ ıe iapılacak-y*ş;rlruri*i ıji.t riau yönetııelikdedeğiŞiklikler YaPmı.ŞJır,) ile zzıoi7ioosturınıı * +gjz^r;yü iş Ğ,ffi;io. maaaeşi htılaniiııeiŞtinaden zsıOqızotig giin ve 

'ri0;;yrj;R"r*i 
öt r.ii, v"y,J*iHniçınde işe yerıeştinııeHizrıetleri HaHğnda İo"n".ııtj[İöo+ *y,ı, ru,,ı.iyi ış "Id;;?;#;* 

32 ncimaddesinedaYanılarak hazırlanan u" zi,ıuıi6oİ g* ve 26t4i sayılı Resmi 
-Ğ;;. 

yayımlanan KamuKurum Ve Kunıltı$annda i;çi oidk'i;fd;'ift,r.",. -orurıu -if, 
Brıa HtıkıımıuıereUygulanacak Sınav Yönetnıetğİve İqlOSllgtİt*lİll1| r1?|_:ır:lı Şosyal Hizırıetler ve ÇocukEsirgeme Klırumu K,anunu gĞı".. ıoıozııggitu.ıruı'r. gşl65!?9ayııı,Bakanlar 

Kurulu Karauile Yİıriırlüğe konul* roffi"v" !$d a;rü; işe.yerleştirilmesine ilişkin Tüzükhükiimlerine ve 24/06/2ooo sı'-"61azog *yrır'n*Jö-.t.ory.yrili#- 13rc6l20o6giın ve2006/15 saYılı BaŞbakaıılık c".r.ıs;rİ. göre, ffiffi; önem ,lri-ırrr"ıioı..
ıez-İıÖzel İdaresinde görev Yapan başanlı personele il«amiye verildiği incelenmişir.
5302 SaYılı Kanununun 36, maddesinin son fılonsında; "Sözleşmeli ve işçi statiisündeÇalıŞanlar hariÇ iI önı iiiu'ı *Jiurıonri, b"ş;;;u*k:!1.g!!, topıo* memur sayısının %o, ]0'unu ve Devlet,me.murlarına İguıoro;fu;,;;;wnr.q9.900) gos}erge ralcamı ile çarpımı,Şonucıt bulunacak milüarı g'Ç*""ik *u: i"r.tgıri"7İlaık'ızınteii dZiıi-oı*oı, tizere, çatışnlclarışürelerle orantılı olarok 'i"i*,i ı*,orııP y{ia irıiı" ı7ı.,@ ıü*'ıyJ'a,arnrıilir,,hüüu yer, aldığından kanun. htilııU ;ö;;;ü"d"-trİ*ar*İJJt tıaull"ral."".a.liyetlerinin yuprı**,

}friliiiı,,:;1tru*lırurm,mu*ffihmili:],:ffi fr -*,,"dayapııacak

ffiH|j. 
dönemde, Karabitk Il özelidaresince persorıelin hizrnet içi eğitimine tabi

ış ve görev tarumlan doğrulfusunda kurumdaki verimliliği artırmak 
_amacıyla hialet içieğitİmProgramlanrun 657 saYılıK-uıu-* a"Eru*]İ'İİ"aa.si gereğince yapılması sağIzuımalı, buhususta Bakanlığımtzın^}laov.7ooi 

eıın vc zooııza iuyılı. Genelgesinde belirtilen ve DevletPersonel gaŞkaniıgmın za,ıı,zo'og*İ.:ı zzoii-"uvrıt r-i Gazetede yayımlanan 2008/lsavılıKamu Personeli UYgulama c"*ıg"iı"a"ı.i uç*ı*i*" rruı**r, ur'uugiiliu, 5627 sayılırne4i

B
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§:1{.*,*,_-. rrş" ;ıİ 
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Verimliliği Kanununıın 6- maddesinin 1. fıl«asınııı.(b) bendi (5627 *yiı,s*"#aJ*İİİj#maddesinin l' fıkrası hükmü go' tıirıi"a- ır,,ır.,İr*ı*uı.ı ,* zi,ıüoot taıihli vc 27035saylıResııri Gazete'ıİe yayımlanan" [9rji K"r;rkĞ;l_ r. Enerjinin Kııllanımuıda VerimliliğiııArtrrılmasıııa Dair Ydnefuneliğin 25.- madilil;. nı.r*, tı. 4;il;sırun (a) bendi gereğince,hizrnet iÇi eğitim ÇalıŞmalarınja enerji tıketiminin--aaı.*, trrrr*aa bilinçlendirme çalışmasıyapılması sa!
k**,,*fff ffi .ili'Jffi Ji§ffi ,!:iH:Hiffiffi fl "s:Jni, *JffiUYgulamaİan, İhaıe vrevzuatı, Taşınır nıa ıo*"rİ'gibi ıirrrrİ*au-Hı.r., içi Eğitim programıdiizenlenerek, personelin tııeı düiz;yinin ;;#;na çaıışımalıdır.

Özeilikle teknik Personelin :ği'Pry hiç yapılmamış olmasından dolayı, teknik konulaı,datüzmetiçi eğitim progrrrı* yrpiır"u, tavsiyeye değer göriilmüşttir

luo-ryl 
!_']diİ,g'İ4 P":olelden alındığı, komisyon kurularak bir önceki bildirimler

3628 saYılı Mat Bildiriminde.Bulunulması Rüşvet ve yolsuztukla Mücadele Kanununun 7.maddesi ve Ma! Bitdiriminde gulunüu*, irırt*;;-iöd;lrelJ, i! 1g.maddesi gerğinceiŞlem YaPılma!, karŞılEtırına ,oou.*au q.rç.E, "yk, tıaırııioe tJunaukhn veya haksı z maledindikleri' kaıYdık|afl Ya da gizledikı"i .iiiiİ,ı.iı* hakkıııda Cumhuriyet savuııtıilu ,,rçduYurusunda bulunulnı*" t*Şiiatırmayı yupu"uı.'oİan koınisyonlann ise gtincellenmesi ilıııaledilmcmelidiı.. Jgl,gv4 vr.ıIr ltullılŞyonlann

165'Teftişe tabi dönemde İl Genel Meclisi üyelerinin mal bildirimlerinin aluıarak Maha,liİdareler vtıatırıugİır" gorJ..tİcIİ il;;ö;Jı»r uYoloililln mal bildirin

' 3628 saYılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve yolşuzluklarla MücadeleKanununun 9, maddesi ," ııJ-bıtıırt aae;;r;**, Huıı.*aa 
-Ytınemıeıiğin 

15 ve 16.maddeleri gereğince; Maı biıdiıimı-erini;';;dö;rk * ,9 -"r.ıı..ı, ilgili birimıerinde,ilgililerin varsa sicil veya tızel aoşyaı*rndu ,rkı;;;;;r"a iııoffi""r. kapsamı hat<kında,soruŞfuıma ve kovuŞfurmaYa yetkili kişi ve ;;;;,ş,rd;hio"kt#ölu*ı veıilmemesi, hiçbirşekilde açıklama yapılınamasr;.; gltl.alğlna*]' 
*''

Personelin maı bildİriml'T, açmak, gerekli inceleme ve daha,önceki bildirimler ilekarşılaştırmalann yapılmasuu *sır,,rk * dç.;;;! vaPı|ryak çalışmalau sonuçlandırabilmekamacıYla' bir komisYon oıuŞ-tiJacağı, ur'*uji'iJr,-.iıgıı t'tr.itrrıa hük,,,ü :gereğince,MüsteŞarlık makaınına 
."9dl:" İ,"*rl İ'iıiııı.ı.* a"*.gı.aığı;" ;i;;;de buıundunılduğ-uııda;İl Genel Meclisi tıyeletinin ÜJ iriıdt t*Ü; naji#irı"t"-ınııı,ilgili biriminde bulundıırilınasl;,'ffi *.İffiUm:*rğ- k;,-t,;"#t' vaııt t,;f;J; ve vaıiıik biınyesinde

166.Teftişetabidönemde(31)işçininemekliolduğJı,(4)memurunnaklengiuıgı,1ı;:

ŞİİHH.:İm,ffee" 
diğer k"*; ';k;;;i*d* ise il özeı idaresine (9) kişinin outı"r,

,}

BütÇe geJirterinin azarrıi dereced1...v.atınnlar için t«:llanımını sağlamak için petsunelgiderletiııin de o derecede tosıtland*i.*, dii<kate .d#;;,;';;i;;ild;i sağıanmaııdır.



167-TeftiŞe tabi dönem de 6Sl sayılı Devlet Memurlan Kanunu ,y*r"u 1İuYarina, (3) memura krnama ve (2) memura aylıktan kesme cezası verildiği lncelenmişıİ.

Ceza iŞlemlerinin, Anayasanın 129. maddesi htikmü göz öniinde bulunduru|arak, 657saYılı Kanunun l24 ve devamı maddelerine ve Disiplin Kuruliİı ue »isipıi, Amirı; Had<ındaYöneknelik h*ü{r."ry 89re liırütti]m9:i, uyrrİu 5525 sayılı Memurlar ve Diğer İr11uGorevlilerinin Bazı Disiplin Cezaianrun Affl Haklonda Kanun iie 19.07.2ooo gti, ve 26233 sayılıResmi Gazetede YaYımlanan Devlet Personel Başkanlığırun2006/l sayılı Genelgesi hiikiimleriningöz önİ,inde bulundurulmaıL ayrıc1_ 29.01.2010 giin ve 70|0t2 sÜı, BÇİJ;,k c"""İg"rı
doğrulfusunda memur disiplin kurullarında sendikİ temsilcilerine i"İ ".rİı"resi 

hususuna dikkateoılmelrdr.

168- İl Özel İdaresi İŞÇi Disipli1 [urulunun da fop19 iş Sözleşmesi Htikiimlerine uygun
olaıak oluŞfurulduğu, teftiŞe tabi dönemde işçi Disiplin r*İ"lu,*" İİj'İİİıv" rtyarma cezası, (l)

PÇrsonelin Şevk ve idaresinde gorektiği hallerde mevzuatıır öngördüğü hallerde disiptincezasl aıaÇlanrun.uYgulanmasınııç bu'araçlaİn turllara uyan ,, ,Ş-uy* personelin ayırt
edilmesinde ada]etli blr Vönetimin gereği olduğ} kadar, gerektiğ oururnıarda bir hukuki mecburiyet
olduğu ve ihmalinin de İorumlulrrİlçlo suç tJşkil edeİi'lecegi hususu unufulmadan, disiplin oezas,
uYgulaması ile ilgili işlemlerin mevzuata 

"İgd bir şekilde f;;.tt iı*"rt"" dili;;iı;İİr.
169-İl Özel İdaresinde bulunan personellerin özltik dosyatannda Etik Sözleşme Belgesinin

imzalanüğı incelenmiştir.

. 5l!9 _İuYrl' Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kunılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
YaPılınası Hakİ<ında Kanun ve bu Kanunun 3. ve 7. maddelerine aayu-İarrt,hazırlanan KamuGörevlileri Etik Daııranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esaslan ıı-uı.ı"oaa yöffi;İİi, zı.

, maddesinde Yar alan; "Kaınıı görevlileri, gOreulrrİrİ yrirtıtrırlnn bu yönetmelilüe belirtilen etik
ğavranıŞ llPlerİlıe ııymaklo yiiktimttjdürler.-Bu illcpler, ko*u görevlilerinin istihdaınıo, İİİnıry*
ınevzuat hülÇt}mlerinİ bir ParÇqsını oluşturur. Bu Kanun lra|samındaki lramu görevlileri, bir ay
İÇi7ıd3, Bk' de Yer alan Etik Sözleşme Bİlgesini inzalama&İ yilcıimltjdürler. ıi beıge personelin
özlük dosYasına lroııur,.. - hükınü gereği iş[em yapılmasına devam edilınelidir.

l7ü-TeftiŞe tabi dönemde Etik Komisyonunun oluşturulduğu, ancak bir faaliyetinin
olınadığı incelenmiştir.

Kamu Görevlileri Etik Daınanış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esaslan uaı«noa
Yönehrıel iğin 29 . maddesinin,

" -.-Kılrum ve lruruluşlarda, etik kıittürünü yerleştirmek ve geliştirmeh personelin eıtik
dauranıŞ _illceleri 

'lçonusunda lwrşıIaşnktarı sorunlarli itgıit olarak toii,iiıirii ir'iiiiiii:iiia,
bulunmak ve etik uYgulanıaları ,değarlendtrmek tizerİ kıırum veyo'laıruluşun üst yiii'iiırı
tarafından hırum içiıden en az üç wşılin tir İtin lçoıwıınu oluşturulur

Etİk komİsYonu üYelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususla4 laı1um ve
l«ıryll1»ıln_üst yöneticisinİe belirlenir. Etik kgmis1,o.nİ*yetİriİin aİgeçmişÇ ;;;;;;;ilİİİİ, aç
aY iÇinde Kurul'a bildirilir Etikkomisyonu, Kurİ ıIe ış İtrııgı ıçindİçhıışİr.,..,,
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THr;r::", l1İi,y,1!]lu.rk,,komisyonun.etik küttiriinü yerıeştirmrt u. gJ
ffi :ffi i1:1*,,*:::,,|I"]rln:ı1,*:k4şg§,,kıi;;*il###İ;İİltffi"#,İŞllffi#
l:f :*,trİ"",H,Tr*.:"d|lyguıamaıan;;ğ;;;;;ffi ffiHöfr 1[Hİffi J;için gereken tedbirlerin alınmasr ruİI--rlrarr.

lZı-İl Özel İdaresine ait sadece Vali Konağı ve Kaymakarnlık lojmanlanrun bulunduğu,baŞkoca lojman. buluıımadığı, dolayısıyla to*İtunri, komisyonu kunılrnasın a da gerekgörülmediği incelenmiştir.
tr1
L7,iKarabtık İl Özel İdaresinde hizrnetlero ve hizmetleriıı etkili sunulınasııda gönüllükatılımı ğğıuv^ul$ P.oero-ı; _uygutanmadrgİ ,. u*a ytırreııt bir-çalışmanın da olmadığı,gönüliiler tarılffiÖl yapılaöİik'hir"}'lT" p1,iUalrp *9rela .ie'lilıı'ğtııekı,eğitiıTıtrerini.yıirütiıöli

ve gerekli kaYıtlan tutnak tİzere bir birim İ,ırştoİ.rİrnudrg, ,"yu bu konuda ilgili birimlerden birinegörev verilrnediği incel enmiştir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 65. maddes uıde;'!j1 Özel İdaresi sağlık eğitim, spor,çevre, trafikve hıtnır hizmetleriyle İişİıİİ,"ı*;;;; ç"cıılclara, özüı,,lülere, yotcıul ve diişHinlereYönelik hİzmetlerİn YaPıImıasıİİo,'iM9 daıanşİ,o'ou kgntımı sağlamak, hizmetlerde-etkinlik,tasarrufve verimtiliği irtırmak iiacıyıa ganaıli işıİiın üiir*r"o7İ""iınprogramlar ııygular.

Gönüllıilerin nitelİlcleri ve çahştırılmaiarına itişkin usul ve esaslar içğteri Bakanltığıtarafından çılrarılacak yönetmelikle biıırienır." aeniırneneair.

Yasada öngöriilen gönülü katılım işlemlerini gerçekleştirecek bir birimin oluşturulmasıSağlanmalıdıı. ğvıyv^uv,luvw§ (,,

,1,,*,#tJİ?,ffi i:x'ft iffffi ;^ffiffi 
,f,,ilHi#ffi 

ffi hffiiTHH*ffi Htr
ffiff#:lm",fidffffi,iiö-ffi:ffi

Bilgi Edinnne Haklo kanunuıun uygulanmasına ilişkin Esas ve usuller HakkındaYönetııeliğİn Bilgi edinme birimlerini, oıffiı**ı başlıklı 8. maddesinde; ,,Küıüm veIaıruluŞların basın ve_hatkla ilişkiterle goouıİ İİt İİrinde, bilgi edinme halckının eikin olaraklaıllanılabiilmesi ve, bilg!..veııa.bilsglere irışımın;";;;|;,!,;;i iriiİiiüi*r;, amacıyıa bılgi edınnıebirimleri oluŞturulur. Bünyesindibasın.ui ıriıwo ffirri ;;r;";-;fu;;t veya bu birıme benzergörevler ifa eden b!'!y bulunmryan hırum va ıa}ııuşIar bilgi edinrne halrkının etkin olarakkııllanılabİlmesi ue bitğ veya befgelere erışımın İffinn ,ğonooiıirri-;;;;;;;,*;;;;; 
",Iaıruluş içindeki bir birim bıınyes'inde biıg; ,jin;;"'iiı*ırrı ii";:;;;;r'r' veya,doğudan kıırumyöneticisine bağIı bilgi edinme yetkilisi göievlendirirler

Bilgi edinme b,ilİYlerinde, J:ete:li.rryrqo!?llonel _göreıvlendirilin Bu birimlerin, bilgiedııınıe başvıırusu yapılabıImes*ıı kotaylaşn iriıririi nrıoaio ve telçrıık donanımiı sahıp olmasıesastır. -

Bu birimlerde görevli Personel, bilgi edinme halrkını kullanacak kişilerin tstekleri halinde, 
,

baŞvulunun nasıl Yapılacağı, talep editer liı§t yÜ orıg?rin, kurum u" nuiİ'İuşiinrrİİLr*"İ"a"bulunabileceği ve boşvuri sonrisındaki \tJmlei b;;ri;;;;'İrıŞr"u2"rİ,"')çrürlo*o yapaıi gerekli,yardımı sağlar ve bilgi edinme başvuruıarıyla ı|ııt işİrİıİr;;"p:;?' .' v' "' q
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{^,i_l.ı,1 JğÇ, +: i.|;:Btlgi edirııııe başvuru,sundq bıılıınan kirrile.rin, kıırınıı ı,o kuruluşlaruı elk|}iwu.:ırffi,,jkonularda Ye nc _tı]rclen bilgi ı'es'cı belgelcr bİl,unctııgu koıuıunrJa btlgileıınıelerinl sağlamakanıQcıYla' 6, ınudde uYn'u'io larunı vİ kuruluşIarca lıqzırlanacak kurum dosya planları, bilgiedinme btrimlerinde bulunduruh]r ve budardan yeterli sayıda nüsha başvuru sahiplerininistifadeİine sunulür, Kurum ve kuruluşlarrn ,İşİİıot yapısına, görev ve hizmet alanların,a ilişkinbilgilea tanıtma veYa eğitim amaçlı 
'broşarteİ 

uu yoyiıor, yrıirır 7ooıiyet raporları ile bıtçe velıarcamqlarına iliŞIciıı rİporlar biİgı edıİİt ıtrimİerinde bİlunduİutabitir. Kişiler bu tür tanıtıcıYaYınlardaıı tstifade et]ebiltr " Hük]ıü dogrultusunda işlem yapıIması sağlanmalıdır.

