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Içişleri Bakanlığı. TEFTİŞ RAPOR .Miilkiye

Zonguldak İl Özel İdaresi Genel İş ve Yürütümü taratımdan teftiş edil
eleştiri ve öneriye değer hususlar aşağıda maddeter halinde açıklanmıştır.

öNcExi rnrriŞ VE SONUCU :

l- Zonguldak İl Özel İdaresi genel iş ve yiirütümü teftişinin bundan önce Mülkiye
Başmüfettişleri Dr. Atilla ŞAHİN ve Yaşar GÜNEŞ tarafindan yapıldığı, üiresinde mevcut
03.10.2013 giln ve A.Ş.159/48, Y.G.9/87 sayılı Teftiş Raporundan anlaşılmıştır.

Önceki Teftiş Raporunda tenkit ve tavsiye konusu yapılıp da heniiz diizeltilmeyen ve
tamamlanmayan hususlara rastlanıldığında bu teftiş raponınun ilgili böliim ve maddelerinde
aJrıca değinilecektir.

2- Mülkiye Müfettişi defterinin mevcut olduğu ve teftişle ilgiti emir ve genelgelerin
deftere kayıt edildiği inceienmiştiı.

Miilkiye Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 58 inci maddesi gereğince " Kurum ve
kuruluşlarda sayfaları numaralandırılmış, mühürlenmiş ve son sayfasına defierin kaç sayfadan
ibaret olduğu yazılarak ilgili birim amirince tasdik edilmiş bir ıeftiş deJieri bulundurulur.

Müfett$ler, teftişin başlayış ve bitiş tarihlerini, hangi işleri tefıiŞ ettiklerini,
düzenledikleri raporun ıarih ve sayısını, tefiiş edilenin görevini, adını ve soyadını deftere
Yazmak suretiyle imzalarlar. Teflişle ilğli olarak Bakanlıktan gönderilen emir ve genelgelerin
ıarih ve sayıları ile özeıleri, tefiiş olunan memurlarca defterin Ezel bölümüne yazılarak
imzcılanır. " hükmü doğrultusunda teftişle ilgili olarak bakanlıktan gönderilen emir ve
genelgelerin tarih ve sayıları ile özetlerinin defterin özel böliimüne yazılarak imzalaıımasına
devam edilmelidir.

3- Önceki Teftiş Raporunun 08.11.2013 tarihinde İl Genel Meclisinin bitgisine
sunulduğu incelenmiştir.

Teftiş Raporlarının İl Özel İdaresinin ilgili birimlerine gönderilerek Raporda mevzuata
aykrn olduğu için diizeltilmesi istenen hususlar ile uygulamaya yön vermesi açısından tavsiye
edilen.ko.nulann takip edilmesi ve İl Genel Meclisinin bilgisine sunulmasırun yanı sıra 5302
saYılı İl Özel İdaresi Kanunun m " Denetimin kapsamı ve tijrleri" başlıklı 38'inci maddesinin
son fikrasınrn, ",,.Denetime ilişkin sonuçlar komuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine
sunulur..." Şeklindeki hükmü uyarınca Mülkiye Müfettişlerince diizenlenen raporlar ile
1ukandaki madde metninde yapılacağı belirtilen diğer denetimlere dail raporların sonuçlarırırn,
kamuoluna açıklanması ihmal edilmemelidir.

4- l8.04.20ll tarih ve B.05. ıLİ.0.02.02 00-1663.o1-2426 sayıIı onay ile yüriirlüğe giren
Mülkiye Müfettişlerince Diizenlenen Raporlann Değerlendirilmesi, Takibi ve
sonuçlandınlması Hakkında yönergenin dikkatlice incelenerek bundan sonra Mülkiye
MüfettiŞlerince hazırlanan raporlara verilecek olan cevaplann şekil ve siirelerine uyularak
cevabi raPorun hazırlanması, takibi ve sonuçlandınlması konusunda gerekli hassasiyetin
gösterilmesi sağlanmah ayrıca yönergenin 22 nci maddesi gereği yönergenin hizmet içi eğitim
ve seminerlerde konu olarak işlenmesi ihmal edilmemelidir.

GENEt. sEKRETEltl-iK
5- Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevinin önceki teftiş tarihinden

18.02.2020 tarihine kadar Recep DEMIRTAŞ tarafından yürütülmüş olduğu, 01.04.2020
tarihinden günümiize kadar ise Genel Sekreter Ahmet Giiral KARAYILMAZ tarafından
yürühilmekte olduğu incelenmiştir.
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içişleri Bokantığı TEFTİŞ MPqRU

6- Zonguldak İl Özel İdaresi İmza Yetkileri Yönergesinin Valilik
31.07 .2017 Ianhinde onaylanarak uygulamaya konulduğu ve birim müdürlükleri ı]e

7- Zonguldak İl Özel İdaresi tarafindan tüm birimler için en son 30.03.202I tarihinde
görev, yetki ve çalışma esaslan yönergelerinin hazırlandıgı ve İl Valisinin onayına sunularak
yüriirlüğe girdiği inceIenmiştir.

8- Teftişe tabi dönemde İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin 5302 sayılı il Özel İdaresi
Kanı.ınunun 35 inci maddesi gereğince Özel İdare birimleri ile İlçe Özel idare Mtidıirltiklerini
denetlemediği, 38. madde gereğince kurulan komisyon marifetiyle denetim yapılüğı
incelenmiştir.

Personelin yetiştirilmesi, eğitilmesi ve bilgi dağarcığının geliştirilmesi anlamında il
özel İdaresi Genel sekreterine büyiik sorumluluk düşmekte olup, 5302 sayılı İl Özel idaresi
Kanununun 35 inci maddesirin; "...Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve
onun emirleri yönünde, mevzual hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il
özel idaresinin amuç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çatışma programına göre
düzenler ve yiirütlir. Bu omaçla il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve
bunların uygulanmasını göıeıir ve sağlar..." hiikmü uyannca İl Özel İdaresi Genel Seketeri
tarafından periyodik denetim yapılması ihmal edilmemeli, kurumsal hafızanın oluşturulması
açısından bu denetimlerin bir tutanağa bağlanması sağlanmahdır.

PERSONEL iŞLEN{LERI :

9-Zonguldak İl Özel İdaresi İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdi,iIlüğ[inde 1 Müdiir, l Şel
2 memur, 2 kadrolu işçi, l şirket işçi,4 kadrolu işçi (güvenlik görevlisi) ile 3 şirket persone|inin
(güvenJik görevlisi) görev yaptığı incelenmiştir.

Zon dak İl Özel İdaresinin kadro dera lan daki tabloda österilmi tir.
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Mevcut DurumUnvan Norm Kadro
standardı

Meclisin
Ihdas Ettiği Dolu Boş

Genel seketer l 1 l
nel sekreter yardımcısı 2 2 2

Hukuk Muşavr11 l ,l

1

Avukat (kısmi zaman[ı Sözleşmeli) 4 2 1 1

Iç Denetçi -) 3 1 2
Müdür l6 15 14 1

Uzman 9 4 1

ş9l J -Z. 20 12 8
Mali Hizmetler Uzmanı 4 1 1

Mali Hizmetler uzman yardımcısı 2 l
Idari Personel(Ilçe
Müdiirü Hari

zel İdare
75 Jl 33

Teknik Personel(14 sözleşmeli) 60 55 49 6
Sağlık Personeli 20 4 2 2
yardımcı Hizmet personeli 30 20 20
Memur Kadroları Toplamı 259 193 76

çlIşSürekli Kadroları Toplamı l28 128 119 9
Ge lcl I 1

Şirket Personeli (8 Taşerondan
Kadro G en)

23l

Genel To lam 6l8 32l 467 85

yapıldığı inceienmiştir.

I

I

3

ü|
64

ll7

I

|23|l

,UL,



I ç işleri B akanlığı,....................T E Frİ Ş RAP0R

Meclisce ihdas edilen kadro karşılığı (1) Kısmi zamanlı Avukat, (1)
Taıihçisi, (3) İnşaat Mühendisi, (l ) Harita Müendisi, (1) Elektıik-Elektronik
Çevre Mühendisi, (l) Maden Mühendisi, (l) Orman Mühendisi, (l) Jeoloji Mu
Veteriner, (l) Harita Teknikeri ve (1) İnşaat Teknikerinin sözleşmeli olarak çahştınldığı,

Teftişe tabi dönemde Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuçlarına göre 2077 yılında l5
personelin açıktan atanarak göreve başladığı arılaşılmıştır.

Teftiş dönemi içerisinde (225) işçi ve (28) memur personelin emekli olduğu, (4) memur
personelin KHK ile ihraç olduğu, (l9) memur personelin naklen başka kurumlara gittiği, (l)
memrır personelin istifa ettiği ve (22) memur personelin naklen geldiği, personel Limited
şirketinde ise (t) işçinin sözleşme süresinin sona ermesi nedeniyle ilişiğinin kesildiği, 696
sayıh KHK gereğince (1) işçinin emekli edildiği, (l l) işçinin kendi isteği ile istifa ettiği,

(7) Daimi İşçi personel, (2) Memur personel ve (l3) Personel Limited Şirketi personeli
olmak i,izere top|arn (22) personelin Valilik birimlerinde, (4) işçi ve (l ) memurun Valilik harici
diğer birimlerde (AFAD, Çağn Merkezi, Çevre ve Şehircilik İl lı,liıdtirltıgti.1 istihdam edildiği

Anlaşılmaktadır.

Müdürlfülerde yapılan denetim sırasında memur ihtiyacının olduğu dile getirilmiş,
yukandaki veriler incelendiğinde norm kadronun (259) memuru çalıştırmaya cevaz verdiği, il
Genel Meclisinin ise (193) memur kadrosunu ihdas e$iği halde çalışan memur sayısının (l l7)
kadrolu ve sözleşmeli personelden oluştuğu, başka bir anlatımla norm kadronun |l2 orarunda
memur sayısı ile hizmetlerin yürütüldüğü, bununda müdiirlüklerin personel talebinin yerinde
olduğuna dair bir gösterge olduğu, bunıın yanında özellikle genel idari hizmetler ve yardımcı
hizmet sınıinda çalışan personele ihtiyaç duyulduğu, müdür kadrolarınrn yeterli olduğu,

Bu nedenlerle. İl Özel İdaresinin memur ihtiyacının genel idari hizmetler ve yardımcı
hizmetler sırufinda olduğu değerlendiriterek il Özel idareleri Norm kadro İıke ve
Standartlanna Dair Yönetmelik çerçevesinde İl Genel Meclisi kararı ile kabul edilen kadro
standartianna kaıuşturulması için gerekli işlemlerin yapılması sağlanmalıdır.

10- Memurlar eli ile yürütülmesi gereken hizmetlerin bir kısmınrn daimi işçi
statüsiiıdeki personel tarafından yürütiildüğü görülmüş, bürolarda çalışan daimi işçi sayısrnın
(15) olduğu, eksik istihdam edilen memur kadrosunun (76) olduğu, böylece memur eksikliğinin
işçi çalıştırarak giderilmeye çalışıldığı anlaşılmrş, bir önceki madde ile bağlanılı olarak bu
durumun memur eksikliğinden kaynaklandığı ifade edilmiştir.

Anayasanın l28'inci maddesinde;"...Devletin Kamu iktisadi Teşebbüsleri ve diğer
kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu
hilnıetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle
yijrütülür.,." denilmekte olup, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununu süreklilik aız eden
görevlerin memurlar eliyle yürütüleceği ayru kanunun değişik 33'iincü maddesinde ise
kadrosuz memur çalıştınlamayacağı hiikmü yer almaktadır.

içişleri Bakaııhğının (Mahalli idareler Genel Müdiirlüğü); "...memurlar eliyle
yürütülmesi gereken kamu görevlerinin yürütülmesinde ğçi statüsiinde personel
istihdamının, Anayasa'nın l28/1,657 sayılı Kanunun 4. maddeleri ile Sayışlay 3. Dİiresinin
1968/229 ve 1. Dairesinin 1969/6978 giin ve sayılı kararları karşısında mümkün
olmadığına..." ilişkin l4.11,1994 tarih ve B.O50.MAH.07l000l/1568 sayılı Genelgeleri
mevcutİur.

SaYlŞtay l. Dairesinin 196916978 sayılı ve 3. Dairesinin |968/229 sayılı kararlanıda;
kadro konusu olan ve süreklilik arz eden görevlerde yevmiyeli personelin çalıştırılamayacağı
hususuna açıklık getirilmiştir.
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(4)
içişleri Bakanlığı TEFIİŞ RAPqRU

Danıştay 2. Dairesinin... Belediyesi ile ilgili l8.06.1998 ,K
1998/2222 sayılı karannda; daimi işçi olan kişilerin mevzuata ay urluk

TCKkadrolarında görevlendirmenin TCK'nın 240'ıncı maddesinde (Halen
257'nci maddesiyle dtizenlenmiştir.) tarif edilen görevi köttiye kullanma suçunu oluşturduğu
ifade edilmiştir. Yine Daruştay 2. Dairesinin ... Büyiikşehir Belediyesi ile ilgili 09.12.1997
tarihve E: 1996/666,K: 1997/2956 sayılı karannda da; belediyenin genel idare esaslarrna göre
yüütmek zorunda olduğu asli ve sürekli kamu görevlerini işçi stanisünde kişiler atayarak,
Anayasanın 128 ve 657 sayıh Devlet Memurlan Kanununun 4'üncü maddesine aykın olarak
işçiler eliyle gördürmesi şek-lindeki işleminin TCK'nın 24O'ıncı maddesinde (Halen yürürliikte
bulunan TCK 257'nci maddesiyle diizenlenmiştir.) tarif edilen suçu oluşturduğu ifade
edilmiştir.

Yukanda sıralanaı kanun hiikümleri, konuya açıklık getiren Bakanlık Genelgesi,
SaYıŞtay ve Danrştay Kararlan göz öniinde bulundurularak hukuka uygun işlem tesis edilmesi
sağlanmalı, aksi uygulamalann ilgililerin sorumluluğunu doğuracağı unutulmamahdır.

ll- Zonguldak İl Özel İdaresi daimi işçi kadrosunda (1l9) personel mevcut olduğu,
kanuni oran göz önüne alındığında (4,76) engelli işçi, (2,38) eski hüktimlü işçi istihdam
edilmesi gerektiği, zonguldak İl Özet idaresinde engelli işçi sayısının (8), eski hiiktimlü işçi
sayrslnln (2) olduğu incelenmiş, terörle mücadele yasasına tabi işçi bulunmadlğı anlaşılmıştır.

4857 sayılı İş Kanunun 30'uncu maddesinin; ''...İşverenler, elli veya daha faxla işçi
çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüade dört
engelli ve yüıde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına aygan işlerde
ÇalıŞtırmakla yükümlüdürler..." htikmü dikkate alındığında engelli istihdam oranı ile istihdam
edilen eski hfütimlü oranırun uygun olduğu görülmektedir.

12- İ| Özel İdaresinde mevcut (ll7) memur kadrosunda kanuni orarı göz önüne
a[ındığında (3,54) engelli personel bulunması gerektiği, halen (4) engelli memur çalıştırıldığı,
(1) terörle mücadele yasasına tabi personel bulunduğu incelenmiştir,

657 sayıh Kanunun 6lll sayılı Kanunun 99'uncu maddesiyle değişik 53'üncü
maddesinin;

"...Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalışıırdıHarı personele ait kadrolarda %o 3
oranındl özürlü çalışıırmak zorundadır. '% 3'ün hesaplanmasında ilgiti kurum veya kuruluşun
(yurıdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkıııe alınır... "hükmü ve bu maddeye
istinaden 03.10.201l tarih ve 28073 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yüriiriüğe giren
öztırütılerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartlan ile yapılacak Merkezi sınav ve kura usulü
Hakkında Yönetmeliğin l 1'inci maddesinin;

"...Ozürlülere lahsis edilecek kııdroların tespiIinde, ilgili kurum veya kuruluşun,
yurtdışı teşkilatı hariç, toplam dolu memur kadro sqyısının'% 3'ü dikkate alınır.