4ax..§li\

ffil

l74-Karabük İI Özel İdaresi hizrnet bina]annda ttitiin ve tiitiin mamullerinin içilmesininYasaklandığ Yerlere gerokli Yasl uyryıaıuı asıJıgı, ;;dmueyyidenin uu-levrıaıaraa belirtildiği,ancak herhangi bir cezanın uygulan;adığı incelenriiil.* 
ııruvJJıuvrrrrı uu

4207 sarıl|[*P, 
{eği$iren 5727 sayılı Tütün Mamullerinin Zarwlarının Önlenmesine;Dair Yasanın 2, 4, 5, 6,7 ve g.;laaaeıeri uya;;; ;;ilı"Ş;dİ#iaıımuısma azaiın-örengösterilrnelidir.

.:
, *Tü:tün Ye tütüıı ıtumultertntn içilmesinin yasaHandığı yerlerde, yaiaga ve bunaüYınqtnqnın sonııÇIarını belirten ııYarılar İsgqrl oİ İantimeıraıi punto,2arla herkes tarafindangörüIebİlİr Yerlere asıIıY *1'o y*rİ. Bu ııyar'ılarr; İrp;İ*"rından itğti yerlerin yetkili veya amiri

' 
"Tüün ve tüffin mamullertnın İçilmesinın yasaklandığ ve yasağa ilışkin yazılı ııyarılarınbulunduğu yerlerde tü|ün ve tİİİ;İrlaıut ıç"İı":İ İıİııı yerin yetkilısi veya amiri durumundakikİŞİ tarafından Yınılı ııyarı göstİrııİrn,uruşı, jİİİgİ ıt)/mosı, alrsi talrdirde o yeri terk etmesi

İ:;#;'L!:lİ;;',',r,İu,bildirime 
rağmen tütün ve tutun maiiıii i;;;;;;;)ı ,oüio,*iriiw 

"
Söz konusu Yasaııın. 5. maddesinde ceza7ar belirlenmiş ve 5326 sayılıKanuuuna ne miktarda cezalann verileceğİ;; ;aJlt hril edileceği belirlendiğindendüa duyarlı daııraruünalı ve komisyonun gtincelleştirilmesi sağlanmalıdır.
/^t ":'''

-^_^.._r^$1İT:_l!: YPj dönemde İlçe özel idare müdiirlüklerinin denetiminin Gen

kabahatler
bu konuda

@ tarafindaıı yapılmadığı ifade eailrnlştil. 
[l^vıllllrr uÇIrğtulurun (r(

İl özel idaresi,.bağlı kuruluşlan ve işletmelerinin 5302 sayılı il özel idaresi Kanununun30, maddosini" (k) bendi.ıİvanncİİİ rıır*"l^.-Öl"*İİ.,o* 35. maddesinin 2. fıkrasr goreğince, genel sekreter tarafindan denetlenmesi gerel«nekteet .--- . -- -----* 
]

: Kanun hUttlmlerine uyulması sağlanmalıdır.

strateji Geliştirme Biriırılerinin Çalışma usul ve Esaslan Hakl«nda yönetnelik rıtıktımıerigereğince, stratği getiŞtirme biriminin bıuştr.rır"*ı, mali işlemlerde ,o, tl*.r'?#ffil"tohiıkiımlerinin göz öntinde bulundurulm_ası , zaıız/zooı' gun ve 26738 Resmi G;;; ;İ;,HhKamu İÇ Kontrol Standartlan reUıĞİ lruı.ıımlerine riayet edilmesi sağlanmalıdu.
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I77- Il Özel İdaresince kamu biplp, |T]rrlu açık alarılar ve toplu taşıma

İ#LT"ffilanımına 
uygun duruma getirilmesi iı. ıgiii'"i.Ş"#.ü;ffi ffil.,beyan edilmiştir.

5378 saYılı Öztirlİiler ve Bazı Kanun ve Kanun Hiikmtinde Karamamelerde DeğişiklikYaPılması Hakl«nda Kanun'un Geçici 2. Maddesinde "Kamu kurum ," tu*ırşlanna ait mevcutresmİ YaPılar, mevcut tiim Yol, kaldİrım, yaya geoidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanlan ve benzerisosYal ve hilttirel alt yapı alanlan iıe geİçÖt |r"'tiroı ki»i|e1 taranndan yapılmış ve umuma açıkhizmet veren her tiirlü yapılar bu kanunun.${ry|uğe 'eıraiğı 
tarihte;"itiraren yedi yıl içindeöziirlülerin erişebilirliğine uygun duruma getiriİir.'' aeİllaİginaen süıenin da 0lla7D012 tarilüıcledolduğu unutulmayarak, oncelikle iı ör;i i;*;Ş;;il;il#';;r..kıi dönüştimıeriningerÇekleŞtirilmesi ve kamu kurum ve kuruluşları ile;;, aı* ver sahipiirinin tekrar uyanlarak,stiresi iÇerisiııde gerekli 

{tızenlemeyı yup*uyln t*r*l"*rlileri, işyeri sahipleri haki<ında işlömYaPılması cgJe§ıği unufulmamalı, bu İapsamda 12ll|t20|o taıihve'iriiı iyrırRösmi GazetedeYaYınlanan Yüksek Planlama Kurulunun-karan ile kabul "ajıİ;üşffiıİ.fr§il;ffĞŞ;ı.mPlarun Q0l0,20t1)" da oiı<tate Jınması-;;ı;;;;;* "'

I78'Karabük İI Özel İdaresinin.telişe tabi 2ol0 - 20|2 yı||ataa ilişkin bütçe gelir vegiderlerinin gerçeHeşme oranlan Eağıdaki t"bı"d; r;rtörilmiştir.

GERÇEKLEŞEN
GELİR (TL.)

GERÇEKLEŞEN
GİDER (TL)

1?.000.000,00 15.625.466.12 l|.791.703
14.350.000 |5.4I2.357 14.350. 14.115.196,50

-"B

Tablodan da göriiİeceği tizere teftişe tabi dönemde özel idare gelir ve gider bütçe
", tahminleri ile gerÇekleŞme rakaİtan arasında benzerlik buiunduğu, büçenin gerçekçi bir biçimdehazırlandığına üki<at eallalgl incelenmiştir.

İl Özel İaar.gsİ 
.g9.ı§ ve sİd91 bütçelerinin hazırlanması, hesap ve kayt dtizenindesaYdamlı( hesaP verilebiiirlik ve Ğrotır."io ,.bİ***, işlemlerinin kayıt dışında kalmasınınönlenmesi, faaıiYetlerinin gerçek mahiyetlerine İvgJ "ı*rt sağlıklı 

"" i;;i;-u'ır*üiŞ#o"muhasebeleŞtirilmesi; mali tabiol*q zamarunda,'jogrr, muhaseüenin temeı kavramlan ve genelkabut görırıüŞ bütÇe ve müasebe ilketeri ç"rç.*;Üİ, İı,rrı*-*, ,tuodu.tı*u uygun, yönetiminve ilgili diğer kiŞilerin bilgi ihtiyaçIannı 
1.arşiluyucut ,LLri, ıı"şubınç*ilırnasına temel olacak;karar, kontrol ve hes3p venne sıireçlerinin 

"tı.ıiı İaİş;*^; ;rıry;i;;ülde hüzulaüması için5302 sayılı İl Özel İdaresi ranununuıı 44, madieri"rr'ıoıo3|2006 giİn ve 26lo4sayılı ResmiGazetedÇ YaYımlanan Maholli idareler ntıtçc ;e-Ürır.r9u._i9r.t"rJğrıi 5. maaaesi btitçeyitanımlamıŞ olup; Gider bütçesi ile ilgili gl.q*.v9ryt .İei" 6_10. -uaJuT*i.deki, gelir bütçesi ileilgili olarak Yöııetmeliğin l1- t8.'madaelerindJ<i; brĞ a.rıııci-iı.-]i; *uadesindeki, bütçeaÇığı/fazlası ile ilgili olarak 20. maddesindeki htıktımler'doğrulfusunda işlem yapılmasına devamcdilınelidir

YILLAR
BUTÇE
GELm.
TAHMİNİ
0L)

("/ü

BUTÇE
GİDER
TAHMİNİ
(TL)

(%)

20l0 l0.000.000.00 l1.279.551-54 113 1 0 0o0 onn on 9.594.142,47 96
130 12.000.000,00 982012 l07 98



I79-Karabtik İl Özel İılarcsinin teftişeharcamaları ve transfer harcamalarının bütçe
karşılaştırmaları aşağıdaki tablolarda gJsterilmiştir.

"+ i, ]'
' ',r.. .ri ,ı 1, 1 :

harcamalar, yatıniit **"'
kesin hesaba göre

tabi yıllar itibarivle
rakamlarınu o.*İu.,

cari
ile

YILLAR CARİ
-_--+E' --
7.088_14) oh

n Dağılımı
(Y:)

70
YATIRIM
Tffi.g*, -__@20l0 TRANSFER (o/o)

2011 I7 I,271.858,00 l3/. /JJ.)J l.u0
19 ı.ffio

65 2.779.50c.c02012 23 1.486.969"00 |273 2.46L900,00 I,/ I.478.177,00 10

§.si4 Hesaba Göre

, 

^*...,

{EJ

;I\
rf*: Jvi/

Yukandaki tablolarda, teftiŞe.tabi yıllard4 cari giderlerde öngöriilen ile gerçekleşenin çokfarklı olduğu, hÇm rakanısal ve ı'e'i a" ";il;L; s.se.$ı artlş gösterdigi, yatuım giderlerinintoplam gidere oİEıııının 201o yıhnJa oh 56,{0f yrıırd;"% 
!9_ıken,ioızyılndaiş9%34 civannda

5:trffilğl'r.lİTff*?}j.il*ffil Yut"'-ıa, uço*a,o btıtçe İerİ.tıJş**ı,ı, bi*irinelffi

KaYnaklann verimli kullanılmas-T t.prı. göstergelerinden birisi de, toplam giderleriÇinde Yıltar itibanYla oransal Jarat .*ı giJ.ıfu ;;'r. ,**,, giderlerinde artışsağlanabilmesidir. .lgvlıvllJ

Her ne kad:: oari. gider artısyun, Köy Hizmetl9ri r9skilat[un İl özel İdaresi btinyesinealınmasından kaYıaklanaığı-antaştrı'ş"a;;i.rı.rt" r;;;k;al ve ,ıoın do oransalplarak teftişe tabi stireçte uır araş'ıçınae olduğu gtırtılınektedir.

iübariylo?HınflH:Şrffi'trı Yöntİnde tcdbirler alınrnası ve yatınm harcamalannuı yıllar

drğ,ı,-*sil;ffitr,rfirg:r:r"İ*Lffi İl Özel İdaresine ait cari giderıerin kendi içinde

YILLAR CARİ
lım

(Y") YATIRIM (%) TRANSFER
(%\2010 ?0.590.964.02 42 27.558.242,8l

25.928.744,|4
2an 24.60\ çnz ro 46

)o t.342.763,t9 2
20|2 30.306.s24,s1

49 2,399.3723İ 560 1,7.I05.40832 34 2.863.,856,51 6

Cari Gider Tablosu

YılIar Gerçekleşen Cari
Gideılçr

I}cret-Yolluk Temsil
Ağırlama Kırtasiye Dc.ınirbaş Tüketim ve

Diğ_et 
,2010 20.59a.964,02 l10.,604,92

20]-1 24.605.§07,69 + l,y)u,ıİ,l 30f.668,15
432.005.o7

10.980.74?,76
209.42|,24 63.059,942012 30.306.824,8l 13j44:63rfi-ı Loo5.145,01 276.7|8,23 68.706,58 313.093,69 12.123.663J1

9,144.992.32-
l0.55fi zııı fr



,, )

İçişleri Bakanlığı.. ...........,.TEFTİŞ RApoRU... ...Mülkiye ııatiı.tttiği,,s,.o§1 :

1,, 
,l i.}.r;]

1",

önemıi İilİ'#':i;l'ffffiffi::;ilily- iie tüketim ve diğer giderıerinin **,-iihno*gi;;

Il özel idaresinin varlık sebebinin, esas olarak_eğitim, yol, sağlıklı içme suyu gibi hizmetlergötürülmesi olduğu dikkate alınarak, cari giderleı"'ır,itç" lçira" o."*ruı miktarının azaltılmasınaYönelik tedbirler alınması sağlanmalı, g"."f iı .ır.İla*esinin ttim organiail ve gerekse özel idarekaYnaklannı kullanan diğer iamu *"İ.; [;i;şı*,yn kaıa1 ve uygulamalarında, kaynaklannetkin ve verimli kullanıiması ile tasamıf ilkeleri daima göz öniinde bulundurulmalıdır.

|81- TeftiŞe tabi dönemde Karabiik İl Özel İdaresine ait yatırım giderlerinin eğitim, yol vesu gibi alanlara göre dağılımına ilişkin tablo oşrğ;; ç**ı-rştrr. 
gtqeileilrun eğitim' '

YILLAR

20ı0 -

GERÇEKLEŞEN
YATIRIM
GİDERİ

:-:---J-^

27,558-242_*,l

OKUL
YAPIM,
BAKIM VE
ONARIM

YoL BAKIM içvıusuvu DİĞER

3.660.3l1,68 n.I77.730,6320I1 §6ffi 6.729.200,50
5.490.sr6,61 9|842.476,002012 l0498.78078-r /.İU5.4UEr32 9.A43.883,84 91.563.82 84.073,55 7485881,n

Tablodan, Y-atınm giderleri alsında en fazf,a payı okul yaplm, bakım ve onarım
İİx:iHİ#İ:hİ:j,llT]İ§*ffişg,# ".ffi 

gd,*ogi, yoı" tilooi ;tdil#" ;ffi"
ozn'l idare kaYnaklanıun oz;||it|e eğitim,_ ıot icrye suyu ve sağlık gibi alanlara,yönlendirilıneşinin tıngeıitıi 

'rfi 
*rı*' gd;rgaöil; yrıt .ırrlrıne-neden otacağı açıktır.Yatınm giderleriniu il ozeı ioir.rırı, 

l§nu:t.:ıt ğı-;;x. ffi;;;;'il]o.n.rın uygun otınak
'koŞuluYl4 

Karabük İıının Şartıanna 96T.9r;"ı!{ ya; kaJitesi göstergeleri arasında ilk sıralardabulunan göstergelerin daha da ılĞştırtı,".rı Jo'ffi*a, y.;'errdilması tavşiy.eye değerbulrınırıuştıır.

l82-TeftiŞe tabi dönemde il özel idaresine aıt özgelirler ile kanuni paylar ve ıiıerkezdengönderilen paralann karşılaştınlınasına ııiştın tauJo *ğ* çıkanlmışhr.

YILLAR öz çBı,inıEn oRAN
(%\ KANLINİ PAY oRAN

(%\ DİĞER GELİRLER oRAN(%)20|o ?12.\1":9'7,07 3 g,ıae,ngİ4:
8120l1 180_019,25 l6l t1,072.738,38 712012 324.007,78 2

ı+,J l /,.,lUE,49 28n11.887.800,53 77 3200.548,93

düşıkoığH}mffi!}f: il ozel idareŞinin öz gelirlerinin toplam gelire orarunın son drece

Öz gelirleri daha da artırmak iÇin çalışmalar yapılması tavsiyeye değer göriilrnüşttir.

|.794.334.73
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l83-TeftiŞe tabi döıremde il özel idaresine ait özgelirlerin tahakkuk veİİİŞkİn tablo aşağıya çıkarılmışür. 
ıuawolllv alL UL gellllenn tahal«uk v

YILLAR IAHAKKUK TAHSİI-Ar, ORAN( %)zU LU 11.500.395J5 l l.,2,/9.557"54

u.asİ.q6O- 98zvLI 15.744.1349s
2012 99r).oJ).u58,60 ulp351,u 99

l&4'TeftiŞe tabi dönemde il özelidaresi bütçesinden Köylere Hizmet Göttirme Birliklerineyapılan yardımlara ilişkin t bl" ,ş;ğ;y:Jçıkanlmıştır. 'n 
§oylere Hızmet (

,"ruo,*tlİT#ffHl',İİ.Hizrrıet 
Göttinne Birliklerine köy sayısı ve niifusun esas aıınarak dc;

6tİğ:.,/

5355 saYılı Mahalli İdare Birlikleri H,akkında Kanun l|/06/2005 gtin ve 25i842sayılıResmi Gazetede YaYımlanarak 
'"*ı''ğ;;-;#öö, **i,,,* aınacı, mahalli idare birliklerininhuıQki stattİsü, ti"iı'Ş'' ;;;;, gör% y"*ı ,"'ro*oıuluklan ile çalışma usut ve esaslanıudiizenlemektir 

---' ğ'v'v" JvN vv öl

5355 r*11İffi#:uffiffiH-'a kurulu bulunan Köylere Hizrnet Göttirnıe Birıikıeri

Anılan Kanunun 18, maddesinin birinci fikrasında, "ilçelerde, tarım ürünlerinin aretım, vePazarlaması harİÇ olmok iizere, a;yıri" oİ'-İıİİ)rı, yıırıi_tutyıesine yardımcı olıaak bizzat'' YaPmak' YaPtırmak ve lcırsal *oİı'İİ*"y, sağIamak üzere tüm köylerin işttraki ile o ilçenin adını|aŞıYan, lroylere htzmet birliği laırutabiiir rarcı ıle o ilçenİn a

; . . _Yine arT maddenin İiçiincl:"grr9: 
i,,,(!§iqiçyvıyca.!ıva: 27/4/200BJ793/44 md)Bakanlıklar ve diğer nı|erlvzi lİare lııruluşlaru İlr'İ o.)İl ıd;;"l;; kö;; ]onelik hizmetlere ilişkinYaPım' bahm ve onqrını İŞleri, batanmaş yol, elektryiÜsyon,.lüy yolu, içme sııyı, sulama suyu velcanalİzarYon Yatırımla'ni, k nr]i alıiçritriiir"İ""'İ/r#r;ır,,içıi,iyi,iir''adenekleri 

k;yiere ii"*rtgötürme bİrlilderine alüarmak siryçtyıe _grrçrüriişiirrııiriu. 2ır;;;; işIemi ıncrlçezı irlarekuruluŞIaııııı{tı ilgili balcanıi, ii i,rı ıiıornıZrtiii"rtriiri,, owıyta_yapılır ve bu ödenekler tabşisamacı dıŞında lrullanılamaz Bu 
':üt;İa "'.İt'iiriiİ,, n[i ai:u§i" usuı ve eşaslara göresonuÇIandırılır, KaYIere hizmet söffiiii iirıiİirrİ'İruİorn, imtrfrnları öIçiisünde bu yatırımlara.

s.No irçEsi
ı,rcffi-ıı;

2010YILI 201l YILI
..-
88,820,92

2anyJ.LI

ı46.000t')0

20l,3YILI
(3ı.08.20l3) ToPLAM

1 20000,0U
2 Eflani İlcu*; 5o000,00 304,820.9260.000,0o 50.000,00
3 Eskipazar

ilçesi

I40.778,27 !ş9.000,0020.000,0E 150.000;00- 186.595,06
Juu,l l örz l

I27.oo0,00 483.595,06
4 ovacık ilçes] 50.000,00
5 safranbolu

jIçesi
oU.JU5.99 l41.892,00 287,197,9995.000,00

-.:_:

20 000 on

98.000,00 312.942,45 ı 60.000,00

50.000,00

665.942,8
6 lenice İlçesi 50.000,00 1l0.550,00ToPLAM 250.000.00 2.?o §§o nn

486.820,92 957.171,77 778.892,00 2.472,884,69

--r-
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r;:İ;,';l';':;;;r:"'!;'İ,:!?':!!:j:,: lakgnlıkıar 
u,e.!iğe.r merkezi idare kuruıuşıarı iıe 

,ii 

ş;67,:.-:ı;,idareıeri tarafıncıan aıdarııacak adeneküerıe g,,ç,,ki,,şti;,;':;; ;;İ:::;;;::;r,fW'r,:ff:,'';'';::::,'-
;'rKX;:K^'no tabi olmalrsızın yapılaüıri. " a"m"."k, sınırlan u-ıi.rİ, bir hizmct salrası

İl Özel İdareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlaünln, köye yönelik.hizmetlere ilişkinYaPım' bakım ve onanm iŞterii aralqry{a y.p*.kı;anıamlar;;ir;i.,ıyı..e 
hizmet götiirmebirlikleri aracılığı.ile-g"Ç'tı.ştir.uiı."ekleri, 6, J;;;a gerekli kalnağınbirliklere aktanlacagı

;:ff*:nusu 
iŞin birliğin tabi olduğu esa§ ,. ,rrııL göre sonuçlanciınlacağı htihim altına

Yine Kanunun 18. maddesinin beşinci fikrasuıcla; ''...İl Özel İdareşi bütçe gelİrlerinin nekadarının löYlere hizmet gaürie İırltklerıne iİr"ıİ*sr, l«iylere hizmet götürme birliklerininsunacağı yatırım planı, yıtlık çalışma p;"İ!r;;;;grlr*a_proje|erine göre it genel meclisincelıaraflaşırılır..." hükm-ü Uul'urınalçtaaır." D;İry;r}İü" rtlylo. 
- 
Hizrnet- Ğtıfiirme Birliklerininsunacaklan Yaturm P|anlan, Yıtl* çalışma prograınlan ve uygulama projeleri esas alınarak il özelidare gelirlerinden a«arma vupluuiİ..ettır. 

uYğuraJna ProJeren

Dolayısıyla İlçe Köylere Hizrnet Göttirme Birl,.kl.erine, ilçelerin köy sayısı yarunda,ıiYgulama Projesi ile ,birlikte-sunulan y."t r. planı ve ylıırt çırşma progranlaı.r esas alıııarakfffiffi}*' böYlece birıikı;rin jı'rı, ,. p.:.ıi ailıy.tıJ.. j,onı.ira]tıro.ri 
1eşvik ediımesi

E*;}

185. Karabtik İl Özel İdaıesine ait
S.No Taşınmaz

tabloda

Merkez

-

Merkez

ilçe AÇIKLAMALAR
(Ne amaçIa kullanıldığı)

1 Hiznrıet Binalan VaIi KonğEaGaaİ
aylık. |78.56 TT.. sıdır

2 Mencilis Mağarası Merkez
2| / l 1. l20 12 Tarihinde 92 J0
Tl. bedel ile 3 yıllığına
lhale edilmiştir. Birinci yıl
kira bedeli 30.66 Tl o,j,.

3
Yenişehirmaiı.
68 adaSSparsel
500.00 m2

Merkez İl Eınniyğt Müdtırlüsune
tatısisli

4
I eruşeİur mah
68 ada69parsel
500.00 m2

Merkez İl Emniyet Müdtlrlüğiine
tahsisli

5
Bayumahai_le
799 ada 1 parsel
330.00 m2

Merkez İl Emniyet Müdürlüğtınc
tafuisli

6 Afet Konufu 4 adet Yenice Boş

7
Arasta Dükkantan
44 Adet safranbolu

Muhtelif tarihlerde ihale
edilmiştir. Kira bedeli
döktimleri EK-l dedir.
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K,iralık.taŞınmazlar iÇiıı ,Jefterin tutulmadığ_ı. ve her bir taşınmaz için ,Jş;r;;'oluŞturuImadığı, taŞınmaz ı'uv't nurn*ırrn,ri.lİffi;İgr, ,rru ı<ay,tlarrıri dosyasına konulmadığıve imar durumuyla ilgili dosyalarının oırşi""ırrrarg, i]r.elenmiştir.

5018 saYılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre hazırl anan 02/10/2006 taflhve 26307 saYılı Resmi Gazetede yavımıanan rr*" io*:pyJ Aiii;;;ann Kaydına ilişkinYönefrrıelik hükiimleri dikkate uırİJ*, ,ygrı;;Jİzlikle yapılması sağlanmalıdu.
186-Karabük İt Özel İdaresine ait gayrimenkullerin envanterinin çıkanldığı; buna göregaYrimenkullerin çoğunluğunun otoı ,. irır.*t 

-uİlar1 
otduğq aynca oze| idareye aitsafranbolu' da 44 adet dtıkkinı" oıougu u.fu ;iİİ; riJlr..'.nmiştTi'

5018 saYılı Kamu Mati Yöneümi Kanunuııun 44 vedevamr maddeleri ile 02/fil2006 eiinve 26307 saYılı Resmi Gazetede yur,-ı** rr*r]o*.ıerine Ait Taşınm#* ?!}/}Iorf,Syönetrııeıik hükümıeri taşto oır"lf *-* irpl;ffi; taranarak iiö;rİffiffltŞ.J§T:aıazilerin envanterinin giıncel d**Tl ,uğı*,rJi-ürru kayıtlannd;-;u olarak gözükeııtaŞuuııuzlann zaııla(r ,aırın bir komisyon araöırgı ı* a.o.tı*iil.ıd;atı, kullanım biçimleribelirlenmeti ve amaç rlışında t ıı"r*ı*" t*pitı iilfiö.ra işıemıliilprirırao.

gör*.ri;İPük İl Özel İdaresi klra tahakkuk ve tahsilat cefueli aşağıdaki tabloda

tahsimtl sağlanmatı-ve icra işi.Jl,ı";9i;-d;;'iiiı,orıı, ı.l,; rr,.ı;rffiHğ?itffi**Hgereken Çaba ve gaYreİin gosterııınesi, kira oaonİrırj ak§atan ,tıit .ırlr. hemen 6570 saylıGaYrimenkul Kiiaıan rıaÇıĞoa run** ?/c madieiilru|rn u yüi rırt]r'yapılınası, ödemeıieyialıŞkanlık haline getirecekleri *ı"şrİ;J.t .İrİŞİr"rtİpoa talıliyelerinin talep edilmesi, ilamsıztalePlerde miistecirler arasında i;ki rygrd;E yöi.g"*1=(fi;;rhi ve tahliye taıepıeri..Yöntinden) idarenin "';;;;;Ty*rg*ı, kiraianru diizenli ödeyeıı müsteoirlere haksızlıkYaPıünanıası saglanılmaiı, ü.u g.ıırı*ı"a.' ;;;;", ya**, il;;y" yük teşkil edengaYrimenkullerin Yeniden jeğerlend]riıerek 
o^ı J.ı,to. rİ*tıgıyia işletilmesinin yolu açılmalıdır.

l88-Karabuk İ Özel idarÇsineait merkezd9 buıuna1 v9 kiıaıam" .*.**r;;;;**verilen gaYrimenkulı"" t'ı'İoİr*a,'14rı*ıı otarak ffi faaliye,t,amaçlı verildiği ve işyerleriııjn 
.h:'ffiJ*,İ.u''o"'"üu'*ii- u*aJ:,--pii*Şı#"t ı"*t6;;;u;;, üaıeye çıtuıdğı

279.264,|5

TeftiŞe tabi dönemde tahsilat :ygr, 2012 yılındadiğer yıllara göre dt§İik ,;bununla birtikte 2010 ve zoı ı yıiiaıınaa tahsilat orii,,,n'iot 00 olmasırun memnuniyet vericidir

{
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Kamu Yöıreticilcrinin kaınu kaynaklarını etkin ve verimli olarak kullanma, j:*_o;,}*".r,'
etme sonimluğu bulunduğundan boşalaıı ioy.l..l"İr^ n..lı.r.ı.sizin kiraya verilmesi ve 

,ffime
YaPmaYanlar haklanda iŞlem baŞlatıİma.sı, atsi halde f;, ma]larrnııi gereği gibi sevk ve idare
;İ!1İHHŞL,İİH"ffİ:"'k ı'u,,o 

",*,,dan itgiıil;i; maıi ve cez-ai y:asaı sorumıuıuğunun

l89-Kaı'atıiik İl Özel İdaresinde,_ Taşırur ıvıa 
{.tıletmeliğinin 7. maddesi gereğince,birimlerin TaŞnl KaYıt "" İĞ;ı vç*ıiııçrij., u.ıirı*diği,: satın alınan ınalzeme ve

,1iH'#Thlf,'İr$"#:i:ff;jtr aınoıgi-ve Jİ. işı..ı..ı,-b.,tŞ'Hızrnetıeri Müdıırlüğü

18 ocak 2007 tarihve26407 saYl|ı Resmi Gazeteclc 
1ayımlanarak yiirtırlüğe giren Taşıru1Mal Yönetneliğinin s,* k"yrr;;;;Tr"üffi;iL"i.* 

o. -uJj"rıoc.; ''Taşınır kcyıtve kontrol Yetkilileri, Yno*i yetni|iiır"a ,İ;;;;;r}ryg çiı,ş*o unui'no bağh lçalmaksızın,taŞınir kayrt ve, İŞIemlerinİ bu' YEnıetuıelitde he.Iirtiıri ii"ır',ry;;;r' ;;:,il;i" yapabilecek bitğ venltelİklere süİP Peı'sonel o'orrrd", garevlendırıiii. 
"Taşınır 

işIemleri y;sun olan harcamabİrİmlerinde birdenfazla taŞıni k,y; ğ.Pot oı yr'iiııi garevleidirilebilir.,,denildiğinden 
öze,idare birimlerinden iıer bir i*;r;ru*ııırı turunrJ* ı..noi_birimi için ayn olmak i,zetekendi

İŞffiffiffjtr tuY't " toidiyotkiıisi ;i.*k;;;;oneıin gorevlendiriımesi uyguıamasına

,Teftişe tabi dönemde bazı tEırur mallara {o9quPasıara) n]ıllara konulmadığı, çoğuırıantas_ılıgT"'.]*"ldemırbaşgşyaaruı)ı1!.ı.liffi 
u,io..191gr,gr.__

Özel idare ana binasında Valitik Makamına talısis edilen odadaki demirbaşlann
ffi:iffiilHffiT"t,['ffffi "ffi# e,"t,.,-"a*, -J" 

i,,* Müdiırıiiğüne

DemirbE EŞya iŞ ve işIeırıleri bundan sonra t8.o1.2oo7 tarih ve 26407 sayılı ResmiGazetede*Ya{ı4;;Trui'*:va ŞĞrr.i:Ü,"fu ıl;fJ.J[ç1 u.roı, ,,Dcyanılrlı 
TaşınırlarG!;ir'u'i;r:r1,?riı:::nq,VŞi{,:;:ryi$lr:ltİş;,:;,;x#|:,::Hyx;i#

LiŞtenin bİr nüshası taŞınırın b"?r;;;ğ"'İ"rİ, orrı, ıuı*iuriii. p!ğr, nüşhaşı ise taşınır kayıtkontrol ı9tw!!şı torojniii aosyasindi iiiin r;,"iltıffiJi 'iı., u* yönetneıiğin 36.maddesinde, ''Gir.iş kgyaı jİpıl*joyİİ'nr;;;,;;;ro;'öru;ört 
ve lpntiol yetkıIısı.tarafindan' 

'} 
bİr stcİl numarası verİiİr, biou*oro yazmcı, lıazıla, io*İi uol;İİo'ur4g etiket yapıştırma suretiylej ' , 'taŞınırın ıkerİnıde, kalıcı olacqk şriıa, ıiıitııi, riiia 

"rİ- i*ıı*ım iszüıikteri nedeniylej . tr#K";i:*';'ffixrşW:uy;;{:İ{!İrxİjİk öİo,x,*o,. "-ı,ffij,t .,16;;

j ,;" l9l'Ekuntımik ömrtin-iı.g9l9urduğu veya hizmet dışı bıral«Idığı için koyrıtun düşülmesine ,' fffi'ffi,,t ;üi, HT"gil,",ffiİ;;;".;',]i,l;;;;# ft;hi,ı, eiı,ü-,il,^;* uygun

' ' TaŞınır Mal Yönefoneliğinin 28. maddeşinlei "Q) Ekonomik ömrünü tamamlamış olan

-r



\
rİ;Y;:r,:ri;:f,il,r,:r::::'.!::;?:_?:el mevzuatı ç,erçevesinde oluşturulan komisyon
değerlendiriliı,.
,;:İ{:l:;;İi;r,iıo,, l,.oi,nii,i,nii,i,i,;;;;;;";:;;;,";r;;;;?;,?r,':;,;;I:xrİ:;yffi

,,o,,,,,,!;li,i#f!,Ş?;!iı:/,"r!:i#:::;:;,:;r#:::{r,}:;r:r" ayrılması ılygun görüımeyen

onay,r{?"#:yy;7ca 
hurdaıa ayrılmasına lwrar verİlenler İçin ise Kayıttan Düşme Telclif ve

(4) HurdaYa aYrılmasına lrarar u97!Ien taşın.ırlardan kayıtlı dgperi Bakantıtçabelirlenecek tutara ı'*a"i aiiı"' nor"3ıny yeıhilisrnfu, ielirlenen tutarı a\ı(m taşınırlar isc kanıuidareşi üst yöneticişinln oncryı ııi ır"yriiiiai;;;;;i;;.'' "'

(5) BirİncİfilraYa göre harcama yelkitis,ince oluştunılacak lamisyon tarafındgn ekonomikdeğerinin olmadığı
oıduguno*,ii,;i,i,7i"if#i,,,;W*:i,x,Y;:/,l*,lİjİXİİ#şş*"-;
komisyonun gözetİmlnd,e-u,*ii ;iri": tarafından ynpirr, Bu_İşIeme İtİşkın üyrıca bİr imhatutanağı dıjzenlenır, İmha işleminde'ozel mevıuat nıııırrı öncelikle dikkate ahnır.

ııç
<,7
*,Lö
ç"\s
\,+

^€bİy

kayıtlardon çıkarıIır. Fişin elrine K-yr;;r*
bağlanır."

edilen taşınırlar Taşınır İ§lem Fişİ dtlzenlenerekDtğınc Teklif ve Onqy İaanagıİın bt;';;;;;;
: DüŞüm iŞlemleriniıY 18/0l/2007 tarih ve26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TaşınırMal Yönetrıeliğinin 28. madde.ır" go* ytıttiıiİ.rı"" İ*; 

"aiil.ıüŞ. 
'"' 

,

I92'Karabük İ1 Özel İdaresinde Q) ade}ambar olduğu, yönetnelik gereği kod verilmeksuretiYle sistem tizerinde"ıuşt *ıarer,iid;id;;;;temi*alryr, yıl sonlannda sayımlannınYaPıldığ, ancak SaIıŞüay gaşkarl€; gönderilınediği anlaşılmaktadır.

,rğı*-;Trrr 
Mat Yönetrıeliğinin 34 ve 35. maddeleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi

Ğ i93-Demirbaş eşya
{$tilldılgü ancak .-lçlşİ".i
edilmiştir.

Demirbaş eşya işlerinin, 5018 sayılı Kamu Mati Yönetimi Kanununun 444l.maddoleriile 18'01'2007 siiıı Ye 
'26407 'saYılı nlr.i-c*.'t Ö yayııırlanan ruş*, vuı vtınetneiıgı

.ffiHr'ffir.uısun olarak Yü'ühiI*,;;;;;;Iaİİ*"ıı ve e-içişıeri rioatutıouo kuııaııııınası

,r,-*,1'rİi*Hff Jİİ||"',:ffi;,ffn 
bilgisaYar ortamında yapıldığı ve e-içişıeri kapsamında

olaıak
ifade
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üıkiye rftdşi,ğu*;; i, 
^j

hi.; L.l]İT,:j .':
9L-4'*.'*.-i r:t.?Brından böyte de e-içişleri projesi doğruItusunda işlemlere o*.*\aiEgrgrsağlanmalıdır. ' J---- r^vJvv^ gvğr

l9s-Standart DosYa Planına geÇildiği ve buna göre işlem yapıldığı incelenmiştir.