. Kurumlar hizmet gereklerine göre özürlülere ıahsis edeceHeri münhal kadrolarını,
oMss sonuçlarma veya kura usulüne göre yerleşıirme yapılmosını sağlayacak şekilde.farktı
eğtim, sınıf ve unvanlar itibarıyla hazırlamak zorundadır

özürlülerin isıihdam edileceğ uygun münhal kadro bulunmadığ ıakdirde genel
hükümlere göre diğer münhal kadrolarda unvan değişikliği yapılarak gerekli kadrolar İemin
edilir. ozarlü personelin istihdam etlileceği birimler, ilgili kurum veya İuruluşça belirlenir... "

Hükümleri doğrultusunda işlem yapılarak bundan böyle de, engelli vatandaşlarımızın
çahşma hayatında aktif rol almalaıı içiı gereken tedbirlerin alrnması sağlanmalıdır.

13- Memurlann özliik dosyalannda di,izenleme yapıldığı, personel biigi sistemine
kaydedildiği, izin ve raporlann yine sistem üzerinden takibinin yapıldığr, her memur için kurum
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kimlik belgesi diZenlendiği, her
oluşturulduğu görülmüştür.

memur için sekiz bölümden oluşaı

657 sayılı Devlet Memurları Kanrınunun 611l sayıh Kanunla değiştirilen "
sisteml özlük dosyası" başlıklı lO9'uncu maddesinin son fıkasınrı; " ...Ozlrik dosyalarının
tutulma esasları ile azlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin ustıl ve esaslar Devlet
Personel Başkanlığınca belirlenir..." hiikmü iizerine Devlet Personel Başkanlığının
15.04.2011 taihve27906 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan (Seri No: 2) Kamu Personeli Genel
Tebliğinde;

".,. ]- Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca
tutulacak personel bilgi sistemine kııydolunurlar. Burada memurun adı, soyadı, cinsiyeti,
doğum tarihi ve yeri, öpenimi, kadro unvanı ,e derecesi, memuriyete başlama tarihi,
memuriyellen ayrılma tarihi ve sebebi, sendika üyeliğne ilişkin bilgiler ile gerekli görülecek
diğer mesleki bilğler kaydedilir.

2- Kurumlarca her memura üzerinde memurun kurumu, adı, soyadı, unvanı, Türkiye
cumhuriyeti kimlik numarası, fotofuafi ve gerekli görülen diğer bilgilerin yer aldığ bir kurum
kimlik belgesi verilir,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1/B ve 4/C maddelerine göre istihdam
edilenler, personel bilgi sistemine kaydolunur ve bunlara kurum kimlik belgesi verilir. Söz
konusu personel için personel bilgi dosyası ıutulur,

3- Her memur için bir özlük dosyası tuiulur. Ozlık dosyalarının itina ile dofuu ve
tarafsız bir şekilde ıutulmasından personel birimleri sorumludur.

4- Ozlük dosyaları memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe
ilerlemelerinde, derece yül<selmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin
kısilmesinde göz önünde bulundurulur.

5- Özlük dosyası sekiz bölümden oluşur:

Birinci bölümde; ilk-yeniden-naklen atamaya ilişkin belgeler,

İkinci bölümde; öPenim durumu, bildiği yabancı diller ve derecesi, yapıığı lisansüstü
eğitim-staj ve incelemeleri ile ilgili belgeler, kaııldığı her ıürlü eğitim faaliyeıine itişkin
belgeler, kendisi tarafindan verilen yayın ye eserlerine ilişkin bilgiler.

Üçüncü bölümde; memurun kullandığ izinlere ilişkin belgeler,

Dördüncü bölümde; memur hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına ilişkin evraklar
ile verilen disiplin cezaları, yargı organlarınco memur hakkında verilmiş karar örneHeri,
görevden uzaklaştırmaya ilişkin belgeler ile varsa inceleme, soruşturma ve denetim raporları,

Beşinci bölümde; kurumlarca gereWi görülmesi halinde memurun maaŞ ücret, harcırah
ve sair parasal haHarına ilişkin belgeler, emeklilik durumuna ilişkin betgeler, bahnakla
yükümlü olduğu kişilere ilişkin bildirimler, mal beyannameleri ile sendika İğeliğne ilişkin
belgeler,

Altıncı bölümde: memurun adaylık ve asli memurluğa atanmqsına ilişkin belgeler,
derece ve kademe ilerlemeleri, sınıf, yer, unvan, görev değişiklikleri ile ilğli belgeler, geçici
görev lendir ilmesine ilişkin bel gel e r,

Yedinci bölümı]e; ödül, başarı ve üstün başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve
belgeler,

lJ^
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Sekizinci bölümde; askerlik durumu, mecburi hizmeı yübiimlülü,
durumuna ilişkin belgeler ile yakarıdaki ballmler kapsamına girmeyen m
durumunn ilişkin diğer mesleki bilgi ve belgeler,

Saklanır.

6- Belgeler özlük dosyasının ilgili bölümüne, eski tarihli olan altta olacak şekilde,
lrronolojik sıraya göre yerleştirilir.

7- BakanlıHar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, özlük dosyasında yer alan
bilgilerden islihdam polilikalarının tespiii ve uygulanmasında gerekli gördüklerini merkezde
e l e ktronik or tamda ıutarlar.

8, Görevi herhangi bir şekilde sona eren memurların özlük dosyoları kurumlarınca
saklanır

9, Ozlük dosyalarının lutulmqsı ve muhafazasında özel hayatın gizliliği ill«sine riayet
edilir. Ozlük dosyası içeriği hakkında soruşlurmq ve kııvuşturmaya yeikili merciler
dıŞındakilere açıklama yapılamaz, bilğ verilemez. Ayrıca kişinin rızası olmalrsızın özlük
dosyasındaki bilgiler ve kayıilar esas alınarak kişi hakkında yayında bulunulamaz.

10- 657 sayılı Devlel Memurları Kanununun 1/B ve 4/C maddelerine göre istihdam
edilen personelin personel bilğ dosyasında; lrıonolojik sıraya göre sözleşmeler, öğenim
durumuna ilişkin belgeler, kurum içi yer ye unvan değişiHiklerine ilişkin belgeler, izinler,
sendika üyeliğine ilişkin bilgiler, sözleşme feshi ve hizmete yönelik diğer belgeler tutulur... "
hükmüne göre Özliik Dosyalannn usuliine uygun tutulduğu görülmüştiir.

14- Genel beyan dönemlerinde ve değişikliklerde personelden mal bildirimi alındığı,
mal bildirimlerinin özliik dosyalannda müafaza edildiği, genel beyan dönemlerinde alınan mal
bildirimlerinin Genel Sekreterlik Makamının 16.0|.2020 tarihli E.606 sayılı görevlendirme
oluru ile cenel seketer yardımcısı Rıza cıci başkanlığında. Üye insan kaynaklan Müdürü
Yakup ÇELİK. Üye Külti,ir ve Sosyal İşler Müdürü Haydar AÇIKCÖZ:den oluşturulan
komisyon tarafından tutanak ile karşılaştırma işleminin yapılmış olduğu görülmüştiir.

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanununun 9'uncu ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin l5'inci
maddesine göre mal bildirimteri gizli olduğundan, gizliliğinin temini için tiiırn mal
bildirimlerinin kapalı zarf içine alınarak muhafaza edilmeli,

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklaıla Mücadele
Kanunun 7'nci maddesinin;

"...Bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ite biten yılların
en geÇ Şubal ayı Sonuna kadar bildirimlerini yenilerler. Yeni bildirimler yetkili merci
tarafından daha önceki bilılirimler ile karşılaştırılırlar... "

hiikmü, Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 18'inci maddesinin;

" ...Yeni ve ek bildirimler, 6 ncı maddede belirtilen yeikili merciler tarafindan daha
önceki bildirimler ile karşılaştır ır... " hükmüne uygun işlem yapılmasrna devam edilmelidir.

l5- Personele etik sözleşme belgesi imzalatılarak etik sözleşmelerinin özlük
dosyalannda muhafaza edildiği anlaşılmışhr,

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başıuru Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğin 23'iincü maddesi; "...Bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri, bir ay içinde,
Ek,l'de yer alan "Etik Sözleşme" belgesini imzalamakla yükümlüdürler. Bu belge, personelin
özlük dosyasına konur... " hfümünü ihtiva ettiğinden, madde hükmü doğrultusunda işlem tesis
edilerek tüm persone|in etik sözleşme belgesinin özliik dosyasında muhafaza edilmesi
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uygulamasının devamı sağlanmalıdır.

16- İnsaı Kayıaklaıı ve Eğitim
Zonguldak İl Özel İdaresinin http://wrıw

Müdürlüğünce Etik Komisyonunun ol
.zonguldakozelidare.gov.tr adresli intemet Sa

Etik Komisyonun üyelerinin yayınlanmadığı görülmüştiir.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hak]<rnda
Yöneımeliğin 29'uncu maddesinin:

" ...Kurum ve kuruluşlarda. eİik kültürünü yerleştirmek ve gelİŞtirmek, personelin etik
davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve
yönlendirmede bulunmok ve elik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst
yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur

Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve
kuruluşun üst yönelicisince belirlenir Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri,
üç ay içinde Kurul'a bildirilir Elik komisyonu, Kurul ile iş birliği içinde çalışır... " hükmü
uyannca işlem yapılarak. komisyonun etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin
etik davranrş ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve
yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamalan değerlendirmek konulaında çahşmalarda
bulıınması için gereken tedbirlerin alınması sağlanmalıdıı.

17- Personelin gizli sicil raporlannın özliik dosyaları içerisinde kapalı zarf içerisinde
müafaza edi ldiği görülmüştür.

61ll sayılı Kanunun 116'ncı maddesi ile 657 sayılı Kanuna eklenen ve geçiş
hükümlerini diizenleyen Geçici 36'ncı maddenin (A) fikasının; " ...Bu maddenin yürürtüğe
girdiği tarihıen önce tutulmaha olan sicil dosyaları, bu maddenin yürürlüğe §rdiği tarihi
izleyen beşinci yılın sonuna kadar muhafaza edilir ,.. "hiikmü ve 61 1 l sayılı Kanrınun yiıriırlüğe
giriŞ tarihi olan 25.02.2011 tarihinin göz öniinde bulundurularak gizli sicil raporlannın
muhafaza veya imha edilip edilmemesinin idarenin takdirinde olduğu bilinmelidir.

18-657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa tabi personelin disiplin işlemlerini yürütmek
tizere İl Özel idaresi Disiptin kurulunun her yıl görevlendirme yaıılrnak suretiyl; yeniden
belirlendiği görülmüştü.

Teftişe tabi dönemde (3) personele uyarma, (2) personele kınama, (3) personele aylıktan
kesme cezasr, (1) personele 1 yıl siireyle kademe ilerlemesi durdurulma cezası verildiği,
cezalara karşı yargıya itirazın olmadığı, disiplin cezalanna ilişkiı dosyalann incelenmesinden
ilgililerin saııınmalanrun alındığı görülmüştiir.

Ayrıca il Öze| İdaresi işyeri Disiplin kurulunun Toplu iş sözleşmesi Hükiimlerine
uYgun olarak oluŞlurulduğu, 4857 sayılı İş Kanununa tabi personelin disiplin işlemlerinin
yürütüldüğü Disiplin kurulunun her yıl belirlendiği. Toplu İş sözleşmesinin 58. maddesine
göre iki işÇi temsilcilerinden olmak iizere 4 kişinin en son 08.05.2020 tarihli Genel Sekıeterlik
oluru ile belirlendiği, Genel sekreter yardımcısı Başkanhğında. insan kaynakJarı ve Eğitim
Müdtirü ve iki Sendika Temsilcisinden oluştuğu,

Teftişe tabi dönemde (2013- 202l) (3) daimi işçi personele işyeri Disiplin Kurulu Karan
ile yevmiye kesimi disiplin cezası verildiği, (7) daimi işçi personele (veren tarafından
gerekçesi gösterilerek uyarma cezası ve (3) daimi işçi personele krnama cezası verildiği
toplamda (13) daimi işçi personele verilen cezalara karşı yargıya itirazın olmadığı, disiplın
ceza|arlna iliŞkin disiplin kurulu tarafindan verilen dosyalann incelenmesinden ilgililerin
savunmalarınrn alındığı anlaşılmıştır.

personelin sevk ve idaresinde gerektiği hallerde mevzuatın öngördüğü mfüAfat ve
disiplin cezası araçlarınrn uygulanmasının, bu araçların kuıallara uyan ve uymayan personelin
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ayırt edilmesinde adaletli bir yönetimin gereği olduğu kadar, ger
mecburiyet olduğu ve ihmalinin de sorumluları için suç
unutulmamalı, disiplin ceza işlemlerinin, Anayasanın l 29'uncu

ektiği
teşkil ede

maddesi hükmü
bulundurularak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 ve devamı maddeleri ile Disiplin
Kurullan ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yiirütülmeli, aynca 657
sayılı Devlet Memurlan Kanununa tabi personelin disiplin işlemlerini yürütmek tızere İl Özel
ıdaresi Disiplin kuıulunun her yıl görevlendirme yapılmak suretiyle Disiplin kurulları ve
Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğinin 4. maddesi uyarınca İl Valisinin onayıyla
oluşturulması ihmal edilrnemelidir.

19- Teftişe tabi dönemde hakkında 4483 sayılı Kanuna göre ön inceleme yapılan
personel olmadığı görülmüşti,ir.

4483 Sayılı Memuriar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun
Uygulamasına İlişkin Olarak İçişteri Bakanlığınca Yiirütülecek işlemlere ilişkin Ycınergenin 32
nci maddesi uyıınnca; işlem yapılması durumunda verilen kararlann ilgililerin özliik dosyasına
konulması ve gerekli takiplerin yapılması sağlanmahdır.

20- Teftişe tabi dönemde personele Zonguldak Valileri tarafından (39) personele başan
belgesi veri ldiği incelenmişıir.

Bundan böyle de çahşmalannda üstün başarılı, görevine bağlı personelin özellikle Genel
Seketer tarafindarı tespitinin yapılarak ve bu tespite ilişkin gerekçelerin açıkça belirtilerek il
Valisine teklifte bulunularak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Başarı Belgesi"ne
ilişkin 122'nci maddesi hükmü uyannca memurlann çalışma ve başarılan göz öniinde
bulıındurularak, hak eden persone[e başan belgesi verilmesi yoluna gidilrnelidir.

2l- i| Özel İdaresinde görev yapan personelden teftiş dönemi içerisinde sadece 2015
yılında (1) memura ikramiye verildiği diğer yıllarda ikramiye verilmediği incelenmiştir.

5302 saYılı İl Özel İdaresi Kanununun 36'ncı maddesinin son fikrasının, sözleşmeli ve
işçi statiisiinde çalışanlar hariç il Özel idaresi memurların4 başan durumlanna göre toplam
memur sayrsrnın %olO'unu ve Devlet memurlarına uygulanan ayhk katsayının 20.000 gösterge
rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktan geçmemek üzere, çalıştıklan sürelerle (haİtalık ve
yıllık izinleri dahil) orantılı olarak enciimen karanyla yılda en fazla iki kez ikramiye
ödenebileceği, hiikmüniin işletilmesinin personeli motive edeceği ve hedeflere ulaşılması için
Personelin Çalışma verimini arttıracağı değerlendirildiğinden. il Özel İdaresi personeli için
Performans kriterleri oluşturularak, birimler için hedefler belirtenip, belirlenen hedeflİre
ulaşma derecesine göre bahse konu kanun maddesi uyarınca işlem yapİlmalıdır.

22- Personelin; emekliliğe esas, kazanılmış ve ödemeye esas hak aylıktarına ilişkin terfi
tarihteri bilgisayar sistemi iizerinde tutulmakta olup terfi haklr gelen personele aylık toplu onay
ile kademe veya derece ilerlemelerinin yapıldığı ve buna ilişkin çıktılann İlınarak özlük
dosYalanna konulduğu ayrıca bu işlemin e-icisleri evrak modülü sistemi içerisinde yer aldığı
göriilnüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 61l1 sayılı Kanunun lOO'üncü maddesi ile
değişlk " Kademe ve kıdeme ilerlemesi" başlıklı 64'iincü maddesinin;

"-..Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmcıdan, memurıın
ayl ığındaki il erl eme dir.

Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl
ÇalıŞmıŞ olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları
arant.
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72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmlk üzere, mecburi o
görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bul
yörelerde fiilen çalışmak sureıiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi

ll
daha

hllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılr. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin
yülrselıilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Bu maddede belirlilen şartları haiz her sınıfve derecedeki memurlar, hak kazandıkları
tarihten geçerli olmak üzere ve başkıca bir işleme gerek kalmalrsızın bir ileri kademeye
ilerlemiş sayılırlar.

Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe
ilerlemeleri ile ilğli yetkilerini devredebilirler.

Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu
onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları
sonradan lespil edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları ıarihten geçerli olmak
üzere iptal edilir... "hükmiinün gereği yapılarak zorunlu olmayan işlemlere başvurulmamalıdır.

23 - Teftiş tarihi itibaıiyle giriş çıkış kayıtlannrn ömekleme yöntemiyle yapılan
kontrollerde; iki noktadan personelin giriş çıkış yaptığı (ana bina ve güvenlik girişi) kart okuma
sisteminin aktif olarak kullanrldığı, mesai takiplerinin birimlerce yapıldığı, geçmiş kayrtların
Bilgi işlem Müdürlüğünce takibinin yapıldığı ve verilerin sistem tarafından depoıandıgı
görülmüŞtik.

24- İşçilerin geçmiş dönemlere ait birikmiş yıllık izinlerin olduğu tespit edilmiştir.

4857 Sayılı İş Kanunun 53. maddesi gereğince geçmiş yıllara ait yıllık izinlerin
kullandınlması hususunda izin kurulunca ivedilikle gerekli çahşma yapılarak hizmetlerde
herhangi bir aksamaya meydan vermeden hazırlanacak program çerçevesinde işçilerin birikmiş
yllık izinlerin kullandınlması sağlanmaiıdır.
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A- İl Genel Meclisi ile ileiIi İs ve İslemler :

, 25, il Genel Meclisi iş ve işlemlerinin Encümen Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü, İl
Genel Meclisinin her ay İl Genel Meclisi Başkanı tarafindan belirlenen gündemle toplandıgı,
Vali tarafiıdan önerilen hususlann giindeme alınaıak karara bağlandığı, gtındemin iıyeleİe
yazılı olarak gönderilmek suretiyle bildirildiği, zonguldak valiliğine ve yerel basına
gönderildiği , İl Özel idaresi web sitesinde yayımlanarak halka duyurulJuğu inceünmiştir.

5302 sayılı il Özel İdaresi Kanununun 13'üncü maddesi ile 09.10.2005 tarihve 2596l
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Genel Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 8'nci maddesi
uyannca uygulamaıxn aynı titizlikle devamı sağlanmalıdır.

26- il Genel Meclisi toplantılarına ilişkin giindemin İl Özel İdaıesinin birim
müdi,irliiklerine ve kamu kurumlanna gönderilmediği, şifahi olarak toplantıda ilgisi olan
müdiirlüklere bilgi verildiği ve toplantıya davet edildiği anlaşılmıştır.

Bundan böyle,5302 sayıh İl Özel İdaresi Kanununun 12'nci maddesinin;

"...özet idare ıeşkilatı ve ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının birim amirleri
gündemdeki konularla ilgili olarak meclis ıoplantılarına daveı edilebilir ve bilgi alınabilir...,,

hükmü uYannca her toplantı gündeminin o toplantıda ilgisi olan yatınmcı müdiirlüklere
gönderilmesi sağlanmalıdır.

/JL.
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27- Meclis kararlarınrn; "Dönem", "Toplantı", "Birleşim No", "Karaı
Tarihi", ve "Oturum No" şeklinde yazıldığı incelenmiştir.

Kararların başlıklar açılmak suretiyle tutulması uygulamasınrn devamı sağlarımalıdır

28- İl Genel Meclisinin toplantılannın her ayın ilk haftası başladığı ve genellikle ara
verilmeden tamamlandığı incelenmiştir.

İl Genel Meclisi Çahşma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin;

'...Meclis toplaniısı her ayın ilk haftası başlar ve ara verilmed.en tamamlanır. Ancak
ilk haftanın lamamının resmi latile ras aması halinde lakip eden ilk çalışma günü toplantı
günü olarak belirlenebilir. Resmi lalile rastlayan günlerde çalışmaya aro verilebilir...''

hiikmü uyarınca Meclİs toplantılarının ara verilmeden tamamlanması siirdürülmelidir.

29- İl Genel Meclisinin kaıarıyla meclis toplantılannın sesli ve göriintülü cihazlarta
kaydedildiği incelenmiştir.

İl Özel İdaresi Kanı.ırıunun 12 ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16'ncı
maddesinin; "...Toplantılar meclisin kararıyla sesli veya görünıütü cihazlarla da
kaydedilebilir... " hi,ikmüne göre işlem yapılmasrna devam edilmelidiı.

30- İl Genel Meclisi kararlannrn bir sonraki toplantıda meclis üyelerine verilmediği,
zabıt özetlerinin üyelere okunduğu incelenmiştir,

İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmetiğinin l6'ncı maddesinin ''.,.Kararlar, bir sonraki
toplantıda üyelere dağıtıIır... " hükmü uyarınca işlem yapılması sağlanmalıdır.

31- İl Genel Meclisi kararIarının İl Vatisine gönderilmesinde 5 günlük süreye ululduğu,
genel uygulama olarak kararların yazılı olarak İdare ve Denetim Müdürlüğüne gtınderildigi. İl
Valisinin uygun görmediği kararları ise gerekçesini belirtilerek iade ettiği ifade edilmiş ve evrak
üzerinde görülmüşt[ir.

ıl Genel Meclisi tarafindan alınan kararlann tam metninin. en geç beş giin içinde valiye
gönderilmesi uygulamasına devam edilmesinin yanı sıra İl Genel Meclisi Çalışma
Yönetmeliğinin l7'nci maddesind,e; "...Başkan larafından valiye gönderilen kararlar,
valinin görevlendirdiği kişiye imza karşılığı teslim edilir. Teslim alınan kararın son
saYfasına, karar tarihi, teslim alındığı tarih ve kayıı numarası yoaldıkıan sonra kararın bir
sureti iade edilir. Bu şekilde kayıttorı tamamlanan karar genel sekreterlik tarafından
dosyasında saklanır. Bu kararları kaydetmek üzere bir defter tutulur... '' hiikmünı.in
bulunduğu unutulmamalıdır.

32- İl Genel Meclisince alınan kararlann imzalı asıllarınrn her yıl için ayn ayrı
dosyalandığı incelenmiştir.

İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16'ncı maddesini n; "...Ayrıca, kararların
aslı bir dosyada muhafaza edilir..." htıkmü gereğince işlem yapılmasına devam edilmelidir.

33- İl Genel Meclisi Karaılarının kaydedildiği bir defterin tutulduğu, mecIis kararlarının
meclis başkanı ve kdtip üyelerce imzalandığı. defterin tertip ve dtızenli olduğu, kararlann
yazılmasında özen gösterildiği incelenmiştir.

n Genel Meclisi Çalışma yönetmetiğinin l6'ncı maddesi uyarınca işlem yapılmasına
devam edilmelidir.

34- İl Genel Meclisi kararlarının genellikle toplantıya katılarıların oybirliği ile alındığı,
oYÇokluğu ile alınan meclis kararlannda hangi meclis üyelerinin kaıara muhalefet ettiğinin
belirtildiği inceIenmiştir.
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Oy çokluğu ile a|ınan 0'7 .|2.2020 tarihve 2020111 l. 06.10.2020 tarih ve 2
kararlaı ömektir.
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Bundan böyle de 5302 sayılı Kanun ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin l4'
i,incü maddeleri gereğince oy çokluğu ile alınan kararlard4 kararın karara muhalif olan üyelerin
isimlerinin yazılarak "...'nın kaşı oyu (red oyu) iıe oy çokluğu ile karar verilmiştir. . . ''
şeklinde yazılmasına devam edilmelidir.

35- İl Genet Meclisinin görevi ve yetkisi dışında kararlar verdiği incelenmiştir.

08.01 .20l8 tarih ve 20|8102-04 -20 ve 07 .04.20I'7 tarih ve 47 sayılı kararlar bu hususta
ömektir.

5302 sayılı il Özel idaresi Kanunun meclisin görevlerini sayan 1O'uncu maddesinde;

"a) Stratejik plıin ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi .faaliyetlerini ve
personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.

b) BtilÇe ve kesin hesabı kabul elmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile
fonlrsiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) (Ek ibare: l /7/2006-5538/26 md: Belediye sınırları il sınırı olan Büyülqehir
BelediYeleri hariç) İl çevre düzeni plıinı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar
pldnlarını görüşmek ve karara bağlamak.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) BülÇe iÇi iŞletmeler ile Türk Ticarel Kanununa tdbi orıaklıklar kurulmasına veya bu
ortaHıHardan ayrılmaya, sermalıe arlışına ve gayrimenkul yatırım oriaHığı kurulmasına'karar
vermek.

fl Taşınmaz mal alımına, satımına, ırompa edilmesine, tahsisine, tahsis şeHinin
değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirılmesine İzin; üç yıldan fazla
kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak
tesisine larar vermek.

g) Şarllı bağışları kabul etmek.

h) vergi, resim ve horç dışında kalan mikıarı beşmilyardan yirmibeşmilyar Türk
Lİrasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma'ile tasfiyesİne l,,arar
uermek. (Bu bent, Anayasa Mahkemesinin 18/1/2007 tarihli ve E.:2005/32, i.i2\ozı3 sayıüı
Kararıyla ipıal edilmiş olup, Kararın Resmi Gazeıe'de yayımlandığı 2g/12/2007 tqrihinden
başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe gireceği hükme bağlanmışıır.)

i) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya
yap,$let,devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine oit Şirket, işletme ve'iştirakterin
özelle ş tirilme sine karar v er me k.

j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

k) İl özel idaresi tarafından çık<ırılacak yöneımelikleri kabul etmek.

I) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresininve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas,
iptal ve değişıirilmesine karar vermek.

m) yurl içinıleki ve yurt dışındaki mahalli idareler ve mahalli idare birliHerivle
karşılıHı işbirliği yapılmasına knrar vermek.

n) Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliHere kaıılmaya veya
ayr ıl maya kar ar v ermek.
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o) Il özel idaresine kınunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan
isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücreı tarifesini belirlemek." deni|erc
Meclisinin görev ve yetkileri tadat edilmek suretiyle sayılmıştır.

Bu nedenle Il Genel Meclisinin anılan kanun ile verilen yetki döhilinde kararlar
almasına özen gösterilmesi, Kanunun lafzı ve ruhuna aykırı olarak işlem yapılmaması, Kanun
tarafindaı belirtilen görev ve yetkilerin dışına çıkılmaması ve meclisin görevli olmadığı
hususlarda karar vermemesi sağlanmalıdır.

36- Teftişe tabi dönemde meclisin 2014 ve 20i9 yıllarında bir kez, 2019 ve 2020
Yıllarında iki kez olağanüstü toplantl yaptığl, ancak bazı olağarıüstü toplantrlarının acil durum
gerektirmediği anlaşılmıştır.

l7.03.2015 tarih ve 46 sayılı Faaliyet Raporu konulu ve 23.01.2019 tarih ve l3 sayılı
Krsmi Zamanlı Personel Ücreti konulu olağanüstü toplantı kararları ömektir.

5302 sayılı Kanunun l2'nci maddesinin ek fikrasında;

"...(Ek Fıkra. 30/5/2007-5675/2 md.) İl genel meclisi başkanı, acil durumlarda lüzum
görmesi halinde il genel meclisini bir yıldo üç deJiıdan Jazla olmamak ve her loplann bir
birleşimi geçmemek üzere loplanııyo çağırır. Olağanüsıü toplantı çafuısı ve gündem en az üç
gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duy,urulur ve ayrıca mutat usüllerle ilan edilir.
Olağanüstü ıoplantılarıla çağıyı gerehiren konuların dışında hiçbir konu
gdrüşülemez... "denilmek suretiyle olağanüstü toplantı yapılması iki bakımdarı tahdit edilmiştir.
Bunlar acil bir durumun olması diğeri de bir yılda en faz|a üç kez olağanüstü toplantı
yapılabilmesidir. olağanüstü toplantılann kanunun gösterdiği durumlarda yapılması
sağlanmalıdır.

37- İl Genel Meclisi karar özetlerinin ve komisyon raporlannın, Zonguldak İl Özet
ıdaresinin http://www.zonguldakozelidare.gov.tr intemet sayfasında yayınlan-clığı, aynca il
Ozel ldaresi hizmet binasının dışına asılmadığı, İlçeleri ilgilendiren kararların ilgili ilçelere
gönderilmediği görülmüştür.

Bundan böyle de 5393 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun l5'inci maddesinin;
"...kesinleşen il genel meclisi karar öxeıleri ıoplantıyı izleyen en geç yedi gün içinde çeşiıli
yollarla halka duyurulur... " hükmü uyannca işlem yapılmasına devam ediimesinin yaıu sıra
kanunun l6'ncı maddesinin; "...komisyon raporları alentdir, çeşiıli yoltarla halka duyuralur
ve isleYenlere il genel meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir..." hiJkmü
uyannca da komisyon raporlarının uygun vasıtalarla halka duyurulmasına devam edilmeli,
Ilçeleri ilgilendiren kaıaıların ilgili İlçelere gönderilmesi sağlanmalıdır.

38- İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi
için il Genel Meclisi kararlarıyla her yl Denetim komisyonlarının oıuşturuıdugu ve komisyon
raporlanrun Kanunda öngörülen siirede hazırlarıdığı incelenmiştir.

5302 sayılı İl Özel idaresi kanununun l7'nci maddesi uyzınnca işlem yapıimasına
devam edi]mesi sağ|anmal ıdır.

39- Denetim komisyonu raporlarının, Meclis Başkanlığın tarafından üyelere okumak
suretiyle bilgilendirme yapı[dığı, rapor ömeklerinin meclis üyelerine dağıtılmadığı, zonguldak
Il Ozel idaresinin web sayfasında yayınlanmadığı görülmüşttfu.

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16'ncı maddesinin;

"...kaymakamlar ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ve ildeki kama kurumu
niteliğindeki meslek kurulaşları, üniversite ve sendikalar ite gündemdeki konularla ilgili köy
ve mahalle muhtarları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi
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görev ve faaliyet alanlarıno giren konuların görüşülilüğü ihıisas komis
katılab il ir ve gör üş bildireb i l ir.

Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir.''

Komisyon raporları alenidir, çeşilli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere il genel
meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir," şek|indeki hükümleri gereği işlem
yapılması sağlarımahdır.

40- 5302 Sayılı İl Özet İdaresi Kanunu'nun l6 ıncı maddesi ile İl Genei Meclisi Çalışma
Yönetmeliği'nin 20 inci maddesi gereğince Zonguldak İl Genel Meclisi tarafından l- Eğitim
Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyon, 2- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, 3- Çevre ve Sağhk
Komisyonu, 4- Plan ve Bütçe Komisyonu, 5- İçişleri Komisyonu. 6- Tanm ve Orman
Komisyonu. 7- Sanayi ve Ticaret Komisyonu, 8- Gençlik ve Spor Komisyonu. 9- Köylere
Yönelik Hizmetler Komisyonu, 10- Aile, Çocuk ve Engelliler Komisyonu, 1 1- Arge
Komisyonu, 12- Turizm Komisyonu kurulmuş olduğu yıllar itibariyle ihtisas Komisyonu
sayılan aşağıda belirtil lr

Ömekleme yönterniyle bakılan Meclis Kararlannda, İl Genel Meclisi giirıdeminde yer
9lan konular ile üyeler tarafından verilen önergelerin tamamına yakın kısmrnın komisyonlara
havale edildiği incelenmiştir.