Dosyalama sisteminin, 25/03/2005 giin ve 257^66 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan2005/7 saYılı BaŞbakanlık ceneıgesinoe belirtİlen r. #c*"ıg.y" ırtırra.r Içişleri BakanlığıncauYgulamaYa konulan Standart oo"ryu nı*r';;;;; İşİ.rİyupıması südtirtilmelidir.

l96-Karabtık İI Öze| İdaresinde, kultaıucılann merkezi internet erişimi ve internetaİtYaPısını hazırlaYwak bilgisayar doııanımlan guçİ.noıİıdiği, personelin kademeli olarak sistemtaİutımı YaPıldığı,-duı'u PFu iiç" t*rra" grrpüh;]ird. degy_lı eğitim verildiği, projq sorumlusuolarak (1) nersonelin gi'revl,engi4ııGi 
"" 

i;tİrrn i;iluiİ,e, giıgı ıiırn, b-#"ri,rır, diizenlediği e_içişleri eğitim nfg.rarrun_1 katıtdıgı,-Uu ,tİrJçİ. yf.'lİİİ." lrrl lçln gerekli altyapısağlandığı, mevcut durumdaki *nitıiı*.ın fh"ı;ir"a-iJİr*ıa,gr, *nriliiilurıvıe e_içişleri projesikapsamında iş ve işı.mı"ri" yilfiidüü ıo..ı.*Jştır-'-"ürrrrqrgr' 
sonuç ıtiba

,v"rio.g.lİj,İıllİrİ*H*#n'"j;T' Dairesi Başkaıılığıru n yazl gerekleıüün eksiksiz olarak

I91'I1Öznlİdaresinin genel_bir arşiünin bulunduğu, tertip ve dtizeninin iyi o1duğu, arşivikorunma tedbirinin al*arer-i"..T";ışti.. - -'*lgugu' rernp ve dtİz'

Devlet SŞiu Hizrrıetleri H*$9"Xr:t r:liqT S..maddesinde ; ,,Mükçllefler, belirti birsüre sdldaYacaklaiı arŞivlik malzeme iciy "firim )iş'Mrri", drh;;;; bir süre saklayacakJarıarşiv malzemeşi veya arşivlik miılzeme için ''Kırum iişıvlerı';nı ı*roiıii.-
Müt@llefler elİnde bulunan arşivlik malzeme birim arşivlerinde 1-5 yıI süre ile; arşivmalzemesi ise, lalrum arşivlerinde 10-1iyıl s*re ıte siklanır.''denildiği,

Kez, Dev]et Arşiv Hizınetleri Hakkında Yönetııneliğin 4. maddesin,de; ''MüIrellefler,ellerinde bulundurdukları'u" criii aaaırıigr;ri; etmed{Heri oiii *oınmesi ile arşivlik-,fnalzeneyi her ttirlü zararlı}rİİ'ur'u^urlarİn trorİİan meycut orİ" juzunleri 
içerisinde İasnif

Mütrellefler, arŞiv malzemeşi İle arşivlikmalzemenin korunmaşı ite ilgiti olarak;

,*,,o, rrİ,;?:'İt;;ı!I;:!;,r#:;İilrsu 
baskını, toza ve her türlü halvan ve haşaratın tahrrpıerıne.,

*r*rİl{XY:;#;:r"!#:'" söndürme cİhazlarının yangın taııman çerçeveıınde daimt çaıışır

, t^^- L y.r.ıc) Arşivın her böltimünde uugun yerlerde higrometre bulundurmak suretiyle, rutubetin%5 0- 60 arasında tutulmasından,

ı*ııorrıİ!orr#;:: 
rutubetİ önlemek için, rutubet emici cihaz veya ki7nyev,t maddelerin

ri\}E|,.iiĞtp7

!



*rrrfr;/:!,r;r:;rrr:" 
defa mitvoorganizmalara karşı koruyucu tedbır olarak arşiv

fl IŞık ı'e havalandırma tertibatırıııı elverişIi btr şektlde düzenlenmesinden,

t( t"
ı1' c!

ğ.

g \L.
ııiıh_' ,.

1

g) Isının mümlÇı}n olduğu kadar sabit (kağıt malzeme I2-15 derece arasında)tUtUlmasından,sorumludurlar_" "ı'q"'ıl'c JZ'

ArŞivi koruma Y'ukümltilüğtınün tam olarak yerine getirilmesine devam edilmelidir.

ifade.dtılrl'8u,ffuivde 
Yıl sonunda alınan onaYlar çerçevesinde ayıklama ve imha işlemi yapıldığı

Eevlet AıŞiv Hizmetleri Hal_*ındl Yönetmeliğinin 32. maddesind e; ,,Mülrellefler 
elindebulunan, laıIlanılmasına Ye muhafazasna lüzum gö;üİ*ryrn her türlü mnlzemenin ayıklama ve

'#!tr;#7#,,tr}I1İ#rfl:;İ,i,M;';""ğLni"*,t yer;ıne jetıiı,ınn, i,a"i,|iıii oıt

Kıırum arŞİvİ aYıklama ve .İm!ıa lromisyonlan,, çeşitti sebeplerle, zamanında laırumarŞİvİne intikal ettİrİImemiŞ oluP, muhafazasrnİ ıİrİ'ı*ıranıış nıalziıneyi itgtlt btrim arşivindeaYıHama ve imha iŞlemine-taUl t t p, arşivlik malzemeyi kurum arşivine intikal eitirirler.,,, AYıklama iŞIemlerini Yrtiira,; yazılı fiE ve yönetneliğin bu maddeyi takip edenmaddelerince yapılmasına devam edilmelidir. - 
'

İŞYeıi AÇma ve ÇalıŞma Rü;;tı;;ııişıa,iÇo""İ"]rığin 6.-uajoı *"l3l04l2007 taııh26492saYılı Resmi Gazetedeki İŞy.ri Açma vi Çaı,şmu dıq; iıt;kt; 
-*netınelikte 

_DeğişiklikYaPılınasına Dair Yönetm.ııt g.r.İırr", ürı;ük n ö,.ı id;rid;;rd; sühi işyerleri, gayri' sılüi iŞYerleri ve_umuna aÇık istirihut ," "ei"Ğ yJ"rın. işyeri açma ve çalışma ruhsatlanrundtizenlendiği incelenmiştir. - -.----vY Jv^'l

5302 SaYılı İ1 Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinde "il özel idd,esi HizmetlerivatandoŞlara en Yahn Yerlerde ie en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet iunununda özürlü yaşlıdüşhin da7 ge lirlilerin durıımun",ryii İa"r;;i;; ;;İ""zr.'' denildiği,

Yetki dewine iliŞkin ız, n2a!21i}9:; "Vali,_ göreu ve yetkile.rinden bir kısmını ııygungördüğü takdirde, (Ek ibare: 2.7,2005,539I/I ma, iiıfyarar*"ıIarıııa,) yünettct!İk Sıfatı bulunanİl Özel İdaresİ görevlileri iı, iıçrİ;;;; k"y;I*;o'İro}rirrıIebttlr,,,denildiğinden

: . , İl Özel İdaresi Kanrınuıd 4 yüalan ''hizmetlerin ki;*ı^-^^ ---.r-ııglunıej;;;;" iıçeıerde yup,iüı...f ı,,,,"til,a", ürgöl,-H#Jİiru'fş#in,ffiİsühi işYerleri, rımtıma açık iştirahat,;._:Iüİ; y*i"rt..iı. z," i**iguy, sıhhi müessese.ruhsatlannrn diİzentenm"'i r'rrr.rrrau bu hiJmetig.ıİlıç" Or"ı İa*"ı"iTİİu.,ırg, ile ytırütrilmesineyönelik ygtki dewi yapılması tavsiyeye değet gorulrtıİtİ"

tD

,h'tIY

RUHsAT İsLEIlİ:
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'.,,^,,.,..ı..a.;}.
'. iI. ..,..(. jr.-'20O-Karabtik İl Özel İdaı'esi 

|unv9sjnde işyeri nıhsat işlemlerinin, Emlak vc istimlakMüdiirltığü tarafindan nirütüldüğü, teftişe iabi done#o. u..iı"n Gayrisıhhi Müessese, MadencilikFaaliYeti, Sıhhi Mücssese Ve Umuma aç,ı, irtiruı-,lt,^* eğı*.e yeri Rüsotlarrrra ilişkin toplamruhsat saYlsl ile teftiŞc tabi döneıırde verilenıJffi *ffaki tabloda gösterilmiştir.

Tablodan da göriileceği iİzere velıgn nı]ıqatlar içerisinde II. sınıf gayri sıtıhi müeşseselorinÇoğuıılukua olduğu verilen 62 adet2.Sınıf Gryri s;hi 
-Üü.rr.r. 

*h;ild- 20 adetinin ruhsatınmadencilik faatiyetlerini kapsadığı anlaşılnıalctadu.

Ruhsat İslemlerinin diizenli olarak yiiriitülmesing oıktg edilmesi, ruhsatlarla ilgili o1arak

İlŞffi,lf ru,ffiT:jf."-,ü;;;İ;ffi ,H;ğfu v.,ıı..,i,"ll*on.ıtakviyesiyoıuna

,.. .. zo|jsYeri nüsatlan Yetkili idarelerin en iist amiri ve görevlend.ireceği yetkili tarafındaııbu Yönetrrıelikte öngöılile4 
'Ğd, i-Tryı-*Ütlİ* r.yrrca_meclis veya e_nciimen tarafindan bir ,karar alınmaz, Ruhsİt O*İt İİ"İ.. a* bilgileri içerecek şekitde dtizenlenir.,'

İŞYeri aÇmak isteYen gerÇok vcya_tüzol kişiler, işyerleriıri bu yöneüııeliğe uygun olaraktanzim ottiktcn ğonıa Örııek ı vi 2;de yei atan d;r;J;; uygun formu doıduarak yetkili idareyeha"SVunu,. -^ .--*:,*.*wıuquı(

Bu Yönetneliğ! stlle. yapılacak her ti,irlü ruhsat başvurusund4 müracaat sahibinebaŞYuruYu kabul eden gorwtı*n 
"ar; 

.&;;;.;;#ile başvurunun yapıldığı tarih ve saati

Gayrisıhhi, S:hhi ve Umuma Açık İşyerleri
Ruhsat DağıIım Tablosu

Ruhşat sınıfı

1.Sıruf Madeııcilik GSM Ruhsatı
2. Sınır@
Rüsatı
3. Sınıf lrlua*ffi-ffi

Umuma Açık İ.tlrutut -*
Yeri Rüsatı

ToPLAM



gösteren Ömek 6'da yer alan alındı
gerekmektedir.

belgesi veriimesi yönetmeliğin 6. maddesi'!ct.ğ+.fe,r,,r.'

İŞY"i aÇın1 ve ÇalıŞma rüsat başvurularında Özel idare tarafından alındı belgesinindiİzenlenmediği tesPit edilmiştir. Bundan sonra alındı belgesi 
""riİ.*i *ğİ*-ırar.

2o2-TeftiŞe tabi dönemde Karabtik İl özel idaresi tarafindan verilen işyeri açma ve
ÇalıŞma ruhsatlarının bir örneğinin stiresi içerisinde sigorta_n Mü;ürlÇror" ,. bağlı.bulunduğuesnaf siciline, ticaret siciline bildirildiği inceienmiştir. 

9-

10/0812005 tarih ve 25902 saYılı Resmi Gazetede yayımlanan işyeri Açma ve çaiışmaRulsatlarına İıiŞkin Yönetrneli 
ğ^ 7. p!ag"rırJ.; ;yatİİı ıiolLır, t *fr;;;, verilen ışyeri açmcıve ÇalıŞmo ruhŞatlarınıry öyeklerİ aylılc_otarak sİgorto il müdürlttğüne"ve ılgitı ise ticaret sicilineveYa (Ekİbare l2/03/20I2-20I2/29JB ŞB.K. raİ.ıo,*İa.1 esnaf sıcilin ga,;iri:tiı:.";;;;';;;7

İŞtİrahat ve eğlence Yerleri iÇin düzenlengn _i»eri oç*İ İİ çolrş*a ruhsaıt'İrının bir örneği en geç
Yed! §ın iÇinde yetkili idare tarafından lalÜğa ga;İrrıÜ;-'''Hiıİ;ü;;;;* hareket edilmesisağlanmalıdu.

BaŞka bir ilde ticaret odasın1 kayıtlı lir şirket üğer bir ilde tiöaret odası kaydı
şı:: ::P:l":l,,* ae..l}}1ttın iryıq,ğr' şo,1vi ; T;.,=tH;,üi"i ı"ı*

^e,#

2008 toiih ve 1285 sayılı yazılannın; "5|7!.unı, ıurtİyl oaJ[ ,. ilrr.ı*;İÜ'İffÖÜ#;.
Borsalar Kanununun 9. Madde l. Fıl«asında'"İicaret slclıınetayıtı1 ;İ.r, ;erçek ye tiizel kişilerile bunlann Şube ve fabrikalan, bulundukları l.rc.ıı;6" kaydolmak zorundadırlar.,, şeklindekitesnitir.6J,62 ŞPYll Ticaret Kanununun 42.\vIaddesinin" bu tit*i ışİrt r"ıerin ilgili ticaıet sicilimemlglukl.annın bulunduğu ticaret ve_sanayi odatarına kayıt olmalrg e;ı.h"ektedir, hük*i;-g'ereği'baŞka İl ticaret odaıalı"9 

_kayıJiı tl9ırı.ı e*;.ı. .ve tiizel kişiler ile bunlann şube vefabrikalan ruhsat mtiracaatında bulunulan ilin 6.yi ;. ücaret ,İ.ıİ;İl**ıuklanna şube kaydı
YaPürmalanıun zorunlu olduğq ruhsat mtiracaatlarında rd;-k yrt;;İ;;;İİr;;rttney.eceği, başvuruformundaki beYanlannın İl Ticaret Odası web sayfasuıdan sorgulamasının yapılacağı, sorgulamadabilgi alınamaz ise ticaret şiçil memurluğu kayıt Ü*ıg, Jİ.ti ve şirketin wıvan ve faaliyet alaıilarırube|ltel ticaıet sicil gazete suretinin a|iarak'veriİİİ iİİİı açma ve çahşma ruhsatlarının örneHeriğlık olar ak ilğli ticare t si ciline bildir imin yapılması İagtanmal ıdır.^}ü

\ğ

:

24,11,2011 tatihlÇ Tuna Mühendistik Manduacılık Madenoitik San ve Tic Ltd şirketineverilel.İ»ıS aÇma ve ÇalıŞma ruhsatında 9do Kayıt ;;-sı.ı Tasdiknam.rıni, Kaıabük ili olmasıgerekirken Ticaret Sicil Gazetesi kaydında Van ili 'İicaret odası olduğu görülmiiştiır
,

22,07,2Ol1.Tgt.ıte Bilimkent Madencilk §an.Tic.ith,irır.rta şırketino vorilon işyeri ogınave Çalışma ruhsatında oda kayıt ve sicil Tasdiknam;;tri, kaı.abfık ili olması gçrekirken Ankaraili Ticaret Odası olduğu göriilıııüştiir. - . . ' -^--,.'

yukanda bahsedilen hfütimlere göre işlem yapılması sağlanmalıdır.

204'10/08/2005 tarih ve 25902sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 200519207 sayılı
lul"" AÇma ve Çalışma Rüsatlanna İüşd-Y;;ör*.ıiÜ" ır. maddesind e; ,,Sıhhi İşyeri açmakisteYen gelÇek ve tüzel kiŞtler, işyerlerini 

'bu 
Yanetmettgİ'ııygan olgrak tanzim ettilüen sonro örnek[''de Yer alan baŞvuru ve beyan-formııyla yetkili ijorf,yr;Ş;;;;; ;;r;';;;urunı,m yönçtmelikte



öngörülen lÇriterlere. uygun olduğunun tespiti halinde başkaca bir işleme gerek
açmq ve çalışma ru|ısatı düzenlenerek tlgitiye aynı gün ııinae verilir.

Umuma aÇık istirahat ve eğIence ye.rlertnin ruhsatlandırılmasında . bu yönetmeliğin
dördüncü hsmında belirtile_n_süreler gİçerlidiİ. işyeri qçma ve çalışma ruhsatı müracaatı sırasındabu Yönetmelilae belirtilen b_ilgi ve lilgiler dışınla başİça herhinğ bir beige istenemez ve başvuru
formundaki b eyana gare ruhs at işlemir i s oniçI andırrir, ",.''

Hükmü uYannca, Yönetmelik kapsamında bulunan sılüıi işyerleri için ruhsat verilirken
9TY*."'!"Y* formunun ve oklçrinin Ylinetmelikte belirtjlen k tr#;;;;tuı olorak doldurulup
d9ldurulmadlEına balılmalı, bu hususlar dışında bir belge talep edilme*eı1'dtiİİİı ör"jİd#İ;
ait olan konulann vatandEa takip ettirilm.d., uyru gilnİçerisinde ruhsatın ;l;;; Öİ#fi;:

14,08,2013 tafihli İltıami KAYNAK'a verilen faaliyet konusu Bakkatiye olan sühimüessese ruhsatı müacaatı 13.08.2013 tarih ve 5137 Sayılı erırak kayıtla aırnaıgr-ı#ı"r-iiır. 
--

@ 39İ:İll:l 1r:, :: ÇI'l*u,.,Rü:atları başvurularında ruhsat dosyasr evrak kayıttan

*:*;t"*,|*^:x*r5oiıfu.ı;$|meoe1"],"g;b.b*it,,;.;iı,";;;Ş"k=;,|r"di;trJ
**:*,*1.t1.*],,T.j*:1r§;lil-;;;;;kffi ;.ffi;,#İTJrH"";ŞX,:HİİşT;
rüsatlannın ıgibgdiği, rüsat başvurusunda ekİik

:- 20,IL20l2 tafihli Ramazan ERSOY'a verilen faaliyet konusu lokanta olan sıhhi müessese
.rylsatı, 1:.,\!.30|?..ve 7773 Sayılı evrak kayıtla ;l.biri, atınğığı Eksik belge olarak oda KayıtBelgesi, Sicil Tasdiknamesi, Başvuru ve Beyan Formu Alındı Belğsi oı"*orf;rptt';;tşti:

_ .., 02,04,2013 tarilıIi Eadime TU}IÇ'a verilen faaliyet konusu Bakkaliye olan sıhhi müesseserüsat mtiracaatı 00.04.2013 tarih ve ZdOz Sayılı ewaı< tayıua aluıdığı Ek§ik Belge olaıak odaKayıt Belgesi ve Başvuru ve Beyan Formu ahndı Belgesi "ı,"rjiei6rpİİJ*u* 
o .*s vr

. . , . 3_3.9q Şurl'\4e,slekİEğitim Kanununun 3O.maddesine ustalık belgesi olınadan veya ustal*b,elgesi süibini iŞYerinde çalı$ırdığırıa dair belge olmadan 
]şy.9n açma ,ü"ırş*" 

"rt 
r"tiÇjifr,uYgulamaYla İlgili olıırak ildekİ kapsama.alanıİda olan ş ıcÖllannın listes'inin özel idaresine itgili

Sılüıi ve gaYri sühi müessese başvuru beyan formu ve jşıeri açma ve çalışma ruhsat
Şablonunun en son halllle giincellenm"*iş ola"g;, yğrfu*rjğbĞu[ İ'çzı.oe.z01o_20|0t67lft}:a-| şi,ı+n*.uygrm-fiareRaaliLnaiaiıl .':"J

:

, 1O/O8/2O05 tafih ve 25902saY_ılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 2005/9207 sayılı işyeriAÇma ve ÇalıŞml*"h+ıqra İıişı<in-Yo.,"n."İiğı, İİ. -İaÜ*-o.; ;s,ıül işyeri açmak isteyengerÇek ve ttizel kiŞiler, işyerlerini tu Y<'netnrlir;;r;; ohrak tanzifrı"uıtt"ii,"*ibi.t'i,o.
Yer alan baŞvuru ve beyan formuyla yetkili lO*.yJmtıracaat .J;. nrş.^*-"*, na*n]i;ıtÜ;öngörİilen kriteılere uygun olduğunun tespiti halinde başkgca bir işleme İ;aÇ;"trrr*jşİ.*açmq ve çalışma rutısatı-dtızenıeıerek ilgilıyb -y"; fu ünde verilir.
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2559 Savılı Kn-n,^-.-- -*rıra", *r}t{ilı 
Kanıınun 6 ncı maddesİnde belirttlen hıısuslarıın tespitl

'maddede 
bÇllrtileıı uruıitİ|o ,;;;;;;.- aezuşı ııygulaiır.,,halinde, 

yetkili idare
Htİknıü uY&tıııca işIem yopıIıııası ihmal edilmemelidİr. . . -a:

sıruf gayrisıhhi müesseselerde, işIetmenin faaliyet alarunda



,h
mesleki yeterlitiğe sahip §orumlu müdıir görevlendirildiği inceleıuııiştir. \10/08/2

^,h,i#;ilf*'j,jilffi ?;;';,'trj.;,iş'#,ş,ffi:Tft 
JHfi ltr#"lıT:,*1,:"çaıış

, Y. .2l0-Teftişe tabi dönemde 
; rŞloİİl YaPıImasının devamı.reı;;]İra,

;Hffi },:a*şmgıtl,Fxf ıfl TsiHl,H,:i*i§Ji*:İİılı,]ş,:kapaııış
ışy.ri ;;,__ : :* 

* ile yeniden eurcelıenjiğ;ffitffi ile tespit eoiıaıği

tstirahat ;J;;,;::^ 
ve ÇalıŞma Rüsatlanna üıştın yönetneıiğiııin 22 __ _ ,

!!,r:,*aii*ii'rrleriııinaçılış",pp*iil}i,;i';:#İ##İİİ:rffiİ}! jlryf ;:;r;';rŞ-,*İ't:r*";*:#Xmn*n#"ff 
a"5ffi ,#,T*eewakın

ffiH.-şş*ş*-,mp dtizenlenen rüsaüa a""ı.-ii**iıyaalarak 
verilmesi

ı Kuruma YapıIan isveri ;ı^ho r,^ ^-rı işyeri ti .,*-ffi$ru:.. ".. yoktur.
, görevle:

şekitde;il:j:İİHitffi ) 'te yer alan bitgileri lİ":*#,ş11"ru", #;-".,.ffi *,,rur;,."*,şı*lİ#*tmt*"tn**rolş**in,u;*:ş,ffi
idarece iı

,. .. b"ıfuı;;"f,9'ıe'ne 
yapıIması

: . :*,;#.ffi:.:dgi,ffi{ffi,ffirıffi}i}i T'[§*,jfi- 

oı'Şt,,.;-ö; 
ffi: mevcutoıduğu, ffilh*{**,#,"tffi*.ş.um

, ı , 
,, oluştunılm*, g.l.t o-rŞ#tincelenmiştir. - --Jruma bandı oluşluruIm.o*iİy-İ'r,#

: : sayııı,:iil#:":ilirffi§;^!r*rffi";."Hyi#r;;x,r,?;r?;?9,o?tarih 
ve .83r;-.- qpLı,q.ı qqre,iı ve İşIetİcİsİ aynı olo, u"



İçişleri Bakaiılığı" ,............TEF,.İŞ RAP.RU. .. ..Müikiye Mü

}ı
birderı fuzta faaliYet konııstı bulunaıı işyerlerirıe qno 

.fqaliyet d.alı esas alınar"k :;:/ı_.düzenleneceği toli faatiYeİ koııularırıırı ruhsaın ayııca ielirtİleceği hakum alıına alrnmışiir,bakımdqn halen,fqali,v"i gcisteren 
'lr,riri,iİ"i'ı,it 

üruuururu oüu,|,iru, ,ıkilememek vc aytıI sInıJYada daha alt sınıfia'Y'ilıi'k ka,/dıyla aian iki, eclilme sinde ur. ,.|r,ırro,,o ikinci faaliyel konus,,olarak iŞ'lenmesinde salanca ıiıun*oi,in)İrr. ;;ırrı.,,rne 
göre hareket edilmelidir.

,ffi;j I m;9, ],'j: *rjl :*lrY]l I 
arraluolu.Ge,lincik Turizm Gıda s an ve TicF*$liffi Itr;:"gt j*ffi if*'Ji;iştrJ:1iİffi."T,*!il':*J;Tffi ŞJ'İ,şffi ffffiill[:}lffi ,,*it,*öd;f;d;affiffi #HT,;T,'*#'#;H'ffi'H,ilil:lffYazılmasıgerektiğİıönetrneıikı,r6,;ıtğr#"Tişrş,ffi 

]

|iİ;,fİxı,r:*ffi _ru,ıııücavir 
alanlar dışıııda kalan bo|ğel er içiniçin içkili yer bölgesif,;J,ri;;,ffiş,:'

/@ıW -.İİş,İ|;:;1l'rT.,ffii ?i:l;3':;:|:}:,'y:L+:y:ve çaıışma ş,ı,satıu.,,," fuıutı,
Lİ;;H"};İ;rİ};ş.!İİİ#:,i::f İ:n";İFn:İ:h?;#:;;,,?İ;'ffi İw}trf İ,',xffi
Y::;#;!;*Yg,",*rr*l,rİ;:rİ:l*l#x::::.:::=';:#,:9#!,,Y;;l;i"""u:f;?,;r"tıecıısı,u;:#;:,,!:d,i:7r:ii;;;;,ı;r;;;;;:i;"";:;;;ff ;;,, --,y..Mw ., 67,ıv.ı 

_1rr"_orıD*ı 
lqralındqn tespit edİIİr, ,..

!fi\*r12fll:ş:^!rn!::rİı:-İ;;.'İ;,,;;';i"iok*doğruıfu sundave
gereğince kroki ekleneıek İlGeılel ıvıecilsl tur"mJ* ;ıt d#;İ;ğ,:ffi ;ffij

Zl{-Karubtık İlinde, Maden Kanunu Uygplaqa 
}ınetn$iğinin +s. maddesine göre kamukurum ve k'unıluŞlryry t"tişr-aui-aurrpı-Ö]aÜ ı,*rro.aa;lır.ti* izin belgesi verildiği;görüebildiği kadanyla iş ve ıiı.rün usııltihe ;;;ürğu incelenmiştir.

Maden Kanuııu Uygulama 
ftınePaığinin 48.,madderT9:; '.'r9', böprü, baraj, gölet,,iman gibi Projelerin ınş*iiİiiıi}r;;;ii;r;;;,i;; nomnoaiiirini"aremıi için ıztn atmakiizere kamu lrurıim ve laıruluşıa,iiirı, ior*-ız;jJ ;;r;;;',i;;;;"i;;;" ı/ygıln olarak yapıhanmadde talePformu no"'ıiio.;;;;;;;;;in}7rtirn"o 

buform-örneğı ıti Genel uuuiıis,

,*rİ#İ:;:İ##K:t#:'" harÇ alınm,az. " hiikiımıeri çerçevesinde işieırıterin usuıtince

Grubu maden alanlanrun belirlenerek *hsat];ı.;Üffi;;gun yiırütüldüğü incelenmiştir.

' ;' 03/02n005 gİİn ve 25716 saYılı_ Resmi Gazetede yayTıılanarak ytırtırltıge giren MadenKanununun I (a) C,ruuu MadeııeJıü-iışıiüıöiiff" Şb"*;eliğin i. *Joa.u uyannca; il özel'Idaresince; Maden İŞıeri c,*ı ütiot{iuüür"ii, ;ffi:gon,u* ilınaıkan.şo*4 ihale edilerekrüsatlandrnlacak ı (a) erquu ü.;;;;;;;;ıtı,ğ,il;.Ji .v!rı"**,r*'a.ru, sağlanmalıdır.! .*-^^ ugtilqurr<ul('lll .

':276'Maden Ve kum ocaklafllun, Maden Kanunun I (a) Grubu Maden]eri iıe iıgiıiUYgu]ama Yönetmeliğine uYgunlrgrİurur*a, a.r"rir"'ünin düzenli yanılmarlığı inna.ıp-*i-+ı_

.*

T



^F,hğ7

Özel idare personellerinden ve diğer kamu kuruluşlanndan oluşturulan bir
düzenli vç sık aralıklarla denetim yapılması sağlanmalı, Maden Kanunun l (a) Grubu
İlgili Uygulama Yönetmeliğiniıı 16. maddesine göre, ruhsatsız veizinolmadan maden üretilip sev

edilmesinin tespiti halinde, Yönetııeliğin 18. maddesine göre, Ruhsat alarunın dışında iiretim
yapılmasının tespiti halinde, Yönetmeliğin 19. maddesine göre ve usulsüz sevkiyat halinde ise

Yönetmeliğin 20. maddesine göre, idari para cezasl uygulanması gerektiğinden, idare

elemanlaıınca da kontrollerin titizlikle yapılması sağlanmalıdır.

/\.
{2l!-teftişe tabi dönemde, I (a) Grubu madenlerinin ruhsat ve çewe koşullanna uygun

olarak i}İafllp işletilrnediğinin tespiti amacıyla, İl Özel İdaresi tarafindan alınan olur ile inceleme
ve denetim komisyonpnun olqşturuldugu ancak itgili komisyon tarafin+g_$srslgl,.İt"*x:j}'
yapılmadığı incelp.nmiştir;

-_-_",şP'

03!OU20O5 gİnve25716 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanarı Maden Kanunun I (a) Grubu
Madenleri İle İlgili Uygut4ma Yönetmeliğlnin 23. ve 24. madde 'htikümleri uyannca denetim ,

görevinin ihmal edilmemes| aksi uygulamanın ilgililerin hukuki ve ğezai soruınluluğunU

doğiıracağı unufulmayarak de.netimlerin stirdtirülmesi sağlanmalıdır.

218-Kum ve Çakıl OcÇı İşleticilerinin her yıl Nisan ayl sonuna kadar vermesi,ğereken
İşletrııe Faallyeti Bilgi Formu lle Satış Bilgi Formunun düzenli olarak verdiklerİ aıılaşılııuş[ı'.

I (a) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetneliğinin 30. Maddesi Hükmtine uygun
işlem yapılması stirdiiriilrnelidir.

Özel İdaresince I (a) grubu ruhsatların kaydı için maden sicilinin tutulmadığı

ürca2005 gün ve 257|6 sayılı Resmi Gazetede yayimlanan Madeı Kanunun I (a) Giubu
,Madenteri.İle İlgili Uygulaıııa Yöneürıeliğinin 44, 45. ve 46. madde htikiimleri doğrultusıında
maden sicillerinin futulması sağlanmalıdır.

.-.,4 22O_Karabfü sınırlan içerisinde 1 (b10 adet Jeotermal Kaynaklaı ve Doğal Mineralli Sular
arama ruhsatı dtizenlendİği incelenmiştir.

lfıtl6n007 taıfü ve 2655l sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yilrilrlüğe giıen, 5686

sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hiikiimlçrİnç vç bu Kanunıuı

,Uygy|ama Yönetmelİği ile İşyeri Açma ve Çalışma Rüsatlanna fuşki. Yönçtneliğine göre işlemlerin
yapıldiğı arılaşılmışür.

.^ğp

Zll-Y..arabfü i,l Özel İdaresi Su ve,Kanal Hizmetleri Müdtlrtüğil btin_yesinde; (1) Müdiir,
, (1) İnşaat Mühendisi, (1) 

jJeoloji Miihendisi, (1) elekhik mtihendişi, (l) veteriner hekim, (4)

İötnil..r, (2) leknisyen;.(l) lul.**, (1) iızrrıan, (1) topograf, (4) şoftrr ve (1) temizlik işçisi otma!-
iizeİe toplam (20) personelin görev y4ptığı incelenm§tir.

j, İ 222-Taftış tarihi itibari ile Kaıabfü ilinde toplam 270 adet köy ve toplqm 592 adet

bağlinm bulunduğu, Q68) köyde içme suyun bulunduğu, (2) köy ve (a) köy bağlısında yerleşİm

sU vE KANAL nİzıvrnrl,ERİ:



^.&

olmadığı için içme suyu götiirtilmediği, (25) köy ve (ti7) köy bağlısında yelersiz su
bulunduğg Q35) köy ve 470 köy,bağlısında şebekeli içme suyunun bulunduğu ifade edilmiştir.

Z23-Teftişe tabi dönemde 862 adet tiniteden 286'sında kanalizasyon sistemi, 92'sinde ise
fosseptik bulunduğu ancak yapımı ekim ayında bitecek olanlarla birlikte toplam fosseptik sayrslrun
138'e olacağı,

2010-2014 Statejik Planına göre Kanalizasyonda hedeflenen merkez ve ilçe köylerinin %
60'nrn kanalizasyona kavuşturulacağının hedeflendiği ancak ödenek yetersizliğinden dolayı bu

. oran gerçekleştirilemediği, Köy ve iinitelerin mevcut kanalizasyon sistemi o/o 33, fosseptik oranı
ise Yo 16 orarunda kaldğı, ancak 2010.yılındaki mevcut kanalizasyo:ı sistemine oranla Yo 26,

İl Özel İdaresinin Stratejik Planında öngörtilen hedefler ve gerçekleştirilme oranlanna
ilişkin veriler değerlendiritdiğinde; Statejik Plan hazırlanırken katılımoı bir anlayışla ilin öncelikli
ihtiyaçlann ve hedeflerin belirlenmesi, hedefler belirlenirken araç, gereç, . personel ve bütçe
.ll

imkanlannın göz öniinde bulundurulması; uygulanabilirliği olmayan hedeflerin belirlenmesinden
uzak durulınası gerektiği, yukandaki verilerden de anlaşılacağı tizere, hedefin iizerinde gelçokleşen
pğeler yanında çok altı4da ge.rçeklqşen veya öngörülmeyen pğelerin de varlığı göz önifuıe
aluıarak; plan yapıluken öııceliHi ilıüyaç alaıılanııın tespitinin yapılarak iıııkaıılar çerçevesiııde
hqdeflerin katılımcı bir anlayışla betiılenmesi, belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi yönünde
çaba gösterilınesi ve ilst yönetimin performansırun değerlendiıilmesinde de göz öniinde
bulundurulması sağlanmalıdr.

224-İL Özel İdaresi Yol ve UlEım Hizrrıetleri Müdilrlüğü hizırietlerinin (1) MüdtlT, (1)

şube Müdtirti (3) Mtlhendis, (3) Tekniker, (3) Memur ve (l15) İşçi olmak tizere toplam (|26)
personel ile faaliyetlerini siirdtirdüğü, personel say[un yeterli olmadığı, özellikle Mühendis ihtiydcı
olduğu ifade edilmiştir.

Yol ve Ulaşım hizmetlerinin personel ihtiyacının karşılanması tavsiyeye değer
bulunmuşhır.

zzs-Karabtik ilinde İl Özel İdaresi sorumluluk alanında merkez ilçe dahil 6 ilçe, 270 köy
ve 592köy altı yerleşim bfuiminih bulunduğu, köy yollan ağının toplam ZİO+ lon olduğu; bunun
765 km'si a§falt, 1334 km'sl stabillze, 5 km'sl tesviye yoldaıı oluşaıı yol ağıüa satılp olduğu
anlaşılmrştır

226-Teftişe tabi dönemde KÖYOES projesi kapsamında yapılan ve İl Özel İaaresi
ttıraflndan t+kip ve koordine eclilen çalışmalann toplum (2l2) projeden oluştuğu ve I. Kat ve II. Kat
asfalt, Ştabilizt Yol, Kilitli Parkç, Menfez yapmilıı içetdtği tııceleıımiştit.
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YILI
PRoJE oNAzuM t. KAT

ASFALT
2. KAT

AsFALT
KİLİTLİ
PARKE MENFEZ

ADEDİ Km Km Km m2 Adet

20L0 81 92.70 8.50 7229.00 1

20IL 70 163 69.10 |.74 11203.00 67

2012 37 502 1.00 3

2013 24 255 14.80 33.70 l000.00 5

iınAN« 26.50 50.90

ToPLAM 212 920 204.I0 94.84 19432.00 74.00

.,ı ':' i; l .(
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Teftişe tabi dönemde 2I2 pğede toplam 204.10 km 1. Kat asfalt yol,'94.84 km 2. Kat
asfalt, l9432m'kilitliparke, farklı ebatlarda toplam 74 adçtmenfezin yapıldığı ifade edilmiştiı.