ıhtisas komisyonlarının adından da anlaşılacağı gibi kurulduğu konuda özel bir
uzmanlığa sahip üyelerden oluşması gereken komisyonlar olduğu, yani ihtisas komisyonlannın
hem konu hem de üyeler açısından özel ihtisası gerektirdiği,

üyelere sadece ödenek verilmesini amaçiayan komisyonlar oluşturulmasından
kaçınılması, en azındarı üyelerin gerçekten ihtisas sahibi olduklan komisyonlarda görev
almaları sağlanmalı, eğer het üye bu konuda ihtisas sahibi olduğu iddiasında ise kanunen
kurulması gereken komisyonlar dışında tek bir komisyon kurulması yoluna gidilmelidir.

. . _ 4l:TeftiŞe tabi yıllarda hazıılanan faaliyet raporlannın İl Genel Meclisinde görüşülüp
Içişleri Bakanlığına ve sayıştay Başkanhğına gönderildiği ibraz edilen do.y-ın
i ncelenmesinden anlaşılmıştır.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39'uncu maddesinin;
*...Vali, Kamu Malt Yönetimi ve Kontrol Kanununun 4] inci maddesinin ılörduncü

fıkrasında belirtilen biçimde: stratejik pl6n ve performans hede/lerine göre yürütülen
faaliyeıleri, belirlenmiş performans ölçüllerine göre hedefve gerçekleşme durımu ilı meydana
gelen sapmaların nedenlerinİ açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.

FaaliYet raporu marl oyı toplanlısında vali veya genel sekreter ıarafınclan meclise
sunulur. Raporun bir örneği içişleri Bakanlığna gönderilir ve kamuoyuna da İçıklanır...'.
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Yılı Komisyon Savısı
2013 10
2014 10
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2016 11
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2018 11
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50l8 sayılı Kanunun 4l,5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39'
Kamu Idarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporlan Hakkında Yönetmeliği
maddeleri hiikümleri uyannca yapılan çalışmalaıa devam edilmelidir.

42- Il Genel Meclisi tarafindan belediye ve mücavir alan sırurları dışında kalan yerler
ile ilgili olarak içkili yer bölgesi olarak herhangi bir karar alınmadığı incelenmiştir.

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayım|anarı ve 200519207 sayılı İşyeri
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İ|işkin Yönetmeliğin 29'uncu maddesinin;

"...İçkili yer bölgesi, mülki idare amirinin genel glvenlik ve asayiş durumu hakkındaki
görüşü doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar
dışında il genel meclisi tarafınılan tespit edilir..."

hfümü ile 31'inci maddesinin;

"...Tespit edilen içkili yer biilgesi, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye
meclisi, bu sınırlar dışınıla il genel meclisi tarafindan karar şeHinde ıutanağa geçirilir ve
kırara adres bilgilerinin bulunıluğa tasdiHenmiş ötçekli kroki eklenir... "

hiikmü uyannca gerektiğinde işlem tesis edilmesi sağlanmalıdır.

B_ İı Encümeni İle İleiti İş ve İslemler :

43- Il Encümeni t lantı ve alrnan karar ıları ıda belirtilmi lr.

TeftiŞe tabi dönemde İl Encümeninin, Vali tarafından hazırlanan gündem doğrultusunda
düzenli olarak toplandığı, teftişe tabi dönemde alrnan tüm kararların oybirtiği ile alın&ğı,
encümene havale edilen konulann genel olarak süresi içinde görüşüldüğü, kararlarının
Zonguldak il Özel idaresinin http://www.zonguldakozelidare.gov.' resmi intemet sitesinde
yayınlandığı incelenmiştir.

Uygulamanın aynı titizlikle devamı sağlanmahdır.

44- İl Encümeninin, toplantı zamanı ile ilgili herhangi bir karar alınmadığı, haftanın her
salı gtinü saat l0.00'da toplanıldığı anlaşılmıştır.

5302 sayıh İl Özel İdaresi Kanununun "ğıı cümen toplantısı" başlıklı 27'nci maddesinin;
".-.Encümen, haftada en az bir defa olmak üzere önceden belirlenen gl}n ve sacııte toplanır.
Başkan acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir... " hiikmüne göre uygulamann
devamı sağlanmalıdır.

GAYRiMENKULLERiN iDARES!:
45- Zonguldak İl Özet İdaresine ait toplam 321 adet ga}rimenkul bulunduğu,

Buırlardan; (l91) adedinin okul binası ve arsasr, (6) adedinin pansiyon, (4) adedinin
Hatk Eğitim Merkezi, (4) adedinin Turizm Kompleksi,(2) adedinin Eğitim ve Dinleme Binası,
(8) adet Hizmet Binası, (8) adet Kamu Konutları ve diğer Konutlar. (l) adet Spor Sahası,(7)

Yıllar Toplam Karar Sar-ısı Toplantı Sayısı
2013 481 4,1

2014 6l3 47
2015 38l 5l
20I6 289 47
2017 28l 46
201 8 470 49
2019 39
2020 ]48 43

l34 20
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adet Vali ve Kaymakamlık Konağı Binası,(2) adet dükkAn ve işyeri,(l) adet
adet İbadet Yeri,(2) adet Meydan,((3) adet Genel Mezarlıklar, (t) adet Um
adet Yol (78) adedi de muhtelif arsa ve tarla olduğu incelenmiştir.

46- İl Öze| İdaresine ait ıaşınmazlardan (l66) adedinin il ı,,lilli egiıim Müdürlüğüne.
(1) Adedi Külttir ve Turizm Bakanlığına, (15 ) adedinin İl Milıi Eğitim Müdiirlüğiine, (3)
adedinin Devrek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfi Başkanlığına, (1) adedi Kdz. Ereğli
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfi Başkanlığına, (1) adedi Diyanet İşleri Başkanlığına,
(l) Adedi Eğerci Köyü Muhtarlığına, (2) adedinin Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğiine, (l)
adedi İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına, (l) adedi Zonguldak Belediye
Başkanlığına. (4) adedinin Sivriler Köyü Muhtarlığına. (3) adedinin İlçe Özel İdare
Müdürlüğiine, (1) adedi Kandilli Belediye Başkanlığına, (1) adedi Kilimli Kaymakamlığına,
(2) adedinin Muhtarlar Demeğine, (1) adedinin Sağhk Bakanlığına tahsis edildiği incelenmiştir.

47- İ| Öze| İdaresine ait taşınmazlardan (1) adedinin İl Genel Meclisinin 04.|2.2020
tarih ve l l0 sayılı kararı ile on yıllığına Batı Karadeniz Kalkrnma Ajansına hizmet binası olarak
kiraya verildiği incelenmiştir.

48-İl Özel İdaresine ait toplam (34) adet lojman bulunduğu, bunlann (32) adedinin
Merkez İlçede, (2) adedinin Çaycuma İlçesinde bulunduğu, hepsinin dolu olduğu, dolu
lojmanlaıdan (5) adedinin Vali Kontenjanı tüsisli, (1 l ) adedinin görev tahsisli, (l8) adedinin
sra tahsisli olduğu, l5.08.202l tarihi itibariyle (28) adet lojmanda oturanlann oturma süreleri
sona ermiş olduğu, bu kişilerin lojmandan çıkarhlarak yerine puanlama cetveline göre yeniden
tahsis işlerinin yapıIdığı incelenmiştir.

İt Özel İdaresine ait lojmanların tahsislerinin, 2946 sayı|ı Kamu Konutlan Kanunu ve
23.09.1984 tarih ve l8524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutlan Yönetmeliğinin
" Kamu Konutlarının Tahsis Usul ve Esasları " başlıklı Üçiincü Bölümüne göre yapılması,
oturma süreleri sona ermiş olanlar ile ilgili olarak mevzuat gereği işlemterin bir an önce
yapılması sağlanmalıdır.

. 49- Zonguldak İl Özel İdaresince 0l .09.2013- l 5.08.202 l döneminde 2886 sayılı Devlet
ıhaıe kanununa göre 7 adet kum çakıl malzemesi ve kaçak kömür emvalinin satış İhalesi, 33
adet gayrimenkul satış ihalesinin yapıldığı aynca 58 adet galrimenkulün kiralama ihalesinin
yapıldlğı tespit edilmiş olup, Müfettişliğimiz nezaretinde Milli Emlak Müdilrlüğiinde görevti
Milli Emlak Şefi Hüseyin Erlan TÜZE taıafından satış ve kiralama ihaleterinin tiımiiniin
incelenmesi neticesinde;

50- Satış İslemleri ile ileili olarak: ..7 adet kum çakıl malzemesi ve kaçak kömür
emvalinin Salış ihalesi, 33 adet gay,imenkul saıış ihalesinin incelenmesi sonucunda mevzugta
uygıın olmayan bir hususa rasilanmamıştır. "

5l- Kiralam a Islemleri ile ilpili olarakı

" jl Ozel jdaresine ait Kdz.Ereğli İlçesi Ay City İş merkezindeki 12 no'lu bağmsız
bölüme aiı kiralama dosyasında toşınmazın 09.06.2014 tarih ve 9 sayılı ihale kanisyon
kararıyla kiralandığı, ancak ihale komisyon kararının kiralama dosyasında bulunmadığı
görülmüştür.

Yapılan incelemede Arşiv Hizmetleri Hakhnda Yöneımetiğin 6 ncı maddesi gereğince
kira süresi biıen dosyaların ]8.03.2019 tarihinde saklanmasına lüzum görülmeyen belgelere
İlişkin imha listesiyle imha edildiği ıespit edilmİştir.

kiralamaylo ilgili iş ve işlemlerin usulüne uygun yürütüldüğü, kira tahsilaılarının
YaPıldığı ( vergi ve harçlar dahil) kiracıIarla herhangi bir ihtilaf yaşanmadığı incelenmiştir.
Sözleşmeye ait kesin teminat bedeli, damga vergisi ve kıırar pulu bedeti ile kira tahsilatlarına
iIişkin muhasebe işlem fişlerinin örnekleri ektedir. " hususlan tespit edilmiştir.
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2886 sayıh Devlet İhale Kanunrına göre yapılan satış ve kiralama işlem
uygun biçimde yapılmasına devam edilmelidir.

iırı,n uycur,AMALARI :

52- Zonguldak İl Özel İdaresinin 03.10.2013-15.08.202 i tarihleri arasındaki döneminin,
zonguldak valiliğinin görevlendirme oluru ile 202| yı],ı yaz teftişi kapsamında Müfettişliğime
yardımcı..olmak amacıyla görevlendirilen: Kilimli Belediye Başkanlığından Şehir Plancısı
Hülya KOK, Zonguldak Belediye Başkanlığından hşaat Mühendisi Cihan DENİZ, İl Saglıt
Müdtirlüğünden Mimar Hakaı TÜYSÜZ, Kadastro Müdürlüğiinden Harita Miihendisi Songül
KURT ve Çevre Şehircilik İl Müdiirlüğünden Harita Mühendisi Dilek CiN ile birlikte İmar
Planı Değişiklikleri, Hali Hazrr Haritalar, İfraz-Tevhid, Yapı Ruhsatları-Kaçak Yapılır
ve I(öy yerleşik Alanlarının ömekleme yöntemiyle ( imar planlan ve Hali Hazır Haritalann
tamamı) yapılan incelemeleri sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

A-ımar planr ve İmar planı Tadilatları

53-3l94 sayılı Imar Kanunu'nun 6 ncı maddesi uyannca mekAnsat plarılar, kapsadıkJarı
alan ve amaçları açısından MekAnsal stratej i planlanna uygun olarak; "çevre Diizeni ptaıılan"
ve "ımar planları" kademelerinden oluşur. imar planlan isenazım imar planı ve uygulama imar
planı olarak hazırlanır. Her plan biı üst kademedeki plana uygun olarak hazırlarur. incelemeye
konu plarılama alan|arı 12.05.2009 yılında onaylanarak yüriirlüğe giren Zonguldak-Bartın-
Karabiik Planlama Bölgesi l/100000 ölçekli Çevre Diizeni Planı kapsamında kalmaktadır.

Alrıca, l/25.000 Ölçekli Zonguldak İli Çevre Dtizeni Planr 08.08.2014 tarihinde Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı tarafindan onaylanarak yi,irürlüğe girmiştir.

2013-2021 yrlları arasında Zonguldak İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlügii tarafından, 7 adet ilave imar planı (2 adet I/5000 öIçekli ilave nazım imar planı,
5 adet l/}000 ölçekli ilave imar planı) ile 8 adet imır planı değişikliği (2 adet l/5000 ölçekli
nazım imar planı değişikliği, 6 adeı l/l000 olçekli uygulama imar planı değişiklıgi) onaylanmış
olup, tamamı incelenmiş ve incelemeye ilişkin veriler aşağıda açıklanmıştır.

ı
!

şa

n
İ I

\

20lt YILI
No Değiştirilen

Plan Öl
Değişikliğin

l uru Bü ükl
Değişikliğin

l 1/5000 +

l /1000
İlave +

Değişiklik
3541.33 m2 parsel ilavesi + akaryakıt istasyonu

alanı küçültülmesi + ilurr" 
'1"-.'a lması

2015 YLI
Değiştirilen
Phn Ölç

Değişikliğin
Türü B krüğü

Değişikliğin Değişikliğin Amacı

l 1i l000 ilave 6783.42 m2 parsel ilavesi +Tavuk çiftliği alanı
bü tülmesi

2

ilave
66l0.1 t m parsel ilavesi + tafım ve hayvancılık

h tesis alanı bü ülmesi
_,

1/1000 Ilave
89l5.73 m parsel ilavesi + tarrm ve hayvancılık

tesis alanr bü eS1

2016 YILI
No Değiştirilen

Plan Ölçeği
Değişikliğin

l uru
DeğişiRiğin
Büyüklüğü

Değişikliğin Amıcı

P(-.,

ı

Değişikliğin Amacı

No

1/1000
I



içişleri Bakanlığı TEFTİŞ RAPoRa

B- Ifraz ve Tevhid l S lemleri:

Inceleme yapılan plan dosyalannda; 3 l94 sayılı İmar kanunu, Mekansal planlar yapım
yönetmeliği ve üst ölçekli planlara uygunluğu kapsamında, dosyasında yer alan '.plan, plan
değişikliği, plan notlan, plan raporu, onaya ilişkin karar, askı futanakları ve jeolojik-jeoteknik
veya mikro bölgeleme etütleri" evraklan iizerinde usul, şekil ve üst ölçekli planlara uygunluğu
yönünden mevzuata aykınlık bulunmadığı tespit edilmiştir.

ımar planı değişiklikleri iş ve işlemlerin de, 3|94 sayılı imar kanununa, Mekansal
planlar yapım yönetmeliğine ve Üst Ölçekli plan|ara uygunluğuna dikkat edilmesine devam
edilmelidir.

Mülkiye

S4-Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından toplam 838 adet ifraz+evhid vs. işlemi
YaPıldığı, teftiŞe tabi dönemde işleme alınmış dosyaların incelenmesinin ızıxı zaman a|İcağı
düa fazla teknik Personel gerektireceğinden hareketle inceleme dönemine ait işlem dosyalan
ilÇelere ve Yıllara dağıhmı yapılaıak ömekleme usulüyle yak|aşık Vo24 oranına tekabül edecek
şekilde seçme yapılarak 197 adet dosya incelemeye tabi tutulmuş,

_ 

omekleme usulüyle seçilen kadastro değişiklik işlemi (ifraz, tevhid vb.) dosyaları 3194
sayılı İmar kanunu, planlı Atanlar yönetmeliği, plaısız Alanlar yönetmelıgi çerçevesinde
incelenmiş oiup tespit edilen hususlar aşağıya çıkanlmıştır.

Bilindiği üzere 3194 sayılı İmar Kanununun l5. maddesinde (Değişik fıkra:4 /'t l20lg-
7l8l/8 md.) " imar planı bulunan alanlarc]a, uygıılama imar planıncı uyğun olarak öncelikle
par s e l asyon planının yapılmas ı e s as tır.