HtJI«rK İŞLERİ:

227-Huhık İşleri Birimi olarak Özel idare birimleri ve genel meclis taıafndan değişik
hukuki konular halckında görilş istendiği incelenmiştir

İ1 Özet İdaresi tarafindan tevdi edilecek hul«ıki kqnularhaki<ında mütalaa vermek, hukııki.
konulara ilişkin işlemleri yapmakla götevli olan büse konu birimden istifadelerin a??ıüı| seviyeye;

çıkanlması'sağlanmalr, aynca İdarenin yapacağı iş ve işlemlerde'meydana,gelebileqek huh;ki"'
ihtilaflann öh asgari seviyeye indirilebilmesi açısından ve ihale sözleşmelerinden doğabilecek hakı,

ve sorumlulııkl arda öze| idarenin menfaatlerinin düa iyi korunması açısından önceden hukuk işleri,
biriminden hukuki mütalaa altnmasının titizliHe devam edilmelidir

22S-lL Özel İdaıesi Hulçuk İşleri iş ve işlemlerinin (1) kurum avukat ve.(l) sözleşmeli
avukat tarafindan ytlrilttlldüğü incelenmiş, teftişe tbbi dönemde yıllar itibariyle İl Özel İdaresinin
açmış olduğu ve İl Özel İdaresine karşı açılan davalar ve sonuçlan aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YILI KURIJMcA
AçIIllN

KURIJMA
AçILAİ{

a»ıi
YARGI

inıni
YARGI LEYIITE ALEYHTE rBııylz DEVAM

EDEN ıoshtırşnN ToP.

2010 5 J 8 5 3 2 6 32

20ll 3 2L 18 6 4 J l4 J 8 80

20L2 10 l5 l6 9 9 5 2 9 |4 89

2013 1 2I l9 3 1 21 1 67

ToPLAM L9 60 61 l8 19 11 18 33 29 268

Teftişe tabi dönemde.toplam (79) dava açıldığı, bunlartlan (l9)'uııuıı İ1 Özel .İdaresi
tarafından açılırken (60)'nın İ1 Özel İdaıesi aleyhine açıldığı, teftişe dönemde toplam (19) davanın

T



.; -'i'.]'.

İçişleıi Bakanlığı,.. .............TEFTİş RApoRU... ....Mülkiye Mtıfotti.şliğiiffi*":;ı

i:', , .)şirj

il özo1 idaresi lchine, (11) davanın do il özel idaresi aleyhine sonuçlandığı, (33) aur*]İ*l,aİ9.T,',l'
devanı ettiği incelenııüştir.

Kurum için hak ya da sorum_luluklar doğurucu olan davaların, miimkiin olan en kısa stirede
kurum lehine sonuçlandınlmasr ve Özel İdare menfaatlerinin korunmasr için gösterilen gayret ve
çabalara aynı titizlikle devam edilmesi sağlanmalıdır.

irrı.ı,n is vn isr,nıvıı,Bni:

Lzg-Ağustos 2010,2011,20|2 veAğustos 2013 yıllan na ütKarabtik İl Özel İdaıesince
4734 Sayı|ı Kamu İhale Kanuna göre aşağıda belirtilen,

Yapım İşlerinde 11 adeğ

.Q0|0/522186 İl Eminent Müdiirlüğü Hizmet binası yapmı işi, 2010/5546t7 Safranbolu
İlçesi Ovacuma 16 Derslikli İlk Öğretim Okulu Yapılması İşl,-ZOllll25;B3 Safranbolu Anadolu
Öğretmen Lisesi Yapırnı İşi, 2011l|4652| Yunus Emre İlk Öğretim Okulu İstinat Duvan Yapım
İşi, 201ll|47357 Eskipazar Antik Kent Seyir Terası Yapımı İşi, 201Ill49BL7 Ovacık Toplurn
Sağlığı Merkezi ile Safranbolu Toplum Sağlığı Lojman Onanmı 1şi,20l2l22388 MçrkezKarta|tepe
İlk Öğretim Okulu Ek Derslik Yapım İşi,20|2l|00200 Eskipazar Hanköy Şehit Faik Başkaya llk
Ögretlm Okulu Ek Derslik Yapım işi,20|2ll744l0 Hasan Doğan Sevgi Evteri Çevre Aydınlatma
İşi, 2013161139 Karabük Merkez Köyleri Fosseptik Yapımı işi, 20l3l77l72 Karubıık Ticaret
Meslek Lisesi Spor Salonu Çatı Onanmı işi), :

, Mal Alun İşinde 3 adet;

Q0I1ll55651 Safranbolı Açık Hava MiDesi İçin 15 Adçt Saat Kulesi Maketi Alımı,
2012126487 9000 Adet Aşılı A§ma Fidanı Alımı Işi,20|21154377 40.000 Lite Motorin ve 40.000
Litre Benzin Alımı İşi),

,

Q01_1ll37574 Taşımalı İk Ögretim Okullan Hizırıet Alımı İşi, 20l11186515 2012 Yı|ı
Malzemeli Ögle Yemeği Hizmet Alımı İşi, 2012/66429 Kaıabük İll giıttınünOe Belediye ve
Mücavir Alan Sınırlan Dışındaki Bütiin Köy ve Mezralann Yerleşik Alanlannın Belirlenmesi
Hizrrıeti Alımı lşi,20l3l23470 Aile Ve Sosyal Politikalar İl lıltıOtlrlugü İçin Şoftırlü 2 Adet Taşıt
Kiralama Hizrııeti A.lım İşi, 20|3/34252 Safranbolu Okullan Personel Çalıştınlması Hizmeti Alımı)

' Dog*dan Temin yoluyla yapılan işlerde
j

22-d,33 Adet .

22-b, 1 Adet ("Arşiv Belgelerinde Kaıabiik" İsimli Kitabın Tashihi)

4724 Sayılı Kamu İhaleleri Kanunun 3. maddesi (i) bendi gereği 2 Adet

(Safranbolu Kent Tarihi Mtizesinin Dış Cephesi Restorasyonu ve Safranbolu Demirbank
Eski Binasr Restorasyonu) ,
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2886 sayılı DİK'e göre 3 adet; 'i,,r*,] 
' 'r.ğo,._.

'''t\1.;,a,,,ıft'

Burak Mencilis Mağrasının 3 Yıllığına (2010, 2011 ve 2}lz)Kiralanması İşi,

Burak Mencilis Mağrasının 3 Yıllığına (20|2,2013 vez}I4)Kiralanması İşi,

Safraıbolu Yaa Köy Çay Mevkii2}4 ada 1 Parsel 9330 m}Arsaıun Satışı İşi,

İhalelcri örnekleme yöntcıniyle seçilen ilıale dosyalaırııııı teknik personel eşliğiııde
incelenmesi sonucunda tespit edilebilen hususlar aşağıdaki maddelerde beliıtilmiştir.

4734 SavıIı Kamu İIıaIe Kanununa Göre YııııIın İş vc İşIcmler:

230-4734 saYılı Kamu İhale Kanununun uygulanması ile ilgili birimler tarafından ihtiyaç
belirlÇmeŞinin YaPıldığı, yaklaşık maliyetin teşitİ için yapılan piyasa fiyat arEtırmasının,
hesaPlanmasında fiya! ye rayıçlerin tespiü yöntinde geniş-kapsamlİ araştırma yapıldığ,, ka*,
idaı,eleriıree belirleıuıriş işiıı ııiteliğine uygun yapı yaklğıt maııjıeuedııden, rayıçıerına.rrh lı.ı*
fiYatlanndg, i|Cİll ınesl9k odalanndan veya beıızeri kuruluşlarca belirlenen fiyatlardan ve daha

'önce gerÇekleŞtirilen benzer yapun işlerinin sözleşmelerinde orüaya çıkan fıyatl*b* yararlanıldığı,
araştırmalann yaklaşık maliyet cetvellerinde gösterildiği incelenmişir.

Uygulama geııeldir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Yaklaşık Maliyet başlıklı değişik 9. maddesinde;

"Mal veYa hİzmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü
İlYat argŞtırması yapılarak lratma değer7ergİl hariç olmak wrry yaklaşık maliyet belirlenir ve
doyanaffiarıyla birlilüe bir hesap cetvelinde gösterilir.;'

Hükrnü,

Ying,. Yapm İşJ9f İlıale|eri Uygulama Yönetneliğinin 10 ve 11 inci maddclcrinde ise;
nğ **r,n#İde 

- 1 0 " (l) İdarelerce, iİİle lranusu işin yalİaşft maliyaın, İU|İffi İi" rayiçIerın

. a) İhaleyİ yapan İdarenin daha önce gerçekleştirdiği, ihale l@nusu işe benzer nitelikteki
işlerin sözleşmelerinde ortaya çılran liyatlar,

.b) Kamu laırum ve laıruluşlarınca belirlenerekyayınıIaıınıış biı,iınfiyat ve rtyiçIer,

İİyat ve rqıiçler,

, , . 'lwruluŞlardan alınacalç ihale lanusu işe benzer niteliheki iştere ilişkin moliyetler,
, ," d) İdare.nin piyasa araştırmasın« clayalı rryiç vefiyat tespİtleri,

eşas alınır.
, (Z) 

!d9rel91, l.affiaşık maliyete ilişkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde (a), (b), (c), (ç) v:e (d),| bentlerinde belirtilenJiyat ve rayiçlerin birtni,-İirü*çrnı İryo to*o*nı lrerİaİgİ bİr'anceıik sırası
olmalrs ızın kull anab il irl er.

, , (3) hİn batınü, iŞ grubu, iş kalemt ve malzeme rayici bazında yapüacak piyasa:oraŞtırmasına dayalı ./iyat tespitlerinde; tş, imalat ve/veya malzemenin 
- 

yapımcııaİıİdan,

-r-
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a ı 9'
üreticilerinden, ana bayilerinden, toptancılarından, yetkili satıcılarından ve satıcılarından|ğÇltÜr o.*.
veya proforma faturalar alınmak ve gereÜi karşılaştırmalar yapılmak suretiyle uygun ./i.

bellrlentr. Tereddw ediblu Jiyullurın gerçek piyasa rayiçleritıe uygutr olup olnıadığı hususu Ticaret
v e/v ey a S anayi O dal qr ından al ınac ak y azıl ı r ay i çl er l e netl e ş t ir ilir.

(4) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda Jiyat sorulacak kişi ve laıruluşlara yazılan
yazıda ./iyan despite edilecek iş grubu, tş lralemi veya malzemenin ayrıntılı özellikleri ve
standardına yer verilir, fiyat istenecek kişi ve hıruluşlaro aynı lcoşulları tayyan yazılarla
başvurulur ve Jiyatlar Katına Değer Vergisi hariç tstenir. İstenen özellilderi taşımayan fiyat
bildirimleri ve proforma foturaları dikkate alınmoz "

Madde -11 * 0 @eğişik:03/07/200g-27277 R.GJI md.) İş lralemi ve/veya iş grubu
şeldinde despite edible imalat miWarlarının, Yönetmeliğin ]0 uncu maddesine göre belirlenen ve
ytlWentci karı ve genel gider ilıtiva efiileyefı Jiyatlarla çarpınıı soııucu bulunan tutar KDV hariç
olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara % 25 oranında (Ilizmet alımlarında %o20 oranında)
ytiHenici larve genel gider karşıIıfu eWenmek suretiyleyaklaşıkınaliyet tespit edilir.

(2) (Değ$ik:03/07n\Og-27277 R GJI md) Yaflaşık maliyetin hesaplanmasıncı ilişkin
hesap cetvelive icmal tabloşu hozrlayanlarca imzalanmak suretiyle ihale onoy belgesine eldenir.

(j) Yalctaşk maliyetin, hesaplandığı straighten ihalest ilk ilan yeya dovet.İarihine lradar
güncelliğini kaybettlğ! durumlarda yaHaşık maliyeti oluşturan unsurlar, Tarkiye,İstatistik Kırumu
tarafından aylık yayımlanan ilgili endelrsler üzerinden güncellenir. "

Hiikiimleri yer almaktadu.

Buiddan soffa, Karabük İ Özel İdaresinin 4734 sayıLı Kamu İhale Kanunu kapsamında
gerçekleştiıeceği ihalelerde; y*anaa belirtilen kanunun ilgili maddeleri gereği,,Mal veya Hizııet
alımlan ile Yapım işleri İhaleleri Uygulama Yönetrıeliğinin yaktaşık matiyetin belirlenmesine
ilişkin ilgili maddeleri doğrulfusunda, yaklaşık maliyet tespiti için fiyat ve rayiç araştınlmasırlın
geniş kapsamlı ve aynntılı bir şekilde yapılmasına, kamu idarelerince belirlenmiş işin niteliğine
uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlanndarı, ilgili meslek odalan,
iiniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenen fiyatlardan ve daha önce gerçekleştirilen benzer
işlerinin sözleşmelerinde ofiayaçıkan fıyatlardan yararlanılmaslna ve yapılmış ise bu araştırmalann
yaklaşık mahyet cetvellerinde gösterilınesine devam edilınelidir

"f"ı
d;/-nalelerde Yaklaşık Maliyetin ve İhale Onay Belgesinin ihale yetkilisince imzalandığı

ancak bajİIannın tarihsiz olarak onaylanüğı görümüştiir.

20131106374 [ıalc Kayıt Numaralı "Kgrobük İl Emniyöt Müdürlüğü İ«ıııal İırşaatı" ilıalesi
örnektir.

4734 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde; "Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin
ihalest yapılmadan önçe idarece; her türlü Jiyat ara$ırmasıı yapıla7ak lçatma değer vergisi hariç
glmak üzere yaHaşık mallyet beltrlenlr ve cluyunııl+lurıyla biı,likte biı, hesap çetvelinde gösteryilir.
YaWaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ildnlarında yer verllınez, lsteklilere veyü ihale şüreci ile
resmt ilişktsi olmryan diğer kişilere açıklanmaz."

)i\^w
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Yapım İşleri ihaleleri Uygulaına Yönetm eliği; "Madde 4- (9) On ilanyapılarolr lroİ4lİlrlİr; 
': 

"r'i,r,mali yılın başlangıcından itibaren mümkün olan en hsa sürede bu ilanın yapılabilmesini temİliery,; ,)',, r,-

işin yakluşık maliyeli hesaplunır ve ihule un(ıy bdgeş,i düzerıIenerek orıay ülıııır,", Madde l9 -
"(t) İhale konusu işe ilişkinyaklaşıkmaliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme la,ş(]rısıve tliğer
doküman ihale onay belgesine eklenir ve bu belge ihale yetkilisinin onoyma sı,ıntılLır. "

Hükmü doğrultusunda işlem yapılması sağlanmalıdır.

232-Kanıu İhale kanunun 19. maddesine göre yapılan bazı ihalelçre ait ihale işlem
dosyalarında ilaıı gazetelerinin bulunmadığı görülmüşttir.

2012121347 Eskipazar Ilanlıöy İlk Ögretim Okulu Ek Dcrslik Yapımı İşi örncktir.

4734 sayı|ı Kamu İhale Kanunu, İhale işlem dosyası "Madde 7- İhalesi yapıIacak her iş
için bir işlern dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık
maliyete ilişkin hesap cetıeli, ihale dokiimanı., ildn metinleri, «dcq,lar ve.lı« irçroriler tarqfından
sıınıılüın başı,ıırıılar ı'eü,a teklifler ı,e diğer belgeler, ilıale konıtsyonu tutünak ı,e kararları glbt thale
süreci ile ilgili bltun belgeler bulunur."

Hükmü gereği işlem yapılması sağlarımalıdır.

233-Yapılan ihalelerde ihale işlem dosyalarının birer ömeğinin ilan veya daveti izleyen üç
gtin içinde ihale komisyonu üyelerine verildiğine dair bir belgenin ihale işlem dosyalannda
bulunmadığı incelenmiştir.

Uyeulama geneldir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 6. maddesi, "...Ge7gffii incelemeyi yapmalarını
sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ildn veya daveti izleyen üç gün içinde ihale
lromisyonu iiyelerine verilir... " hükmtlne uygun işletn yapılması sağlanıııalıdır.

z34-Yapılan Sözleşmelerin ttlm sayfalan ihale yetkilisi taıafından imzalandığı
göriilmüşttir.

Kamu İhale Kanununun 46. Maddesinin; "(Değişik: ]5/8/2003 -4964/28 md) tapüan
bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkll*i ite
yüHenici tarafından imzalanır. YüHenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak
girtştınin bman ortakları tarafından imzalanır. İhale dohtjmanında atrst belirtilmeditcçe
s ö zl e ş m el er in no t e r e t e s c i I i v e o nayl at t ırılmas ı z orunlu de ğil dir.'

. - Hülğıü doğrultusunda işlem yapılmasına devam edilmelidir

, ' ' 235-Kubul ve muayene komisyonlanrun yönetmelikte öngörülen biçimde oluşturulduğu
incelenmiştir.

^D

Uygulama geneldir.
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Mal Alımlan Denetim Mrıayeııe ve Kabıil işlemlerine Dair Yönetmeliğin O, *?d!İrino^;:".,'
"Yetkili makam tarafi.ndan biri başkaıı, hiri işiıı ı,ıznı,a.rı; olnıak ıizere. en Qz tiç velıi1 daha fizta_.Iğİ,,*,",'
saYıda kiŞi ile yedek üyelerden oluşan muayene ve kabul komisyonları kurulur. Ancak, ilgiti idarİİİ
Yeterlİ saYıda veya işin özelliğine uygun nitelihe uzmün personel bulunmqması durumunda, 4734
s alı 7| 7 Ka nıın a t ab i İ dar e l er de n ıızm an p er s onel gö r eı,l endir i l g h il ir,"

Hiikmiine istinaden kabul ve muayene komisyon üyelerinin teşkilinde madde hükmü
doğrultusunda yapılmasına devam edilmelidir.

236,20ltl186515 İhale Kayıt Numara]ı 20|2YılıMalzemeli Ögle Yemeği Hizmbt Alımı
İşi ihalesinde ihateyi a]an firmanın, personele kart vererek, kart ilzerin" yrrrrd bedelinin para
olarak ytlklediği, bu bedelin yemet yada maıket alışverişinde kullanılabildiği incetenmiştir.

Devlet Memurlan Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin "Yardım Şekli" başlıklı 3 tincü
maddesinde; "|Yiyecek yardımİyemek verme şeklinde yaİt r. Bu yardım İarşılğında nakten bir
ö; d em e d e b ul un ulmaıhülğnilniin bulunduğı,

Kamu lhale Kurumu'nun 23.03.2010 tarih ve 2010ruH.III-82g sayılı Uyuşmazlık
Karannda da;

"...., Diğer taraftan, yukarıda aıulan ihatenin, idare biiıryesinde yemek hizmeti veı:nek
yerine, elelııtronİk kart gibi para temsili araçlar sağlanarak, idare çeweşinde brlu.*
lokantalaıdan elekfronik kart hiznıeti vasıtasıyla personelin yemek ihtiyaoırun karşılanmasına
yönelik olduğu anlaşılmaktadn.

Belediye personeline yapılacak yemek yardımlan, 657 sayılı Devlet Memurlan
Kanununun 2l2 nci maddesi hiikiimlerine tabidir. Söz konusu madde doğrultusundahazırlanan,
Devlet Memurlan Yİyecek Yönetrıeliğiniı'CYardıın ŞeHf' başlıHı 3 tincü maddesinde;

"YiYecek yardımı yemek verme şetcttnde yapılır. Bu yardım lwrşılığında nalcen bir
ödemede bulunulmaz.

Yİyecek yardımı haftalık çahşma şüreşi 40 saati aşmaycın yerlerde öğte yemeği olarak
verİlİr. Günün 24 saatinde devamlıhk gösteren hizmetlerde çalışan memurlara, görevlerİnin diğer
llmek saatlerİnde de devam etmeşi şartıyla üç öğüne lradar yemek verilebilir." htikmü yer
almaktadg.

. Devlet Memurlan Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde yer atan hiikiiml er göz öniinde
bulundurulduğıında 657 sayıIı-Kanuna tabi Belediye meıİurl *İu yuprlacak yiy"..t"v*aİ-r-",
nakit para ve para temsili araçlar sağlanarak dışandan temin edilmesi şeklinde yapılması mtımktın
bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, yukanda mevanata aykınlıklan belirtilen işlemleıin dtizeltici işlemle
giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptati gerekmekİedir,,
şeklinde karann mevcut olduğu, ,

: Yine Kamu İhale Kurumu'nun 05.07.20tO tarih ve
Karannda;

20 1 0ruH.III-197 5 sayılı Uyuşmazlık
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"Multinet Kurumsal Hiz. A.Ş.'nin ihale dokümanındaki dtizenlemelere ,rorr\.#iİ,.
sözleŞme YaPtığı 20 adet işletmelerden sadece bir kısmına ait Gıda ür"İir"l;;;;Ü#;Tiİffi''"**'''
sunduğu anlaşıldığından, Multinet Kurumsal Hiz. A.Ş.'nin teklifindeki eksikliğin t]amamlatılabilirnitelikte olmadığ ve teklifinin değerlendirme dışı tırakrı;;r;;;; mevz|Jata uygun olduğu, bunedenle baŞvuru sahibinin iddiasınınyerinde olmadİgr ron .*a vanlmıştır.

Öte Yandan, teknik Şartnamenin 9 uncu maddesinde memurlara verilecek öğle yemeği
Yardımının Yemek fiŞleri ile sağlanacağının belirtildiği ve idari ;-rr;.dr'G; Hususlar,,: baŞIıklı maddesinde tığ19 1e1e!]erinin yiiklenicinin sözleşm e imz,aladığı 20 adet işletmeninJ lokanüalafında verileceğinin belirtildiği anlaşlmaktadır. ' --

İl öİ9l idT"si g9rs9leline yapılaoak yomek yardımlan, 657 sayılı Devlet Meınurlan- Kanununun 2l2 nci maddesi htıktımİerine tabidir. Söz konusu madde d"ğ*ltıısuıı;; İffi;
z_ r 'İ\:1":'!: Yardımı yemek verme şeklinde yop|lrr. Bu yardım'ı*rşrı;İ;İ;';h;; ;;, ödemede'/affi ouıunwmaz.

w
r.t\e|e| Yardımı hğtalık çalışma süresi 40 saoti aşmayan yerlerdq öğte yemeği olarakverilir, Gtinün 24 saatinde devamlıhk gösteren hizmetlerde çarİo, memıırlara, görevlerinin diğer

Yemek saatlerinde de devam etmesi şartıyla üç öğüne l*aİ, yemek verileğılir.,, hiilanü yeralmaktadır J -!"-'-

Devlet Memurlan YiYecek Yardımı Y§neSıeliğinin yukanda arulan hükmü göz önifuıdebulundurulduğunda, 
_657 sayılı Kanuna tabi il özel İdare.i *..*ır""a yapılacik yiyecbk

v.ardımıruİL yeme\ fiŞi gibi-para temsili araçlarla saglanarat dışandan temin edilınesi şeklindeYaPılmasının:mtimktin olmadığı, bu nedenle İevzcrıİ aykınlıgİ'Üt ,ı";;; ihale dokiimarundakiilgili dllzenleınelerden ötüriı İhalenin_ iptat edilmesi g-erektğ ve Devlet Memurlan yiyecek
Yardım Yönetneliğine aykın olarak ihaieye çıkılması İrorrrĞu ilişkin 

"İr*k 
g"*ğt-v"pİı,"rt

iiznte konunun İÇiŞleri Bakanlığına bildirilınesl İerelıigl sonucuna vanlmıştır.,,Irükrnünün mevcutoIduğıı,

Bunun Yanında huna henzethazı kararlann da İdare Mahkemçlerince uygun göriilmeyefek
iptal edildiği de göriilmektedir.

Kamu İhate Kurumu kararlannda da belirtildiği tizere yönetnıeliğin 3. Maddesindeyardımın yemek venne şeklindg olacağı açıkça belirtilmiştir. yemek bedeli-karşırg, p.rro"öı.dbl kartlara ;ıiİklenen m9blağın.az da-olsa yemek_{*u dışında da kullİıİabileceği
unutulmamalı ve bundan sonraki ihaleletde Kanun, ybnemeıiı< ve ramu ııra. Kunımu Katarlangereği işlem yapılmasın a özengösterilmelidir.

olmadığıru gösteren teyit belgesinin ihale idare şorumırru turuhn;;; ;İ,;;rğ, ffiffi;,İ;. 
**' 

"*.'

_ _. .4734 saYılı Kury' İhale Kanunun 40. maddcsinin son fitrr,asr, "...ihale kararları ihale.
Yetkilisİnce onaYlanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile'varsa ekonomik açıdİn-'eniwantajlı ikinci teklif sohibi istelçIinin ihİıalelere kanlmalaan yasaklı oıup oıİoİğrrİ, ;;;;'r:;;:;;;i
lYnY i.liıkılı l..e.lrseYı ihale kararına eflernek zorundadır. iki ıİteklınn ar:yİrİnır,çıIwnası durumunda
ihale iptal edtlir. "

-b
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Hükmü doğnılfusunda uygulamaya devam edilmelidir.

23S-İhalelerde; kesinleşen ihale karannrn isteklilere bildirim yazısmn belirtilen sürelsr
dahilinde yapıldığı göriimüşttir

yetkİtİsİf,İ}n;;:l'"rffi;;E2ffiy#"o,';#İ|İİ,;,,"{!İ;,,,it",,,,,;,!}"il,io,Y:##;:,,İ:}r,
olmak {izele, ilale7e teldif yeren btıttin isteklilere bıldırilir. İhale sonucunun bildiriminde,

: 
teklİflerİn değerlendirmeye alınmama veyq uywn bulunmama gerelrçelerine de yer verilir.

_ İhak kararının İhate yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere
_ gerelrçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

İhate §onılcunıln butan ıSteklılere bİldİrtminden itlbaren; 2I inci madılunİn (b) ve (c)
. bentlerİne göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on,§in geçmeditrçe İuırşİrZ

'Ğ iııizalaııaıııaz."

Hükmiine göre hareket edilmelidir

. : 239-YaPılan ihale dosyalanırrn incelenmesi neticesinde, kesinleşen ihale.kararlannın ihale
Yetkilisi tarafından onaylanması, kesinleşen ihale kararlanıun isteklilere'tebliğ! yasaklı teyitlerinin
alınması, sözle_ŞmeYe davet yazılan vb. y.,|zışma ve kararlarda 4734 sayı|ı.Ğ; İhale Kanununun
i1giliyönetnelikvetebliğ1erinegöreuygunolarakhareketedildiğigtırıımtışttır.

Kamu İhale Kanununun 40, Madde siıın "İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş
İŞ ğinü iÇinde ihale larqrını ,onaylar veya gerelrçesini açılrça belirtınek şuretiyle iptİl eder"| '

Kaırıu İhale Kanununun {!. \ı{adde5inin "(Değİşİk: 15/8/2003-4964/27 md.) 41 inci
maddenİn İkİnci fıIvasında belirtilen şürelerin bitimini veya Malıye Bakantığnın vizeşi gerelcen
hatrlerde bu_vizenin Yapıldığnın bildiritmesini izleyen ğinden itibaİen üç gün i-çinde ihale ıizerinde
lÇalan İsteWİYe, teblİğ tarihini izleyen on ğin içinde- lcesin teminatı uİr:mek suretiyle sözleşmeyi

A İınzalaması hususu imza lraryılığ1 tebliğ edilir veya iadeli taahhailı melüup ıIe teÇügat adİesıne

'ğ qoŞtlllnmak suretiyle bildirillr_. Meldubun postaya verilmesini takip eden yedinci"gtın trararın
isteWiye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı isteüiler için bu süreye on iki ğin ilave İAiıir.

.:_ 43 üncü madde_hüIğnü gereğince sözleşmeden önce lresin teminat alınmayan danışmanhk
,hizmet İhalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmelcsizin birinci fılva htıla;mlerine
göre yapıIır,"

"lhale §onucıl, İhale lcararının ihale yetkilisi taraJindan onaylandığ ğ)nü izleyen en geç
uÇ gün İÇİnde, ihale üzerinde bırahlan dahlİ olmak iizeİe, ihaleye'teklifİ,rrrn büttın isteklilere
b|lldtrlllr. İlıale Şon,uc,uıı:ıııı bildlriıntııde, teüifleriıı değ,erlendiı,meye" aırrrrrrolrrİ ;* ;İ;",
bıİIunmama gere.kçel eri n e cle. 1ı e.7 veri I ir.

ıunda da isteklilere
ger elrç e I er i b eI ir t i lme k s ur e t iyl e b i I dirim yapıl ır.

.ç
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İhale sonucunun hman istelçlilere bildiriminden itibaren; 2I inci maddenin Ö)ryr',(9) . '

bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde işe on gün geçmedilr4e söilbŞme ,,'

imzalanamaz. " hİikmilne göre hareket edilmesine devam edilmelidir.

240-Ihale kararırun alınması, ihale kararının onaylanması, ihale sonucunun teklif
sahiplerine tebliğ edilmesi konusunda stirelere genel olarak uyulduğu incelenmiştir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun "İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanmosı" başlıklı
40. maddesınde;"İhale lrnmisyonu gerekçeli kararını belirleyereh ihale yetkilisinin onqyına şunar.

. Kararlarda isteklilerin adlarİ veyalicaret unvanları, teHif edilen beİdeller, ihale.nin tarihi ve hangi

isteüi tizertne hangi gerelcçelerte yapıtdığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. (DeğiŞik:

4964/ 25 md) İhale yetkilisi, lçarar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale lcararını onaylar

veya gerelcçesini açılrça bçlirtmek suretiyle iptal eder. İhale; lçaiarın onaylanması halinde geÇerlİ,

iptul eılilınesi haliııde ise lıükiinısıW sayılır."

IIühnü doğrultusundo işlom yapılması ihmal edilmemeli, aksine uygrılamalann idari ve
cezaİ sorumluluk doğuracağı hususlalı unutulmamalıdır.

241-Kesin teminat tutarınrn hesaplanmasuıda bakılan dosyalarda y,anlış bir hususa

rastlanmamıştır.

4734 SayıIı Kamu İhale Kanunun 43. Maddesi gereğinc e; "Taahhüdün sözleşme ve ihale
dolct}manı hüktimlerine, .ııygıın olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmen.in

-yapılmasından önce ihale üzerinde kalan isteldiden ihale bedeli tjzerinden hesaplanmak suretiyle

?56 oranında lrpsin teminat ahnır.

Ancah danışmanilık hizmet ihalelerinde ihale dolctimanında belirtilınesi lraydıYla, lcesİn

'tğminat şözleşıne yapümadan önce alınmayabilir. Bu durumda, dtjzenlenecek her hak ediŞten 96 6
' oranında yapılacak lças iniiiler teıninat olarak alılconulur'.."

Htikmtine uygun işlem yapılmasına devam eülmelidir.

A,.
.{pİZ-İhceleme yapılan bazı doğrudan temin alımlarında yaklaşık maliyetin hesaplanmadığı

yadapiyasa afaştıflnası yapılmadığL do.g"gqg p91["T;$1"p_lp.11 a$ıjlEı etlrulmtllıttlr.

Kamu İhale Genel Tebliğinin 2L.Maddesinde aynen;
,: ' "4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihtiyaçların temini:

47.34 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde bellrttlen ve Kurum larafından
güncellenen tutcirı qşmryan mal ve hizmet alımları ve yapım işleri ile temsil ağırlama faalİyetleri
frapsamında yapılaİak İçonaWatna, seyahat ve iaşeye itişkin mal ve hizmetlerin idareİerce temin

eİitmeşı ınaİnhtinbulunnıalctadır. İşin nitetiğine göre idareler bu bende göre yapacakları günl.ükve

hiiçiik ölçoHi ahmlar için genel bir onay belgesi rlfize.nleşehileceHeri ğbi, her bir ahm lÇln de onay

beİge,si tltizenleye.hilirler. Ayrıca ilgili mevzuatı çerçeveşinde düzenlenmesi gereWi Ola1 haYcaJna

befgeleri ontıy belgesine ekİenir. Aİcak bu beııt kapsamıncİa gerçekleştilile,cehyapım işIerinde Jİyat
arİştırmasınİn, Yhpry İşteri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yaWaşık maliyetin

hesaplanmasina ilişkin esas ye usullere göre yapılması zorunludur.

'*Ö
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Diğer tarafian 22 nci maclclelıe göre ihtilıoç]071t1 kıırşıl.rının.a,çında onay 'belgesi-'. ',, ' 
.

düzenlenmİsi, onayİ takiben ihale yetkilisİnceğorrvünnİiriİen kişi vey"a kişiler tarafından jİİyoİağğ,,|ur"

fiyal araştırması yupılması ve buna ilişkin belgelerin dayanaklaı,ı ile biı,likte onay belgesiııe
eklenmesi zorunludur. İdarelerce gerekli görülmesi halinde, fiyat araştırmcıları, ilgili İhule
Uygulama Yönetmeliklerinde yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller çerçevesinde

Bu bentte belirlenen parasal limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde,
piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit
edilnıosi halinde, ihtiyqzr, Kanıınıın ilgili hılktimlerine göre ihale y6l10ı|(I temin e.dilmesi
gerekrnelüedir, "

Hiikrnüne uygun işlem yapılmalıdır.

243-4734 sayılı Kanun'un 5. maddesinde; "İdareler, bu Kanuna göre yapılacak
ihalelerde; soydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini,
ihtiyaçların ırygun şartlarla ve zqmqnında karşılanmasını ve kaynakların yerimli kullanılmasını
s ağl am akl a s orumludur.

Aralarırıda kabul eılilebitiı, doğat biı, bağlantı olına,hığı sürece ıııal alııııı, lıizmet alınıı ve
yapım işleri bir arada ilıale edilenıez.

Eşik değerlertn altında katmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri
hsımlara bölünemez.

Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler araşındq ihale
usulü,teınel uşullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde hıllanılabilir.

Ödeneği bulunmcryan hiçbir iş için ihaleye çıhlamaz."

İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi,

; ,. , güvenirliği, gidiliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçlann qygun şartlarla ve zamarunda karşılanmasını

^Ö 
ve kaynaklann verimli lullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Aralannda kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı stirece mal alımı, hizırıet alımı ve
. yapım işleri bir aıada ihale edilemez.

Eşik değerlerin altında kalnıak arrıacıyla ıııal veya lriznıçt alımlan ile yapım işleri
kısunlara böltinemez

Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usüü vp belli istekliler arasuıda ihale
.usulü temel usullerdir]Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir-

Ödeneği bulunmayaıı hiçbif iş için ihaleye çıkılamaz.

Aynca, 4734 sayı|ı Kaınu İhale Kanuııun 19. maddesine göre açık ihale usulü İle temini
gereken ihtiyacın, Kamu İha]e Kanunun 22. maddesinin (d) bendi için öngöriilen parasal sınırların
altında kalacak şekilde, adet bazındaveya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve
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hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplaıa böliinmek suretiyle l<#h,ihul.',']:."
Kanunun 22. maddesinin (d) bendine göre temini, 4734 sayıIı Kamu İhale Kanunun İÖ'ffiğl,*"'''
ilkelerine .aykınlık teşkil ettiğinden, bu yönde uygulamaların sorumluluk doğuracağı hususuna
dikkat edilmesi gereklidir.

Bundan sonrada doğrudan temin yönteminin usuliine uygun bir biçimde kullanılmasma ve
parçaparÇa yapılan alunlarla gereklİ rekabet ortamırun sağlanamayacağı, doğrudan temin suretiyle
yapılan alımlarla mal ve hizrnetlerin idareye daha pahalıya mal olabileceği, bu durumun Kamu
İhale Kanunun ruhuna ayl«nlık teşkil edeceği g"ç"ği göz öntinde tutularak benzer nitelikte mal
alımlan iÇin toplu olarak ihaleye çıkılmasına imkan sağlamak iizere bağlı birimlerinin ihtiyaçları
ywıile tespit edildikten sonra söz konusu mal ve hizmetin toplu olarak açık teklif suretiyle ihaleye
çıkılması sağlanılmasına devam edilmetidir

Aksine dawanışlann ilgililerin mali ve cezai sorumluluğunu doğuracağı unutulmamalıdu.