(Değişik fıkra:4/7/20l9-7181/8 md.) İmar planı bulunan alanlarda, ifraz ve ıevhit
işlemleri, parselasyon planı ıescil edilmiş alanlarda yapılabilir. @k rtkra:4/İ/201g-718]/8
md.) ParselasYon Planı tescil edilmiş yerlerde yapılacak ifraz veya tevhİdin imar planlarına ve
imar mevzuotına uygun olması Şarttt.

(Ekfilcra:4/7/2019,7181/8 md.) 10/l2/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yöneıimi
ve Konırol Kanununda belirtilen merkezİ yöneİİm kapsamındaki kıımu idarelerinin yeıkisi

c,t
l:

tl Değişiklik 34415.99 m2 Onayh plan da yer alan
rl i, tıPark Alanı er de

ıoı
2 1/l000 Değişiklik 28341.70 m2 Sanayi Alanının KDKÇA ve öze

itim Alanı olarakc tirilmesierd
2011 YILI

No Değiştirilen
Plan Olçeği

Değişikliğin
Türü

Dcğişikliğin
Bül,üklüğü

Değişikliğin Amacı

l 1/ l 000 Değişiklik l7847.88 m2 Ticaıet Alanının, Akaryakıt ve LPG
istasyonu ve Konut+ticaret alanl

olarak de tirilmesi
2020 YILI

No Değiştirilen
PIan Ölçeği

Değişikliğin
Türü

Dcğişikliğin
Bül,üklüğü

Değişikliğin Amacı

l l46l6.60 m2 KDKÇA'nın Sosyal Altyapı Alanı
(Ozel eğitim alanr) olarak

dc l irilmesi
2 1/5000+ l / l000 I1ave 2028.07 m2 Yeni Ticaret Alanı A lması
3 1/1000 Değişiklik 7610,90 m2 Park alanının yer değiştirmesi ve

park alanının arttırılmasıoto

P'L'-

1/l000

I

I/5000+l /l00O I oegisiı<ıiı.

I
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içindeki kamu yalırımlarında veya kamu mülkiyetine ail alanlarda, parselasyo
mümkün olmayan meskün alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan ala
bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan

.l
c

lq

o2 3
la

IJL\

bu maddenin birinci ve ikinci filcralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlqr aranmaz,

(Ek fıkra:4/7/20l9-7]81/8 md.) Mevcut hdliyle yapılaşmaya elverişli olmayan imar
parsellerinde; maliHerden birinin lalebi üzerine veycı doğudan, parsel maliklerine kendi
aralarında anlaşmaları için yapacağı ıebliğden iıibaren üç ay içerisinde maliklerce anlaşma
sağlanamaması hElinde, resen tevhit ve fiili duruma göre ifraz yoluyla işlem yapmaya ilgili
idare yetkilidir. İmar planlarında parsel cepheleri tayin edilmeyen yerlerde yapılacak
ifrazlar.ın, asgari cephe genişlikleri ve baylkllÜeri yöneımelik:ıe belirıilen esaslara göre tespit
edilir. İmar planı dışında kalon alanlarda yönetmeliklerinde tayin edilecek mikıarlaİaan l<tiçık
ifr az l ar a i zi n v er i l m e z."

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 15,maddesinde (Değişik madde ve başlığı:RG-
21911999-23804) " Ifraz suretiyle elde edilecek parsellerin ıapu kadastro veya tapulama
haritasında bulunan ve kamu eline geçmiş bir yola cephesinin bulunması şarttır, Parselden terk
sureıiyle yol oluşıurulamaz. Çıkmaz sokaklarda cephesi olan parseller ifraz edilemez. ifraz
Suretiyle çıkmaz sokak oluşıurulamaz."

44.maddesinde (Değişik:RG-2i911999-23804) " İfraz sureıiyle elde edilecek parsellerin
tapu kadastro veya tapulama hariıasında bulunan ve kımu eline geçmiş bir yola cephesinin
bulunması şarllır. Parselden terk suretiyle yol oluşıurulamaz. Çıkmaz sokaklara cephesi olan
parseller ifraz edilemez. İfraz suretiyle çıkınaz sokak oluşturulamaz.''

4S.maddesinde (Değişik:RG-2/911999-23804) " Kay ve mezrqların yerleşik alanlarında
ve civarında yapılacak i/raz işlemlerinde parsel genişlikleri (l5.00) m.den, parsel derinlikleri
de (20.00) m.den az olamaz. Ifraz suretiyle en fazla beş adel parsel elde edilir, ifraz suretiyle
elde edilen parsellerde ikinci kere ifraz yapılamaz."

62.maddesinde ise (Değişik:RG-2l9/1999-23804) "Üst ötçek planı bulunmayan iskan dışı
alanlarda yapılacak ifrazlardan sonra elde edilecek her parsel (5000) m2 ılen küçük olamaz.
Bu parsellerin ıapu kadasiro veya iapulamcı haritasında bulunan kamu eline geçmiş bir yola,
YaPılan İfrazdan sonra en az (25.00) m. cephesi bulunması zorunludur. Parselden terk suretiyle
yol oluşturulamaz. yeni yerleşme alanı oluşturma amaçlı ifraz işlemi yapılamaz."
denilmektedir.

Bu kapsamda yapılan inceleme neticesinde;

, _55- Yapılan ifraz tevhit vs. işlemlerinde, Belediye ve Mücavir A[an Sınırlan Dışında
Imar Planl bulunan alanlarda, yürürlükte bulunan İmar planr-plan notları ve Planh Alanlar İmar
Yönetmeliği hiikümlerine göre işlem tesis edildiği, planı bulrınmayan alaıılaıda ise Plansız
Alanlaı İmar Yönetmeliği hiikümlerine uygun olarak işlem tesis edildigi gortılmekle birlikte
uYgulamaYa tabi parselin kısmen planlı alanda kısmen de plansız alanda bulunduğu işlemlerde,
enciimen kararı içerisinde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükiimlerinden bahsedilmekle
yetinilmiş, taşınmazm plansız alanda kalan losmı ile ilgili olarak plansız Alanlar Imar
Yönetmeliği hükiimlerine uygunluğu ile ilgili bir ibareye yer verilmemiştir.

Gökçebey İlçesi, Cebeciler Köyü 236 ada 6 nolu parsele ait 25.12.2017 tarih ve 377
numaralı İl Encümeı Kararı, Alaplı ilçesi, Gökhasan Köyü, l04 ada 2 parsel 20.|2.20|6 t.İjih
281 numaıalı İl Encümen Karan ve Gökçebey İlçesi, Hacımusa Köyü^l03 ada 3 nolu parsele
ait 01.08.20l6 ıarih l55 numaralı İl Enciimen Karan ömekıir.

56- plansız Alanlar imar yönetmetiği hükümlerine uygun olarak tesis edilen ifraz
işlemlerinden bazılannda her ne kadar parsellerin yola cepheleri uygun olsa da Encümen karan
eki Durum Haritasında komşu olarak "yol" ibaresinin yazılı olmadığı görütmiiştür.
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Devrek İlçesi, Yağmurca Kö}.ü 123 ada 3l ve 32 parsele ait 01.06.2
nolu karar eki durum krokisi, Devrek İlçesi, Eveyikli Köw 122 ada 4 parsele
tarih ve 114 nolu kaıar eki durum kokisi, Kozlu İlçesi, Gücek Köyü 104 ada 84 e
ail l 8.09.20l 3 tarih ve 357 no|u karar eki durum harilası ve Çaycuma İlçesi. Helvacılar Köyü.
l83 ada22 nolu parsele ait 0710812017 ialih ve 222 nolu karar eki durum haritası ömeklir.

57- Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 45 inci maddesi hii.kiimlerine istinaden yapılan
ifraz işlemlerinden bazılanna ait Encümen Kararlarında taşlnmazın Köy yerleşik alanı
içerisinde kaldığına dair beliılme bulunmadığı görülmüştiit.

Çaycuma İlçesi. Dağüstü Köyü 139 ada 178 paısele ait l5.01.20l4 tarih ve 007 numaralı
karar, Çaycuma İlçesi, Çömlekçi Köyü 155 ada 42 ve 43 nolu parsellere ait22.12.2014Ia1ıhve
605 nolu karar, Çaycuma İlçesi, Şeyhoğlu Köyü l42 ada 120 nolu parsele ait 19.03.2014 tarih
ve 174 nolu karar ve . Kozlu İlçesi, Kızılcakese Köyü. 118 ada 15 nolu parsele ait 22.01.20|4
tarih ve 020 nolu karar örneklir

Encümen kararlarında Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre gerekli belirtmelere ve
ibarelere yer verilmesi sağlanmahdır.

58- Yukarıda belirtilenler haricinde; İfraz, tevhit vs. gibi işlemlerin parsel maliklerinin
talebi doğrultusunda yapıldiğı, itiaz edilen parsellerin mevzuatta belirtilen ifraz şartlanna
uygun olarak yapıldığı, işlem dosyalannın il encümeni karan alınmak tizere encümene
gönderildiği, İl Enciimeni kararına müteakip, işlem sonucu oluşan yeni parsellerin kadastro
kontrolü ve tescil işlemlerinin yapılması maksadıyla ilgili Kadastro Müdürlüğüne gönderildiği,

Yapılan ifraz tevhit \.s. işlemlerinde, Belediye ve Mücavir Alan Sınırlan Dışında İmar
planı bulunan alanlarda, yiirürlükte bulunan imar planı-plan notlan ve plaılı Alanlar imaı
Yönetmeliği hükiimlerine göre işlem tesis edildiği, planr bulunmayan alanlarda ise Plansız
Alanlar İmar yönetmeliği hiikiimlerine uygun olarak iştem tesis edildigi incelenmiştir.

C-Hali Hazır Haritalar:

59- Inceleme dönerni olan İnceleme dönemi olan 03.10,2013-15.08.2021 tarihleri
aralığında Zonguldak İl Özel İdaıesi tarafından toplam (69) adet halihazır harita onaylandığı
görülmüş olup dosyalann tamamı incelenmiştir.

Bilindiği tizere: 3 l94 sayılı İmar Kanununun 7. Maddesinde " Halihazır hariıa ve imar
planlarının yapılmasında aşağda belirtilen hususlara uyulur.

a) Halihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır haritaları belediyeler
veYa valiliklerce yapılır veya yoplırılır. Bu hariiaların tasdik mercii belediyeler ve valilikler
olup tasdiHi bir nüshası Bakanlığa, diğer bir nüshası da ilğli ıapu dairesine görulerilir.

b) Son nüfus sayımında, nüfusu l0.000'i aşan yerleşmelerin imar planlarının
yaptırılmaları mecburic]ir. Son nüfus sayımında nüfus l0.000'i aşmayan yerleşmİlerde, imar
Planı YoPılmasının gerekli olup olmadığna belediye meclisi karar verir. Mevcuı imar planları
yürürlüktedir.

_ c) Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz olması durumunda veycı yeni yerleşme
alanlarının acilen kullanmaya açılmasını ıemin için; belediyeler veya valiİiklİrce yapılacak
( --.) (2) imar Planlarına veya imar planı olmayan yerlerde Bakıınlıkça hazırlanacak yöİetmelik
esaslarına göre uygulama yapılır. Hariıaların alınmasına veya imar planlarının tatbikatınğ
memur edilen vazifeliler, vazifelerini yaparlarken 2613 soyılı kadastro ve Tapu Tahriri
K{ınununun 7 nci maddesindeki selahiyeti haizdirler.'' denilmektedir.

Bu kapsamda yapılan inceleme neticesinde; işlem dosyalannda başwru talep
dilekÇelerinin bulunduğu, başıııruların süresi içerisinde cevaplandınldığı, halihazır paftaları
BüYük ÖlÇekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği'ne uyguıİ olarak hazırlanaıak
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onaylandığı, yapılan halihazır haritalanrun 3 l94 sa

Mülkiye

yılı Imar Kanununun 7, madde ,

c

e

.t

Ölçekli Hari
incelenmiştir.

ta ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği'ne uygıın olarak

Ancak, 3194 Sayıh İmar Kanunu'nun ve 7. maddesinin (a) bendinde tasdikli haritalann
bir nüshası Bakanlığa, diğer bir nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir denilmiş olmasına
rağmen, halihazır haritalann onayına müteakip ilgili kurumlara gönderilmediği tespit edilmiştir.

.. 3194 sayılı İmar Kanununun 7. maddesine ve Büyük Ötçekli Harita ve Harita Bilgileri
üretim yönetmeliği'ne uygun olarak onaylanan haritaların iıgili kurumlara gönderilmesi
sağlanmalıdır.

D-Köy Yerlesik Alan Hari talarr:

60- Inceleme dönemi olan Incelçme dönemi olan 03.10.2013-15.08.2021 tarihleri
aralığında zonguldak il Özel idaresi tarafından toplam 158) adet köy yerleşik Alan Haritası
onaylandığı göıülmüş olup dosyalann tamamı incelenmiştir.

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin Köy ve mezraların yerleşik alanı ve civanrun tespiti
Başhkiı 43. maddesinde - (Değişik madde ve başlığı:RG-2/9/1999-23804) ''Köy ve mezraların
Yerleşik alanı ve civarının tespiti, valiliklerce birisi harita mühendisi olmak üzere en az üç
kiŞilik bir komisyon larafından 1:1000, 1.2000 veyo l:5000 ölçekli halihazır haritalar veya
kadastro pafiaları üzerine yapılır, il idare kurulunca onaylanır.

Aynı köyün mülki sınırları içinde kılmakla birlihe köy yerleşik alanı ile civarının dışında
kalan mezralarda mevcut köy ortak yapıları yok ise yerleşik alan ve civarı tespiti yapılamaz.

Köy ortak yapılarının bulunduğu mezralardo ise, yerleşik alan ve civarı tespiii, köy
yerleşik alan ve civarının tespiti ile ilğli usullere uyulmak koşuluyla yapılır,

köy ve mezralar ile civarının yerleşik alan tespiti bir defaya mahsus olmak üzere yapılır,
bu sınırlar genişletilemez ve genişletilmesine dönük olarak birleştirilemez.'' ve,

3 194 sayıh İmar Kanununun 27.Maddesinin Dördüncü fikrasında (Değişik
ci,jmle:l41212020-722l l8 md.) ",..Çevre düzeni planında açıkça belirıilmediği takdirde, ihtiyaç
duyulması hdlinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak (...) özel
kıınunlara ilişkin hıkımler saklı kılmak kaydıyla bu alanlarda yopılaşma kararı ve ifraz
Şartları belediye sınırı il sınırı olan yerlerde bayülqehir belediye meclisi, diğer yerlerde il genel
meclisi kararı ile belirlenir. Tespitler kıdastro paftasına işlenerek tapu sicilinde betirtilir.
İhliyaç duyıılması hölinde mevcut köy yerleşik İüİn sınırları il genel meclislerince yeniden
belirlene b il ir." denilmektedir.

Bu kapsamda yapılan inceleme neticesinde; Köy ve Mezralann Yerleşik Alanı ve
Civarının Tespiti taleplerinin bulunduğu, tespit işlemlerinin mevzuatta belirtİldiği iizere
oluşturulan komisyon marifetiyle tespit edildiği, hazırlana I(öy yerleşik Alan Haıitalannda
köy yerleşik Alan sının ile köy yerleşik Alanı civan smrrlarınrn ayn ayn belirtildiği,
komisyon üyeleri tarafindan imzalanarak il encümeni karan alınmak iizere enciirnene
gönderildiği, Köy ve Mezralann Yerleşik Alaııı ve Civarınm Tespiti haritalarının İl Encümeni
kararlarına istinaden onaylandığı, yapılan tespit işlemlerinin mevzuata uygun olduğu
incelenmiştir.