244,4734 saylh Kamu İhale Kanunun Z2-d,maddesi gereği Doğrudan Temin ile rnal ve
hizrıet aİıırılannda taşuur işlem fişinde olan KDV futannın fafurada doğru olarak hesaplarıdığı ve
91'nolu KDV tebliğinde KDV tevkifatuun fafurada gösterildiği görtllınüştilt

İlgili madde hiikiimlerine uygun işlem tesis edilınesine devam edilmelidir.

245-,Karabük İ1 Özel İdaıesince Ağustos/2Ol0, 2011,z}Izve Ağustos/2013 yıllanna ait
2886 Sayılı Devlet İhde Kanununa göre ihalesi yapılan j (tıç) aOJllıale işlem dosyasnın'incelenmesi sönucundatespit edilen hususlar aşağıdaki maddeleıde belirtilmiştiı. ::.

246,hıale dosyalannda Enctiınen marifetiyle itıtiyaç tespit edildikten sonra, ihale onay
belgesinin alındığı ve İhale Yetkilisi tarafindan onaylandığı teİpit jall*lştlr.

2886 Sayılı Kanunun 11. Maddesiıin"İhalesi yapılacak her iş için bir Onay belgesi
hazırlanır. Onay belgesinde ihale konusu olan işin nevi, niteliği; milüarı yarscı proje numaİası,
Tohmin edilen bedeli. Kullanılabilen ödenek tııtarı, Avans verilebilecelrse milüarı şortları, İhalede
ııygulanacak usul, yapılacalrsa ilanın şeWi ve adedi, alınacalçsa geçici teminat miWarı betirtilir.
Onay belgesinde ctyrıca şartnamd"'ve elderinin bir bedel lrarşlığında verilip verilmeyeceği;
verilecelçşe bedelin ne olacağı gösterilir.'

Htikıııü doğrulfusunda işlem yapıltnasına devanr edtlmelidit

,, Z47-İdarenin 2886 Sayılı Devlet İıale Kanunu gereği yapılan ihalelerde geçici teminat
alındığı incelenmiştir.

- "Geçici teminat: Madde 25 - (Değişik birincifılra: 17/9/2004 - 5234/9 md.) İsıe:ktilerden,
,,ihale kanusu olan işin tahmin edilen bedelinin % 3'ü oranında geçici tominat alınır. 10 uncu madde
UYrflllca YrPıIaCak ilıalelerde geçici terrıirıat teldif cdilcn bcdeliıı, tasİiye idaresiııce }ıapılaıı taşınır
mal satışIarında ise satışa esas bedelin ol 3'ünden az olamaz.

Pazar:lık usulü ile yapılacak ihalelerde, geçici teminat alıp almamakta idareler sirbeştttr."

-6
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248'Baz ihalelerde İsteklilerin şaılname ve eklerini okuduklarına dair iınzalarrnrn
buluırmadığı incelenmiştir.

"Safraıbolu Yazıköy Çay Mevkii Z84 ada 1 parselde kayıtlı 9330 m2 yıizölçtimlü
taşınmazın satrlması" na ait ihale dosyası konunun örneğidii.

2886 SaYılı Kanunun 47 . Maddesine göre "Açrk teklif usultinde ihale: Madde 47 _ ilanda
belirtİlen ihale saati gelince, lromisyon başlranı, isteklilerin belgelerint ve geçici teminat verip
vermemiŞ olduklorını inceleyerek, kimlertn ihaleye katılabileceğni bildirir." İatılamayacaklaır:İn
belge ve te»ıirıullurırıırı geı't verllmesl kararlaştırılır, Bu işlemle/, istekliler önünde, biİ tutanakla
tespit ediliı,.

Tutanalüan Sorr_a, İhaleye ğremeyeceHer ihale yerinden çılcartılır. Diğer rsfuHiler, önce
ŞartnameYt imzaYa ve daha şonra, sıra ile teHiflerini belirtmeye çağrıIır. yapılaİak teklifler ihateye
ait artırma ve elçsiltme lrağıdına yazıIır ve teffiif sahipleri tarafından ımzalarur.

_Ilk teldİJler 
!ı1 s_uretle tespit edildiloen sonra, komisyon başlranı, posta ile yapılmış teklifler

varflcı ol«ltarakbıı tekliflorin {c_i.ha!w aii artırnıave etrsiltİne kığı(uıu yuzılıuaşıru İogıoİ. nuİtian
şonra iştekliler sıra İIe tekli/Ierde'bulunmaya devam ,jrİİrİ.''İİİır|alİ"çrwırn isteklilerin bu
durumları ihaleYe ait artırma ve elçşiltme lağıdına yazılır ve imzaları olınıİ. iİgİİ;;'İ*;;d;"
çekinmesi halinde durum ryrıca betirtilir.

İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.

?k@n YaPıldığ sırada, yapıl_qn iyıdirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa;
İsteWİlerdery lromİsYon huzurunda son telcliflerini yazılı olarak bitdirnelİri istenebilir. Daia ance
İhaleden ÇekilmİŞ olanlar bu durumdayazılı teklifveremezler." Hükmü bulunduğundan, .-

İsteklilerinönce Şartııame ve eklerini okuduklanna dair şarhıameyi imzalamalan ve sonra
tekliflerini vermeleri gerektiğinden uygulamanın bu şekilde yapılması saglanmalıdır.

249, Büttin ihalelerin sözleşmeye bağlandığı ve damga vergisi alındığı incelenmiştir.

; SözleŞmel.rl_aggçli hate gelmesi ve geçerliliği için 488 Sayılı Damga Vergisi Kanrınu
Çenel reb[Eil sayılı Tablosu "Akit'İeıle ilgiıi İeğıtıar,;taşııaı ı. maaae.ı g";"gı ıri!;o;;;;"
damgavergisi kesildiği incelerıııiştir. 9 ----- ----:

250-3L07.2009 tarih ve 2na5 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Kamu Hizınctlerinin
,Sunumunda UŞulacak Usul ve Esaslara İliştin Yönetnelik ile-İçişleri nalaıııgının 15.09.2008,tarih ve 2008/61 spyılı "k44qu hi7gletlerinin iyfleştirilıneşj'' gelelg e; drumlannırı-r-.t

; standiırtlan hazırlıklarının tamamlanmış olduğr, i"İ;t savğiİna"u yrvrİ,İuİJrğl in;İenıniİİlr.,'''-

.:-.': a.
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Etkin, verimli, hesap verebilir, vatzuıdaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu'yohetiıni
oluştıırmak; kamiı hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve cliişilk maliyetli bir şekilde''Ve.rinç. 

', ,,,'
getirilmesini sağlamak iizere, idarelerin uymasl gereken usul ve esasları düzenlemek tizere
hazırlanan yönetmeliğin dikkatlice incelenerek vatandaşların iş ve işlemlerinin zzımarunda
görülmesi hususunda hassasiyetin devamı sağlaırmalıdır.

niĞnR Hususı,an:

25l-Teftişe tabi dönemde İi Öze| İdaıesince erozyonun kontrolü ve ağaçlandırnra
konularında çalışmaların yapılmadığı beyan edilmiştir.

5302 sayılı Kanunun 6. maddesinin 1. fıkrasırun (b) bendi, 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma
ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanıınu, Başbakanlığın 01/1ll2007 gtin ve 26687 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 2007l28 saylı Genelgesi ile Bakanlığımızın 20/0312007 gtin ve 2007l3I
sayılı Genelgesi çerçevesinde, imkanlar ölçüsiinde erozyonun kontrolü ve ağaçlandırma
konulannda çalışmalar yapılması sağlanmalıdır.

2S}-Kwabfü İ1 Ozel idaresi hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşi,incelerini
belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştrrması yapılmadığı ifade

5302 Sayılı İ Özel İdaresi Kanununuh 7/2. maAdesinde "İ özel idareşi, hizmetlerl ile
ilgili olaralç halkın gör§ ve dttşüncelerlni belirlemek amacıyla komuoyu yoldaması ve arqştırması . 

,

y ap ab ilir. " denilmektediı.

İlglll tanun maddesi uyannca arıket çalışmalan il bazında başlatılarak; İ1 Özel İdare_ ı
hizrrıetleri ile ilgili olarak sivil toplum örgütleri, iI özeI idaresinden ödenek alan.kurumlar ve köy 

,

mütarlannın ankete kahlunlan ve vatarıdaşlann idare hizrıetleri hakkı,ndaki görtlş ve .,.,

dt§iincelerinin değerlendiıilerek stratejik rapor hazulanmasında faydalanılınak iizere yazı|ı rapor i
haline getirilmesi sağlanmalıdır.

253Jçişleri Bakaıılığı Mahalli İdareler Genel Müdiırlüğüniln 19.11.2008 tarih ve ZgSİ;lg

sayılı 200817 nolu Genelge emrinde belirtilen "İkinci El Oto Galerileri'ne ilişkin olarak Özel İdare
sorumluluk bölgesinde ikinci el oto galerinin bulunmadığı ifade edilmiştir.

İkincl el oto galerisi açdınasl durumunda İçişleri Bakanlığı Mahalti İdaıeler Genel

U|lgülpğtl"ü" 19ll1.D008 taıih ve 29579 sayılı 2008l7l nolu Genelgesi çerçevesinde işlem tesis
edilmelidir

254-İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avnıpa Birliği Dairesi Başkanlığının "Kadınların ve
Kız Çoouldanrıın İnsan Haklan" başlıldı, 19.02.?01,0 torih vo 20l0/rc sayılı Genolgesi uyonno&;
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasl ve kadmlann ve kız çocuklannın insan haklannın
korunması ve geliştirilmeşi konulannda Karabük İl Genel Meclisince herhangi bir karar alınmadığı,

İçişleri Bakaıılığı Dış İlişkiler ve Avnıpa Birliği Dairesi llaşkanlığı'nın "Kaduılann ve Kız
Çoouklanrun İnsan Haklan" başlıklı, 19,02.2010 taıih ve 20l0ll0 sayılı Genelgesi uyannca
Çüşmalara ivedilikle başlanmalı, üst yöneticiler tarafındaıı konu yakından İakip edih;Udir.'
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TesP$ ve Bakım Hizmeti Esaslannın Belirlenmesine Dair yönetmelik ,. sj},s_'s"*.ırİ ."oziirlüler ve Bazı Kaırun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişikıik y;;;ı*ur, ııİİitfiİ}".,,,,'

[algun GeÇici2. vc 3. maddeleri ile bu ınaddelerıleki clüzenlemelerin yerine getirilmesine ilişkin
1210712006 taritıli R:rT,.9Y.P9",yayınlanan "Kamu Binalan, K*";İAçr[ ahrrı* r. ilpı,,TaŞıma AraÇlannın Özürlülerin Kulianımına Uygun Duruma Getirilmesr, ııe ıgıı 20ı0ı6118,"!rı,
BaŞbakanlık Genelgesi kapsamında yapılan inĞlemedelör;-İ;;-İ.irr., binasınuı girişininöztirltilerin ,kullanabileceği şekilde diızenlenmediği ve öztirlüler için herhangi bir f;iii;ti"olmadığı ve tespitin yapılmadığı incelenmiştir.

255'30/0712006 tafih ve 26244 _juyrl, Resmi Gazete'de yayuılanan Bakıma Muhtaç
_Q'4ul*i" 5378 sayılı Öztırltıter veBazı Kanun ve Kanun Hükmünd; İ(*u**.lerde DeğişiklikYaPılması Hakkında §agYn'un Geçici 2. ve 3, maddeleri ile bu maddelerdeki diizeniemelerin
Yerine getirilmesine iliŞkin l2lO7D0O6 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan..,Kamu Binaları,KamuYa AÇık Alarılar J:_ J_oplo Taşıııa Araçlanrun Özttrlülerin kuııar*,ru Uygun DurumaGetirilmesi" ile ilgili 200_6118 sayılİ BEbul.*lrt Genelgesinde öngörülen eylem planlarının
YaPılarak Kanunda öngöriilen özııfİülerin erişebilirliğne Q7 ronunuİyinnıııgi graigı iriit"u
İtİbaı'cn YPdİ 1ııl iÇındğ_uYgun halo gotirilıııeui içl, eİy;*t gösterilmesi, i2.ı ı.zEıo"tartıi nu ziisısaYılı Resmi Gazetede j'ayuılanan Y,üksek 

-Plad;ma - 
Kurulunun karan ile kabul edilen"UlaŞılabilirlik Sfuatejisi ve Eylem Planı (20l0-2011)"nın da diki<ate aluımasr tavsiyeye değergörülmüştilr

lı
. 2s,f-HaYvan hastalıklan ile mücadele için 20t3 yıtı bütçesine 25.000,00-TL ödenekkonulduğu, 6.750,00-Tl'nin harcandığı ancak sahipsiz hayvanlann korunınası ve gözetilmesi ilehayvan bar,rnaklaflnın kurulması amaçli bir çalışma yapımaaıgı incelenmişiı i.

kJry.r,ş,ffi*Jry,,ffi !€?Ğ'Bt&{6i,be.ffi

İl Özel İdareleri, haYvan hastalıklan ile mücadele için, 3285 sayılı Hayıan Sağlığı veZabıtasıKanununun 30. maddesi gereğince ye aynca, lİıİı.rı rİrt ı,g*İ|aıozıibarirüfŞ4iö
saYılı Genelgeleri gereğince; salılfll vJ süipsiz h"vr*İ.İ-rn korunmasT; gö;ı*;;ü;;;i"
lzen göstererelÇ hayvan hastatıklan ile mücadele, veterinerlik hizmetleri Ğ h;y;;;rk#;
kıınılması ÇalıŞmalannda_fonksiyon iistlonmolori söz koıııısıı olduğuııclaıı, bunlau geıçekleştirmok
amacıYla bütÇeYe ödenek konulması ve gerekli çalışmalar yapılmasİsaglaıımalıdır.

2s7-MüfettiŞliğimize verilen^bjla_taflıti şikayet._di|ekeesinae aynen ..Karabük Emniyet
Müdİİrlüğü hizrrıet binası ihatesi 5.700,00-TL'y. lİra. edildi, ü o,rtamannlandı. Finııa işi yJ,da
bııaktı, bunun iizerine pazarlık usulü 6.700,00-TL civarında Yo2 gibi komik bir rakama j;;;yi"
adrese ihale teslim 

:dr]qi, bu işe alt )iakla!ık T4rvetln dışanda tıazırlanması bu işi ıvı"rİ.ıu"İİİ;geqü. P| ınaliyetin kime lıÜırlatlaığı'betli a.glairr;ürkü imza Suluunamaktadır. Kurumdaki
miİhendislere baskı. YaPılarak b_u vaktas* maİlyeti'kendileri narulamİş gibi imza attınlmak
istenrıeketedir. Bu d;İrun l"q.1.;;;d;-rdİ;;şetntrol mühendisi olarak müteahhit işçisi
:lg$ ÇalŞan_bir mühendisi atamak istemişlerdir; olay basına v*rİyr|çu d;*n görevden aldılhr,
hiÇbit mühendis bu işte kontrol yapmak isiememektedir. ikinci t""";'ii o;;iftil; *fi;;.nıüdtiıü Caıreı'KAN 

ŞöT"r9 getit gelnez yetrnişe yakın doğrudan Lmin işe kend.i *ıİuarşr:""
dosfuna ihaleleri vermiştir. Bu iki firmarun-ismi batİar Ticarit ve Sudem ri"aret,tir. ilr".i.; i"
9laı ı,_*ılcg Erenler Ltd. Şti. işleri vermektedir. Yukanda belirtilen iki firmanı, Jrı.t 
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Hususlan incelemeye aluınuştır.

isnör,üpıü:

258-Karabtik İl Özel İdare Genel İş ve Ytınitiimtınıin ,

İmar Planı ve İmar Planı Tadilatları, Kaçak veya Ruhsata Aylfln Yapılaşmalar, yapı
Ruhsatı ve YaPı §{l*rlu İzin Belgolori, İfraz, rçvhlt vc Köy Yerleşik aı*, İ*rpit işİoJuıı,
Rüsat İŞ ve İŞlemleri ve İlıae İş ve İ|lemleri vıtıİtlye BEmüfettİşi Metin ylLMAztarafindan,

SayışQy P.oçtr, İle İlglll Hususlar, Yerleşim. Durumu, 1l Özel İdaresi organlan, İ1
Genel Meclisi İle İlgll iş veJŞlemleri, il Bncİımeni fı. iıgiıı lş 

"L 
işı"*i.r, veıi, st ut"iit iıan,

Performans Planlan,Taaliyet Raporlan, o1ganlara ilişkin ortak İıııktı*ı.r,a"iı »-"".* İ;Üİ;;r,
Tarihi ve KtiltiirelJa§ınmaz Varlıklar, ntıltır-tış yollar, il özel iİ; G;J§;İ;;ıtğ;;.
|ersoleJ 

İ»l,"+"İ, BütÇe ve Kesin Hesap İşlemleri, emlut r"İrtlr"lrkİ;;.İşlemleri, Taşınır Ma[
IŞ ve IŞlemleri, Erırak, Kayıt, Dosyalama ve Aışiv İşleri, Su ve Kanal Hlrrr"u".l, yol r" Uluşr*
Hiarıctlcri, Destek Hianretleıi, Yatınm ve inşaat Hİzrnetleri, Hukuk işİ;Kamu Hizrnçtlerinin
Sunumunda UYulacak Usul ve Esaslar, Diğer Hususlar, Mülkiye 'a.şİrrr.ttİşİ Ü;;]İİN
tarafindan,

Teftiş edilmiştir.

cÖnrcv vg soNuc:

_259:TeftiŞ. qbl dönem içinde Karabük Valiliği görevinin Yatilr.zetliH rüçÜK tarafından
yürtltilldüğü i ncelenmiştir.

Karabük İl Özel İdaıesi Genel İş ve Yüriltilmilntln tarafimızdan teftişi sonucunda, (3)
örnek olarak dtİzenlenen bu rryorun (1) örneği dairesine verilmek iizere Karabtık vatiligine, İz;örneği de İÇiŞleri Bakanlığına (iııiiilkiyaTeftiş İurulu BEkanlığı) srn ı*rştu.. o4/1o/2ol3
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