E-Yanı Ruhsatı ve yao ı Kullanma İzin Belgeleri:

ğl\
t

61- Zonguldak İl Özel İdaresince 03.10.2O13-t 5 .08.2020 dönemlerinde tanzim edilenyapı Rüsah ve yapı kullanma izin Belgelerine ilişkin veriler aşağıdaki ıabloda
belirtilmektedir.
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Zonguldak İl Özel idaresi tarafından 03.10.2013-15.08.2020 tarihleri aıasında
diizenlenen toplam 186 adet Yapı Ruhsatı, 103 adet Yapı Kullanma izni,3774 adet Rüsata
Tabi olmayan yapı İzni ve 2408 adet Fen ve sanat kurallanna uygunluk belgelerinden
Zonguldak ili sınırları içinde, belediye ve mücavir alan sınrrlan dışarısında yer alan ve yıllara
göre teftişe tabi dönemde işleme alınmış dosyaların incelenmesinin u zun zaman a|acağı ve daha
fazla teknik personel gerektireceğinden hareketle, inceleme dönemine ait işlem dosyalan
ilçelere ve yıllara dağılımı yapılarak ömekleme usulüyle seçilerek toplam (40) adeı yapı
ruhsatı, (30) adet yapı kullanma izin belgesi, (200) adet ruhsata tabii olmayan yapı izin beığeİi,
(240) adet fen ve sanat kurallarlna uygunluk belgesi,

3 194 sayılı imar Kanunu, Planlı Alanlar İmaı Yönetmeliği, Plansız Alanlar İmaryönetmeliği kapsamında incelenmiş olup, yapılan incelemede aşağıdaki hususlar tespit
edilmiştir.

3 194 sayılı İmar Kanunu'nun "Köylerde Yapılacak Yapılar ve Ulı-ılacak Esaslar''
başlıklı 27 nci maddesinde "Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik
alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konui, entegre tesis nü;liğinde oü-oyo, u,
imar planı gereklirmeyen tarım ve hayuancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların
ihtiYaÇlarını karşılayacak bakkıl, manav, berber, köy.firını, kly kahvesi, l«jy İoknntası, tanıtım
ve teŞhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi
YaPılar iÇin yapı ruhsatı aranmaz, Ancak etüi ve projelerin valilik onayını müıeokip muhtarlıga
bildirimi ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen. sanat ve sağlıL kurallarına
uYgun olması zorunludur. Etüt ve projelerin sorumluluğu müelliJi olan mimar İe mühenı]islere
aittir. Bu yapılar valilikçe ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro planlarına işlenir. (Ek
c_ümle. 14/2/2020-72 2l /8 md.) Bu fıkıada belirtilen projelerin. valiliİ onayı ve İuhtcırlığa
bildirim şartı sağlanmadan veya projesine aykırı yapı yapıldığının muhıirca iespiti ya da
öPenilmesi halinde durum, muhtar larafından ivedilikle valiliğe bildirilir. Kay yerleşik alan
sınırları dışında kalan ve entegre tesis niıeliğinde olmayan ve iıar planı gerektirmeyın tarım
ve hoyııancılık amaçlı yapıların yapı ruhsatı alınarak inşa edilmesi zorunludur. Tarım ve
haYıancılık amaçlı yapıların deneıimine yönelik fenni mesuliyeı 28 inci mac]ıle hükümlerine
gare mimar ve mühendislerce üstlenilir." hlJkm:.J.

plansız Alanlar imar yönetmeliğinin "yapı Ruhsatı işleri" başlıklı 57 nci maddesinde
" kEy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde

(
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sürekli oturanlarca yapılacak konuı, ıarım ve hal,ııancılık amaçlı yapılar il
binaları yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine ıabi değildir. Ancak, yapı projeler
sağlık kurallarına uygun olduğuna dair valilik görüşü alınmasından sonra, muhtarl
verilmesi ve bu izne uygun olarak yapının yapılması şarttır. İnşa edilen yapının fen ve sağlık
kurallarına uygunluğu İmar Kanununun 30 uncu maddesine göre valiliklerce belirlenir.
ValiliHer, talep halinde köy yerleşik alanlarında yapılacak yapılar için, yörenin geleneksel,
kiiltürel ve mimari özelliklerine uygun olarak üretilmiş projelerl temin edebitirter." htıkınii,

3194 sayılı İmar Kanunu'nun "Rüsat Alma Şartlan" başhklı 22 nci maddesinde ise
" Yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik bdrolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince
dilelge ile müracaat edilir. Dilekçeye sadece tapu (istisnai hallerde ıapu senedi yerine geçecek
belge), mimari proje, staıik proje, elehrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya
yolrsa, ebatlı lrroki eklenmesi gereklidir.

Belediyeler veya valiliklerce ruhsat ve ekleri incelenerek el<sik ve yanlış bulunmuyorsa
müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsaıiyesi verilir.

Eksik veya yanlış olduğu takdirde; müracaal tarihinden iıibaren onbeş gün içinde
müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlışları yazı ile bildirilir. El<sik ve yanlışlar giderildihen
sonra yapılacak müracağtian itibaren en geç onbeş gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir,''
hükümleri yer almaktadır.

-Yapı Ruhsatı işlem dosyaları ile ilgili olarak;

62-Yapı ruhsatı dosyalarının dtizenli olduğu, yapı ruhsaı için yapı sahipleri veya kanuni
vekillerince dilekçe ile müracaat edildiği, dosyasında tapu senedi (hisseli parsellerde parsel
maliklerinin noter onaylı muvafakatname), mimari proje, statik proje, tesisat projelerinin ve
elektrik pğelerinin, zemin etüt raporıan. imar durum belgeleri, resim ve hesapları, ıöperli
veYa Yoksa ebatlı krokilerinin mevcut olduğu, yapı ruhsatı formlannın eksiksiz doldurulduğu,
nüsat eki pğelerde idare onaylarının bulunduğu,

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57'nci maddesinin 20'nci fikrasında yer
aluı " idare yapı ruhsatı düzenleme aşamasında her proje için, proje müelliflerinden, fenni
mesullerden ve fen adamlarından, şanliye şeJleri ile yapı müteahhillerinden mevzuata aykırı
uYgulama sebebiyle süreli veya süresiz olarak mesleki faaliyeı haklarının kısıtlı olmadığına
ilişkin Ek-l ve Ek-8'de yer tılan sicil durum taahhütnamesini isıer. Gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilen mimar ve mühendislerin işlemleri tazmin ve hukuki sorumlulugu
kendilerine ait olmak üzere iptal edilir ve bu kişiler hakkınıla suç duyurusunda bulunuluı. ''
hiikmü gereği diizenlenen taahhütnamelerin mevcut olduğu incelenmiştir.

YaPı ruhsatı taleplerinin başıııru sahipierinin müracaatlanndan itibaren mevzuatta
belirtilen (Belediyeler veya valiliklerce ruhsaı ve ekleri incelenerek el«ik ve yanlış
bulunmuyorsa mijracaoı tarihinden itibaren en geç otuz gıin içinde yapı ruhsatiyesi vırilir,)
siireler içerisinde sonuçlandınldığı, genellikle otuz günlük siiıenin aşılmadığı tespit edilmiş
olup, mevzua$a belirtilen siirelere göre işlem tesis edilmiştir.

-Yapr Kullanma İzin Belgesi ile ilgili olarak;

63-.Yapı Kullanma İzin Belgelerinin belgeye esas yapı ruhsatı ile uyumlu olduğu, Yapı
kullanma izin Belgesi dosyalarında, fenıi mesullerin yapının ruhsat eki projelerine] İen ve
sağlık kurallanna uygun olarak yaplldığını belirten raporların dosyalannda mevcut olduğu
tespit edilmiştir.

3194 sayılı İmar kanununun yapı ve yapı ile ilgili Esaslar başlıkh 4.böliimiınde yapı
kullanma izin belgesi diizenlenmesine ilişkin yiirütiilecek iş ve işlemler belirtilrnekte olup,
"Yapı Kullanma İzni" başlık]ı 3O'uncu maddesinde yer alan; "Yapı tamamen bittiği takdirde
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iamü]mının. kısmen kullanılmus ı mümkün kısımları tamamlandığı takdirde b
kullanılabilmesi için inşaal ruhsaıını veren belediye, valilik bürolarından; 27 nci
ruhsaıa tabi olmoyan yapıların tamamen veya kısmen kullanıIabilmesi için ise ilgili e
valilihen izin alınması mecburidir. Mal sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsai ve eklerine
uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespiti gerekir.

Belediyeler, valilikler mal sahiplerinin müracoallarnı en geç otuz gün içinde
neIicelendirmek mecburiyeıindedir. Aksi halde bu müddeıin sonunda yapının tqmamının veya
biten kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayılır," hükmü gereği işlem yapılması
sağlanmalıdır.

.. . -Belediye ve mücıvir alan sınırları dışında ruhsata tabi olmayan yapılar ile ilgiti İl
Özel İdaresi Kentsel İyiteştirme Müdürlüğü tarafindan yapılan proje onayı, muhtarlrk
izni ve iskan izni işlem dosyaları ile ilgili olarak;

64-Yapı İzni ve Yapı Kullanma İzni Dosyalarınin diizenli olduğu, projelerde idare onayı
ve muhtarhk izni bulunduğu, yapı izni için yapı sahipleri veya kanııni vekillerince dilekçe ile
miiracaat edildiği, dosyasında tapu senedi (hisseli parsellerde parsel maliklerinin noter onaylı
muvafakatname), mimari proje, statik proje dosyalarda mevcut olduğu ancak elektrik projeleri
ve sıhhi tesisat pğelerinin dosyalarında bulunmadığı. haıita (plan) ömeği ile proje müellifi
taahhütnamelerinin mevcut olduğu. onaylanan projelerin, muhtarlık izninin alınması
maksadıyla ilgili köy mütarlığına gönderildiği ve muhtarlık izinlerinin alınmış olduğu ve
yapılan uygulamaların me\ıuala uygun olduğu. bir kısım dosyalarda ancak il Özel idaresi
tarafından satılan tip projelerin dosyalannda sadece projelerin bulunmadığı diğer izin
evraklarının bulunduğu,

Ancak, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 22'nci maddesi uyarınca yapı sahibinin
miiracaatından itibaren 30 gün içinde ruhsat verilmesi veya tespit edilen eksik/yanlışın l5 gün
içinde ilgilisine bildirilmesi gerekmekle birlikte, ruhsat dokümanları ile ilgili eksik ve
yanlışlann tamamlanrnası sürecinin, yapı süiplerine sözlü olarak iletildiği, herhangi bir üst
yazı ile siirecin işletilmediği tespit edilmiştir.

Eksik bulunmayan dosyaların 30 gün içinde sonuçlandrrılması, eksik ve yanlışlann
müracaatçıya l5 gtinlük süre içerisinde yazılı olarak bildirilmesi sağlanmalıdır.

F-Kaçak Yapılar:

65- Zonguldak İt Özel İdaresince 20|4 yılında l6 ad,et (19.03.2014-02.12.2014),2015
yı|ında24 adet (06.03.2015-22.12.2015),20l6 yılında 22 adet (03.02.20|6-20.12.2016),20|7
yılında29 adet(07.02.2017-0|.12.2017),20t8 yılında l7 adet (05.01.20ls-18.10.201s),2019
yılında 55 adet (03.12.2018-11.12.2019), 2020 yılında 88 adet 202I yı|ında 30 adet
(10.02.2021,06,08.202l ) kaçak ve ruhsata aykın yapı tespit edildiği anlaşılmış olup, ayrıntılı
tablo ıda belirtilmi tir.
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Teftişe tabi dönemde işleme alınmış toplam 283 adet dosyanln incelenmesinin uzun
zaman alacağı ve düa fazla teknik personeI gerektireceğinden hareketle inceleme dönemine ait
işlem dosyaları ilçeleıe ve yıllara dağılımı yapılarak ömekleme usulüyle yaklaşık % 30 oranına
tekabül edecek şekilde ömekleme usulüyle seçilmiş;

- 2014 yılından; Al.tekin Çıplak (Yağmurca,{Devrek), Şerafettin DARICI (Oğuzhan
Köyiıı{Dewek), Celal TÜSÜZ (Ahmetoğlu Köyii,{Devrek), Celalettin DİKYOLOĞLU (Aliusta
KöyiVGökçebey), Yusuf BOSTANCI (ÖrmeciiGökçebey), Abdullah CURA (Kalafatlı
KöylVÇaycuma), Ömer OĞUZ (Yeşilyayla/Çaycuma.), Mustafa YAMAN (Okçular
KöyVAlaplı), olmak tizere 8 adet,

- 20l5 yılından: Osman TÜLÜBAŞ (Aktarla Köyii/Gökçebey). Ender AĞIRAL
(A.ortacı KöpVAlaplı), Nait ÇAM (Abdi Köyii/ Kdz.Ereğli), Taıat ÜSTÜNBAŞ
(Karacaören/Devrek), Nazım BOZKURT ( Gültük KöğKdz. Ereğli), Mehmet ACAR (Kurtlal
KöyiilKdz.Ereğli), Temel BOZKURT (Kocaeli KöyiilAlaplı), Ramis AYVACI (Sofular
Köyi,iılDewek). İsmail ÖZDEMiR 1Kocaeli Köyij/Alaplı). Ferdi YAMAKCtK
(Yeşilköy/Gökçebey), Durmuş ACAR (Çamköy/Kozlu), Mehmet DEMİRTOPÇU
(Adatepe/Devrek) olmak üzere 12 adet,

- 2016 yılından; Mustafa YİĞİT 1Cemaller Köyii,/Kdz.Ereğli), Zekeriya ŞAHİN
(Akşeyh Köyiı/Kozlu), Fahrettin İıaaııoĞı-u (BükköyıVDevrek), Muzaffer AYKIZ
(Doğancılaı Köyi,i/Alaph), Ekrem GÜ'NDOĞDU 1Emirali Köyi,i,iKdz.Ereğli), Sabahi KADAM
(Karakoçlu KöyVDevrek), İbrahim YILDIRIM (Sofullu Köyi.i/Alaplı), Cengiz TAŞKIRAN
(Türkali/Kilimli), Arif YANTERI 1Yağmurca Köyii/Devrek) ve Fevzi EK-ER (Himmetoğlu
KöytilZonguldak) olmak üzere 10 adet,

- 20l7 yılından; Orhan ERCAN (Sofular Köyükdz.EREĞLİ), Mustafa KALAFAT
(Emirali Köyi7Kdz.Ereğli), Satılmış BACANAK (Giizellurt Köyi,i,iDevrek), Abdurrahman
EYIUSTA (Aliusta Köyii/Gökçebey), Yıldıray KARAOĞLU (Muharremler KöyüGökçebey),
Uğur Ç_AKICI (Yeşiköy/Devrek), İblahim ŞAHİN (Kumluca Köyii/Kdz.Ereğti) ve Özkan
GUÇLUCAN (Derecikören/Çaycuma) olmak iizere 8 adet,

- 20l8 yılından; Halit ADALI (Müiettişler Köyii/Dewek), Şerife UYSAL (Dar,utlar
KöyüKdz.Ereğli). Ramazan GÜL (Sücüllü KöyüKdz.Ereğli). ismail ÖZDEMİR (Çevıik
Köyi,i/Kdz.Ereğli), Bayram HOYLADI (Sarmaz KöytVDevrek), Ahmet ÖZTÜIüK (Veysioğlu
KöyüGökçebey), Metin KURTMAN (Kalafatlı KöyVÇaycuma), Necmettin DURGUT
(Çevlik KöyüKdz.Ereğli) ve Metin oKUT (Soğanlı Yönik Köyii.rKdz.Ereğti) olmak üzere 9
adet,

- 2019 yılından; İbrahim UÇAR (Yeşilyurt KöyüAlaplı), Muhammet HATIL
(Yeniköy/Çaycuma), İsmail YAMAN (Bölücek/Alaplı), Fahrettin BEY AZ (Türkali/Kilimli),
Erol KALAYCI (Güdüllti/Çaycuma), Selman KURU (Sankadı/Ataplı), KadirO BALTACI
(Kabaca,iDevrek), Cemal TEMEL (Ramazanoğlı:/Çaycuma), Celal GÜREL
(Kalafatlı/Çaycuma), Ahmet AKMEŞE (Çömlekçi/Çaycuma), İbrahim YAVUZ
(DağtöyiKozlu), Alim Koca KAVUK (Adatepe/Devrek), Hayri TERZİ (İslamköyiDevrek) ve
Selahattin ARSLAN (Karamusa./Çaycuma), olmak üzere 14 adet,

,t
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- 2020 yıllndan; İdris KÖSEOĞLU (BasaVÇaycuma),
(Şamlar4(dz.EREĞLİ), Hüseyin YURT (Karacaören/Devrek),
(Hacıhasaıı/Alaplı), Selim KARTAL (Durupınar/Devrek). İshak ACAR (
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AKYÜZ (AyvazlariÇaycuma), Özkan GÜÇLÜCAN (Derecikörerı./Çaycuma), Dursun Ali
UYSAL (ÇataVAlaplı), Hayri ISLAK (Giirbüzler/Devrek), Sabri KURTTEKN 1Ense/Kozlu),
Hasan AYAZ (Aşağıçayır/Kozlu), Kadir TABAKÇAYI (Gtirçeşme/Devrek) Ali KAYMAZ
( AydınlaI/KdZ. Ereğli 1. M ustafa TÜRKMEN 1Kozlukadı/Devrek) ve Serkan ÖZDEMİR
(Kabalaı/Alaplı), olmak üzere 16 adet,

- 2021 yılından; Sebahattin AYDIN (Süleymanbeyler/Kdz.Ereğli), Volkan AYAZ
(Gökçeler/Çaycuma), Ahmet GEZER (Çatak/Alaph), Nusret Baş BAKICI
(Giirnüşpınar/Devrek), Zübeyde KOÇAK (Alioğlı_ı/Alaph), Adil KARAGEL
(Madencioğlu,ıDevrek), Ahmet CANDAN (Tepeörerı/Kdz.Ereğli) ve Sercan ASLAN
(Tepeören {Kdz.Ereğli) olmak iizere 8 adet,

Toplam 85 adet dosya 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32 nci ve 42 nci maddeleri
gereğince incelenmiştir.

66- Kaçak veya ruhsata aylorı yapılara ilişkin işlem dosyalannın tamamında, idareye
gelmiş olan şikayet dilekçeleri veya Kaymakamlıklardan gelmiş olan şikayet yazılanna
istinaden, şikayete konu yapı mahallinde tespit yapılaıak yapı tatil tutanağı diizenlendiği, yıkım
kararlannın alındığı ve yapı sahibine tebliğ edildiği, ancak dosya içerisinde 2016 yılında 2 adet,
2019 yılında 5 ad,et,2020 yılında 14 adet ve 202'l yılında 4 adet yıkım kararı olan yapıların
yıkrldığına dair herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı, idari para cezalannın uygularıdığı
tespit edilmiştir.

Yıkım kaıarrnın a]ınmamasr ile ilgili olarak, Encümen kararlarında "5940 sayılı imar
kanunu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasınıı Dair kanunun 2 inci maddesinde, 27 inci maddeye göre
İI Özel idaresince belirlenmiş kiy yerleşme alanı sınırları içintle koyan nüfusuna kayıtlı olan
ve kiyde süreHi oturanlar tarafından, ... muhtarlık izni olmaksızın konui ve zati maksatlı tarım
ve hayvancılık yapısı inşa edilmesi halinde yapı sahibine idari para cezası verilir. " denilmiştir.

Kaçak veya Ruhsata Aykın Yapılaşmalarla ilgili olarak:

3 194 sayılı İmar Kanununun " Ruhsatsız veya ruhsqı ve eklerine aykırı olarak başlanan
yapılar" başlıkJı 32 nci maddesinin ve İmar Kanunu nun " İdari Müeyyideler" başlıklı 42 nci
maddesinin amir hükiimleri ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun " Encümenin görev ve
yeikileri" başlıklı 26le maddesinin; "...Kanunlarda öngörülen cezaları vermek...'' hükmü
doğrultusunda il enctimeni tarafindan gerekli idari yaplnm kararlannın alınması ve Kanunun
30/h maddesinin; ",,,İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.... hiJkmi
gereğince de il enciimeni tarafından kaçak veya ruhsata aykın yapılarla ilgili olarak alınan
kararlannın Vali tarafından yerine getirilmesi, ayrıca imar mevzuatı gereğince yerine
getirilmesi gereken yükiimlülüklerin hassasiyetle takip edilmesi sağlanmah aksi durumun
ilgililerin sorumluluğunu doğuracağı unufulmamalıdır.

Diğer yandan 3194 sayılı İmar Kanunun Geçici Madde 16. maddesinde getirilen
diizenlemeyle "(Ek: 11/5/2018-7l43/}6 md.) (1) Afel risklerine hazırlık kapsamınr]ıı ruhsatsız
veya ruhsal ve eHerine aykırı yapıların knyt alnna alınması ve imar barışının sağlanması
amacıyla, 31/12/2017 iarihinden önce yapılmış yapıltır için Çevre ve Şehircilik Bakanlığ ve
yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 3l/l0/20]8 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki
şartların yerine getirilmesi ve 3]/] 2/20] 8 tarihine kıdar kayıl bedelinin ödenmesi halinde Yapı
Kayıı Belgesi verilebilir. Başvuruya konu yapının ve arsastnın mülkiyet durumu, yapı sını"f ve
grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin
beyanına göre kıydedilir. " hükmü ve madde metnin devamındaki hükümlere göre,
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6 Haziran 2018 tarihli Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usut ve
tebliğiı 6. Maddesinin 3, Fıkrasında "(3) Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla il,gl
Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları ipta e lr
denilmekte olup. bu nedenle bahse konu kanun ve ikincil mevzuat uyarınca imar banşından
faydalanan yapı sahipleri hakkında verilen yılam karalarının kaldırılmasr, 3l94 sayılı imar
Kanunun Geçici 16. maddesinden faydalanmayanlar hakkrnda yine aynı Kanunun yukanda
belirtilen hükiimlerinin uygulanması sağlanmalıdır.

67- Bazı dosyalarda şikayet tarihi ile işlem tarihi arasında yaklaşık iki aydan fazla si,ire
bulunduğu tespit edilmiştir

C.D.'ne ait kaçak yapıya ilişkin işlem dosyasında Gökçebey Kal,rnakamlığının
29.04.2014 tarihli ihbar yazısına istinaden mühürleme işleminin |0.07.2014 tarihinde
yapılması, A. C'ye ait kaçak yapıya ilişkin işlem dosyasında 27.0|.2014 tarihli ihbar
dilekçesine istinaden miihürleme işleminin 08.08.20l4 tarihinde yapılması ve U. Ç'ye ait kaçak
yapıya ilişkin işlem dosyasında 31.05.20l6 tarihli ihbar dilekçesine istinaden miihürleme
işleminin 0'7 .03.2017 tarihinde yapılması ömektir.

Kaçak ve ruhsata aykrn yapılar ile ilgili olarak şikayet dilekçelerinirı,/yazıIarının idareye
intikalinden sonra idaresince makul süreler içerisinde gerekli işlemin tesis edilmesi
sağlanmalıdır.

RUHSAT İ§ı-Bnİ :

A- Sıhhi ve Gavrisıhhi İsyerleri ile umuma Acık İstiraha t ve Eğlence Yerleri :

68- Zonguldak İl Özel İdaresinde teftişe tabi dönemde verilen Gayrisıhhi Müessese,
Sıhhi Müessese ve Umuma Açık İstirüat ve Eğlence Yeri Ruhsatlanna ilişkin toplam ruhsat
sayısı ile teftişe tabi dönemde verilen ruhsatların aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Teftişe Tabi Dönemde Verilen Ruhsıt Sayrsr

Ruhsat sınıfı 20l3 20l4 20l5 20l7
1 1.Sınıf GSM ) 4 5
7 2.Sınıf GSM 2 4 9 )
3 3.Sınıf GSM 2 2

1 Sıhhi Müessese Ruhsatı l J 2 J J
Umuma Açık Istirahat ve
Eğlence Yeri Ruhsatı

3 3 l 1

5 12 l9 l3 16

Teftişe Tabi Dönemde Verilen Ruhsat Savısı
Ruhsat sınıfı 20l9 202l Toplam

l 1.Sınıf GSM l + l 1 2l
2 2.Sınıf GSM 1 9 |2 12 6l
_] 3.Sınıf GSM 2 1 J
1 Sıhhi Müessese Ruhsatı 4 1 4 2 23

Umuma Açık İstirahat ve
Eğlence Yeri Ruhsatı

) |4 l 26

Toplam 9 30 l9 l5 l38
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2021 ytllı y azteftişi kapsamında İl Özel İdaresi tefiişinde Müfettişli
amacıyla görevlendirilen Zonguldak Belediyesinde görevli VHKİ
tarafindan 1ukarıda tabloda belirtilen ruhsatları ömekleme yöntemiyle
aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

up,

Sıhhi ve Gayrisıhhi İşyeri Açma ve Çahşma Ruhsatlarına İlişkin Tespitler:

69- 10.08.2005 tarih ve 25902 sayiı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlanna İlişkin Yönetmeliğinin 12. maddesinde " Sıhhi işyeri oçmak isıeyen
gerçek ve tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettihen sonra Ornek
l'de yer alan başvuru ve beyan formuyla yetkili idareye müracaat eder. Başvurunun
Yönetmelihe öngörülen kriterlere uygun olduğunun tespiti halinde başkoca bir işleme gerek
kıılmalcsızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek ilgiliye aynı gün içinde verilir.
Umuma açık istirğhal ve eğlence yerlerinin ruhsaılandırılmasında bu Yönetmeliğin dördüncü
kısmında belirlilen süreler geçerlidir. İşyeri açmo ve çalışma ruhsatı miiracaaıı sırasında bu
Yönelmelikte belirtilen bilgi ve belgeler dışında başka herhangi bir belge istenemez ve başvuru
formundaki beyano göre ruhsat işlemleri sonuçlandırılır, ", l3. maddesinde "İşyeri oçma ye

çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idareler tarafindan ruhsatın verildiği tarihten itibaren
en geç bir ay içinde konırol edilir. işyerinin bu süre içinde kontrol edilmemesi halinde ruhsaı
kısinleşir, Kontrol görevini yerine geiirmeyen yetkili idare görevlileri hakkında kanuni işlem
yapılır, İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde
mevzuaıo uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların teSpiti halinde, işyerine bu noksanlık ve
halalarını gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere onbeş günlük süre verilir. Verilen süre
içinde lespit edilen nol<sanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, ruhsat ipıal edilerek işyeri
kapatılır. Ay,ıca ilgililerin yalan. yanlış ve yanıliıcı beyanı varsa haklarında kıınuni işlem
yapılır. İlgilinin beyanıno göre ıanzim edilen ruhsat mühesep hak doğurmaz.", 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun 206. maddesinde "Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan
kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kııdar hapis veya adli para
cezası ile cezqlandırılır. " 279. maddesinde ise " Kamu adm(ü soruşturma ve kavuşturmayı
gereldiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak ağenip de yetkiti makamlara
bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, aln aydan
iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. " hiikmiirıe göre incelenen dosyalarda başı.urunun
Yönetmelikte öngörülen kriteılere uygun olduğunun tespiti soffası ayıx gtin işyeri açma ve
çalışma ruhsa! diizenlenerek ilgiliye aynı gün içinde verildiği tespit edilmiştir.

Uygularnanın devamı sağlanmalıdır.

70-İl Özel İdaresi tarafından diizenlenen iş yeri ve çalışma ruhsatlanıırn müracaatı
sırasında Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgeler dışında sıhhi nitelikti işyerleri için sağhk
raporu alındığı bunun yanr sıra aşağıda tarih ve sayısı belirtiten ilgili dosyalarda Nüfus Kayıt
Omeği, Yerleşim Yeri Adres Bilgisi gibi evraklann dosyaya iliştirildiği görülmüştiir.

l3.09.2013 tarihinde "Et ve Et Ürünleri Satış Yeri" faaliyetine ilişkin verilen"2}L3l14"
Ruhsat Numaralı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ekinde yer alan Nüfus Kayıt Ömeği,
Yerleşim yeri Adres Bilgisi gibi ewaklann ömektir.

04.11.2019 tarihinde "Bakkal" faaliyetine ilişkin verilen "20l9lSM.1" Rüsat Numaralı
İşyeri Açma ve Çahşma Ruhsatı ekinde yel alan Niifus Kayıt Ömeği, Durum Bildirir Tek
Hekim Sağhk Raporu, Niifus Cüzdanı Fotokopisi gibi evraklar ömektir.

İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlaıına İtişkin Yönetmelik'in ruhsatın düzenlenmesi ve
kesinleşmesi başlıklı l2. maddesindel "İşyeri uçmcı ve çalışma ruhsatı müracaaıı sırasında bu
Yönetmelihe belirlilen bilgi ve belgeler dışında başka herhangi bir belge istenemez ve başvuru
formundaki beyana göre ruhsal işIemleri sonuçlandırılır. " denildiğinden,
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Söz konusu hüküm gereğince ruhsat başwruları esnasında yönetmeli
ve belgeler dışında başka herhangi bir belge istenmemesine özen gösterilmelidi r.

7l- Sıhhi ve gayrı sıhhi işyeri açma ve çahşma rüsatlannn müracaatı sırasında vergi
levhasınn istendiği incelenmiştir.

Uygulama geneldir.

İşyeri Açma ve Çalışma Rüsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 1 'inci maddesi gereğince;
işyeri açma ve çalrşma ruhsatı alma başvurusunda bulunan]arın vergi miikellefiyet kaydı
bilgileri, başıuru formunda beyan etmiş olduklan vergi numaralan ve bağlı bulunduklan vergi
dairesi adı esas alınarak e-vergi levhası sorgulamasıyla teyit edilmeli,

Bu amaçla, Gelir İdaresi Başkanlığının httns://intvd.gib. qov.tr intemet adresinde yer
alan e-vergi Levhası Doğrulama sayfasından sorgulama yapılarak rüsaü başıurusu sırasında
başvuru sahiplerinden vergi levhası sureti veya vergi müketlefiyetine ilişkin başkaca bir betge
talep edilmemelidir.

72- Umuma Açık İstirahat ve Eğlence ruhsatlan düzenlenirken İşyeri Açma ve Çalışma
Rüsatlarına ilişkin Yönetmelikte bahsedilen mesafe şartının yetkili kolluk kuweti tarafindan
yerinde tespitinin yapıldığı ve kolluk görüşi-inde yazı[ı olarak bildirildiği incelenmiştir.

işyeri Açma ve Çalışma ruhsatlarına iıişkin Y<inetmeiik'in "ortak Hükiimler" başlıklı
bölümüniin 5. maddesinin "h" bendinde " {Jmuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden
meYhane, bar, kahvehane, kıraaihane, elehronik oyun merkezi ile açıkta alkallü içki satılan
işyerlerinin okul, yurt, mabeı bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıha bulunması,
denilmekle birlihe. yine ilgili yönetmeliğn 32. Maddesinde "Meyhane, kahvehane, kıraathııne,
bar, eleklronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin,
resmi ve özel okul binalarından ve ilk ve orta öğT etim öğrencilerinin barındığı öğenci 4urtları
ile anaokullarından, kapıdan kıpıya en az yüz metre uzaklıha bulunması zorunludur. ozel
eğitime muhtaç bireylerin devam etlikleri öğeiim kurumları ile okullar dışındaki diğer özel
öfuetim kurumları için bu zorunluluk aranmaz. Ancak söz konusu özel öğetim kurumlarıyla
Vukarıda belirtilen iürdeki işyerleri oynı binada bulunamaz." denildiğinden bu hiikme göre
işiemlerin yaprlmasına devam edilmelidir.

73-Ruhsat dosyalannda Yönetmelikte belirtilen "Beyan Formu Alındı Belgesinin"
bütiin ruhsat dosyalannda diizenlendiği ve eksik evraklann bildirildiği tespit edilmiştir.

_ İşyeri Açma ve Çahşma Ruhsatlanna ilişkin yönetrneliğin 6 ıncı maddesinin değişik
dördi,incü fıkrasında "Bu Yönetmeliğe göre yapılacak her ıürlü ruhsat başvurusunda, müracaaı
sahibine başvuruyu kıbul eden görevlinin adı, soyadı ve unvanı ile başvurunun yapıldığı tarih
ve_ saoii gösleren Örnek 6'da yer alan alındı belgesi verilir. Ayrıca, başvuru ve beyan fımu ile
eHi evrakın verilmesi sırasında başvuruyu kabul eden görevli ıarafından yapılacak ön
incelemede lespil edilen nolrsanlıklar, müracaat sahibine verilen alındı belgesindİ gösterilir.
Bu Yönetmelikte belirtilen ruhsatlandırmaya ilişkin süreler eksik belgelerin yetkiİi idareye
verilmesi İle başlar." denildiğinden, mi,iracaatların kabulü ite birlikte, miiracaat sahibine
Yönetmelik ekinde bulunan "Beyan Formu Alındı Belgesinin" (Ömek 6) diizenlenerek ilgili
dosyasına eklenmesine devam edilmelidir.

74- Diizenlenen Sıhlır, Umuma Açık İstirüat ve Eğlence Yerleri ile Gayrisıhhi
Müesseselerin dosyalarında bulunan evraklara "Aslı gibidir" yapılmadığı ve bazı rüsat
dosyalannda yönetmelikçe talep edilen belgeleriı asıllannın eklendiği tespiı edilmiştir.

Uygulama geneldir.

_ İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlanna İlişkin Yönetmelik'in ..Beşinci Kısım Geçiçi ve
Son Hi,ikiimler" başlıkh 45. Maddesinin Ek-1 Maddesinde ; "Sıhhi ve gayrisıhhi işyerİeri ile
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umuma açık isiirahat ve eğlence yerlerinin ruhsaılandırılması sırasında
tarafindan mevzuai gereği isıenen herhangi bir belgenin aslının getirilmes

§İ t

belgenin sureti, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra yeıkili idarece göre| rı en
personel tarafından isim ye unvan yazılarak tası]ik edilir. Başvuru sahiplerinden ayrıca
belgelerin asıllarını veya noter onaylı suretlerini yetkili idrıreye teslim etmeleri istenemez. "
denilmekte olup Ruhsat evraklannın ilgiliden teslim alınması aşamasında yukanda yazılı
yönetmelik hükümlerine ululması hususunda hassasiyet gösterilmelidir.

75- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 7.maddesi gereğince;
yetkili idareler tarafindan verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının ömeklerinin aylık olarak
SGK İt Müdürlüğüne ve ilgili ise ticaıet siciline veya esnaf siciline gönderildiği, aynca umuma
açık istirahat ve eğlence yerleri için düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarınrn bir
ömeğinin en geç yedi gün içinde kolluğa gönderildiği incelenmişıir.

Uygulamanın devamı sağlanmalıdır.

76- Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin ruhsat dosyalannd4 yangına karşı
gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itt'aiye raporunun alınmadığı, bunun yerine işyerlerinde
yangına karşı gerekli tedbir olarak 6 kg lık Yangın Söndiirme Tüpünün alınmış olunduğu
incelenmiştir.

Uygulama geneldir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlanna İlişkin Yönetmeliğin 5,ıh maddesi gereğince;
Umuma açık İstirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin iiretildiği,
satıldığı ve depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla ça[ışanın bulunduğu her tiirlü işyerleri, ana
giriş kapılan dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir
arada bulunduğu iş hanı, çiırşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin
alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yaıgına karşı gerekli
tedbirierin alınmış olması gerekmekte olup 1ukanda belirtilen yönetmelik htikmiine göre işlem
yapılması sağlanmalıdır.

77- Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri ruhsat dosyalannd4 buralarda çalışanlarla
ilgili herhangi bir belgenin bulunmadığı incelenmiştir.

Uygulama geneldir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlanna İtişkin YOnetmeliğin "Çalışhnlacak kişilerde
aranacak şartlar" başlığınt taşıyan 36. maddesinde; " Kanuni isıisnalar saklı kalmak üzere;
eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık yerlerde on sekiz yaşından küçükler
çalıştırılamaz. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalıştırılacak kişilerin yetkili
idareye bildirilmesi şarttır. Bildirim yapılırken aşağıdaki belgeler eklenir:

a) NüfuS cüzdanı örneği,

b) Adli sicil belgesi." hükmü bulunmaktadır. Buna göre; Umuma Açık İstirahat ve
Eğlence Yerlerinde çalışanlarla ilgili olarak ruhsat dosyasında yüarıda belirtilen belgelerin
eklenmesine dikkat edilmelidir.

78- 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun l26'ıncı ve |27'nci maddeleri gereğince
5 Temmuz 2013 tarih ve 28698 sayılı resmi gazetede Sağ[ık Bakanlığı. içişleri Bakanlığı ve
Gıda, Tanm ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Hijyen Eğitimi Yönetmeliği"ne
göre gıdaya temas eden bütün işyerlerinde çalışanlara Hüyen Eğitimi alma zorunluluğu
getirilmiştir.

ıncelenen rüsat dosyalarında, gıda teması bulunan işyerleri ile ilgili hijyen eğitimi
almış veya eğitim için müracaat yapmış çahşan personel biIgisi bulunmadığı tespit edilmiştir.
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Uygulama geneldir

5 Temmuz 20l3 tarih ve 28698 sayılı resmi gazetede Sağlık Bakanlığı. İçişl
ve Gıda, Tanm ve Hayvancıhk Bakanlığı tarafindarı yayımlarıan "Hijyen
Yönetrneliği"ne göre işlemlerin yapılmasr sağlanmalıdır.

79- Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlan dosyalannda ruhsat vermeden önce
alnması gereken yetkili kolluk kuwetinin görüşüniin alınmadığı tespit edilmiştir.

Uygulama geneldir.

4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nun 9 maddesi; "Tülün ve Alkol
Piyasası Düzenleme Kurumundan sanş belgesi almak isteyenlerin, öncelikle belediye veya il
özel idaresinden iş yeri açma ruhsatı ya da Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm belgesi
almaları zorunludur. Tüıün mamulü, etil alkol, metil alkol ve alkollü içki saımak isteyenlerin,
Tülün ve Alkıl Piyasası Di}zenleme Kurumundan sanş belgesi almaları zorunludur. Belediye
veya il özel idaresi, ruhsat vermeden önce, yetkili kolluk kuvvetinin görüşünü alır. Kolluk
kuweti görüşünü yedi gün içinde verir.

Bu Kanun kııpsamına giren ürünlerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı
yerler ile örgün eğilim kurumları ve dershaneler, öğenci yartları ve ibadethaneler arasında
kapıdan kapıya en az yüz meıre mesafenin bulunması zorunludur. Bu fılgadaki mesafe şartı
lurizm belgeli işletmeler için uygulanmaz.

Mesafe şartı, satış belgesinin verildiği tarih itibarıyla aranır.

İkinci fıl«adaki mesafe sınırları içerisindeki taşınmaz kaluir varlığı olarak tescilli
Yapılarda düzenlenecek süreli elkinlikler için Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunca
açık alkollü içki sunum izni verilebilir. " hükmiine göre işlem yapılması sağlanmalıdır.

C- I (a) Grubu Madenler :

80- 202l yıh yaz teftişi kapsamrnda İl Özel İdaresi teftişinde Müfettişliğime yardımcı
olmak amacıyla görevlendirilen MTA Bölge Müdtirlüğünde görevli Maden Yüksek Mühendisi
Nergis Şahin ELİBOL tarafından I (a) Grubu Maden nüsatları incelenmiş olup, aşağıdaki
hususlal tespit edilmiştir.

Zonguldak İl Özel İdaresi tarafindan teftişe tabi dönem o|an2013-2021yıllan arasında
(29) Adet 1 (a) Grubu Maden Ruhsaı düzenlenmiştir.

Buna göre;

Zonpuldak I ozel ldaresi tarafinda n 01.09.2013-15.08.202l tarihleri arasında

i
'\ 9_.

Eğrtım

29 adet I (a) grubu Maden İşletme Ocağı Ruhsatının.32l3 sayılı Maden Kanunu ve ]
(a) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeli ği hükümlerine göre uygun işlem yapıhp

ılmadı nünden incelenmi

l TAB Petrol Ürn. Madencilik N4.1nş.Te4b. 67120|9-02 1

20l 0_06
201l.-02

6712011-11
67/2012-04
67120|3-02
67/20l.5-03
67/20|5-04

7

Sıra
No Ruhsat sahibi Ruhsat No Adet

San. Ltd tı

diizenlenen I (a) Grubu l\laden Ruhsatlarıı

2. Alagözler Kum-Çakıl San. ve Tic. A.Ş.

M
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3. _Kq!ç e Kentsel evre Elemanları Inş. San. Tic. A.

4. Sayılı Inş. Nak. Haf. Tic. Ltd. Şti.

7. DSl 232. Şube Müdürlüğü

Mülkiye

20l 1_09

6712015-01
2011l08

6712015-02
6712012-03

1

1

6712012-07
6712012-08
67120|2-09
6712012-10

4

8 DSI 23. Bölge Müdürlüğü

67/2016-0|k
6,7/20|6-02k
6712017-01
6712018-01
67l2019-03
6712014-04
67lz020-0|

7

4ı ı

a

ı

ö'ı
.oş

9 Karayollan 15. Bölge Müdürlüğü

6712021-0I
67l20I9-0I
671201|-05
6712013-02

4

0. Zpıeuldak ll ozel ldaresi 6712017-02
ToPLAM ,o

8l- 67120|9-02 TAB Petrol Ürn. Madencilik Nak İnş. Taah. San. Ltd. Şti.'ne
verilmiş olan I (a) Grubu Maden İşletme Ruhsatı:

29.05.2013 tarihli Maden Kanunun I (a) Grubu Madenlerle ilgili Uygulama
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği 8. Maddesinin;

" Kendi mülkti içinde I (a) Grubu maden ruhsan almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler,
ilgili idareye talep harcı ile mürocaaı ederek ruhsaı talebinde bulunur. jl Ozel İdaresince Genel
Müdürlüğün uygun görüşü alınarak bu alanların yerinde teıkiki için ilgili kıımu kurum ve
kuruluşlarının yetkililerinden oluşan bir heyet oluşturulur. Bu heyet tetkik sonucu yazılı
görüşlerini otuz gün içinde il özel idaresine bildirir. Bu süre içinde görüş bildirilmemesi olumlu
görüş o larak de ğerlendir ilir.

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının 7ukarıdaki şekilde görüşünün alınmasını takiben
uygun görülen alanlara ihale edilmeden ruhsat verilir."

Hükmüne uygun olarak; TAB Petrol Üm. Mad. Nak. İnş. Taah. San. Ltd. Şti.
30.05.2018 tarihinde 10000.58 m2 tapulu arazisi için I (a) Grubu Maden İşletme Rüsatı
talebinde bulunmuştur.

Kamu kurum ve kuruluşlardan görüş alınmıştır.

Taşınmazlara ait giincel ve ilgili kurumdan alınan onaylı Tapu Kaydı Belgesi dosyada
mevcııttur.

Ruhsat talep bedeli 12.548,00 TL yatınlmıştır.

32l3 Sayılı Maden Kanunu'nun İşletme Faaliyeti başlıklı 29'uncu maddesinin;

" Yelkilendirilmiş tüzel kişiler larafınılan hazırlanan rapor, proje ve tüm telcrıik belgeler
ruhsat sahibi tarafından Genel Müdürlüğe verilir. I. Grup (a) bendi mafunler için ruhsat
sahibi, her yıl ocak ayı sonuna kaı]ar bir anceki yıl içinde gerçekleşıirdiği işletme faatiyeti ile

l 1

5. Altınkum Eleme San. yçJu4r4.Ş!
Harf. Nak. San. ve Tic. Ltd. şlr_6.

p-



ilgili işleıme faaliyet raporunu, büyllqehir belediyesi olan illerde valiliklere, diğ
özel idaresine vermekle yühimlüdür. Bu yükümlülüğjin yerine getirilmemesi hdlinde
idari para cezası uygulanır. Yükümllllk yerine getirilinceye
durdurulur . "

kadar ürelim fo

18.02.2015 ıarihli Resmi gazetede yayımlanan Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiktik Yapılmasına Dair Kanunun l6. Maddesinin;

" Kaynak tuzlaları hariç olmak üzere maden ruhsat sahalarındaki işletme faaliyetleri,
maden mühendisi nezarelinde yapılır. Maden ruhsaı sahal(ırındaki işletme faaliyetlerinde
asgari bir maden mühendisi daimi olmak üzere, işletme tekniği, büyüklüğil ve yapısal durumu
göz önüne alınarak diğer meslek disiplinlerinden mühendis istihdaın edilmesi zorunludur.
Daimi nezaretçi ile vardiyalı çalışan işletmelerde işletmenin büyüklüğü ve niıeliğ esas alınarak
her vardiyada zorunlu olarak islihdam edilecek maden mühendisi ve görevlendirilecek diğer
mühendislerin görev, yetki ve sorumlulukları. aıanma usul ve esasları, eğitimi, çalışma usul ve
esasları Bakanlıka yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir. "

29.05.20|3 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Maden Kanunun I (a) Grubu Madenlerle
İlgili Uygulama Yönetmeliğnde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 12. Maddesinin;

"Ruhsoı sahibi her yıl Nisan ayı sonuna kaılar; Kanunun 29 uncu maddesi gereğince Ek
Form-4'ieki işleıme faaliyet bilgi formu ile Ek Form-S'e uygun olarak hazırladığ satış bilgi
formunu ve üretim yapılmış ise imalal haritasını ilğli idareye verir. Akarsu yatağı, deniz ve
göIlerde bulunan I Grup (a) bendi maden işleime ruhsatlı sahalardan imalat haritası
istenmez. "

24.06.2010 tarihli Resmi gazelede yayımlanan Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3. Maddesinin;

" Maden ürelim.faaliyetleri ile bufaaliyetlere dayalı ruhsai sahasındaki tesisler için işyeri
açma ve çalışma ruhsalları il özel idareleri iarafından verilir. Bu ruhsatların verilmesi
sırasında 2461 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümlerine göre belediyelerin tahsil ettiği
iŞyeri açma izni harcı il özel idaresi tarafından tahsil edilir. Bu bedelin o% 50'si ruhsatın
bulunduğa bölgeyle sınırlı olarak altyapı yanrımlarında kullanılmak üzere, doğıuılan ilgili ilçe
veya ilçelerin Kt;ylere Hizmet CEtürme Birlikleri hesabına aharılır. Bu alanların belediyelerin
mücavir alanı içerisinde kalması durumunda tahsil edilen harcın % 50'si ilgili belediyenin
hesabına aktarılır. "

32l3 Sayılı Maden Kanunu'nun Üretim ve Sevkiyaı başlıklı l2. Maddesinin (Değişik:
26/5/2004 - 517716 md.);

"Ürelilen madenin sevkfişi ile sevkiyatı zorunluılur. Konveyör ve boru haıtı ile sevkiyaı,
ocak ve iesis mesafesi, nakil güzergahının durumu, cevherin ıüvanan, konsanlre, yarı mamul
ve mamul olarak taşınması göz önüne alınarak sevkJişi kullanımı ile altın, gümüş, platin gibi
kıymelli melallerin enlegre tesislerinde ve zenginleştirme tesisleri ile bu tesislerden elde edilen
ürünlerin sevkfişi kullanımı ve deneıimi ile ilgili hususlar yönetmelikle belirlenir.

(Değişikfılera: l 1/2/2019-7161/1 2 mı].) Sevkfişi olmaksızın mcıden sevk edildiğinin mülk
idare amirlikleri, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıHarı veya ilgili kamu
kurum ve kuruluşu tarafından lespit edilmesi h1linde, ilgili mülki idare amiri tarafından sevk
edilen madene el konulur ve ödenmesi gereken Devlet hakkına ilaveten sevkfişi olmal<sızın seyk
edilen mihar için söz konusu madenin ocak başı sotış bedelinin beş katı tuıarında idari puru
cezası verilir, Bu fılcranın ihlalinin telçrarı hıilinde seık.fişi olmaksızın sevk edilen miktar için
sevk edilen madenin ocak başı saış bedelinin on katı ıutarında idari para cezası uygulanır. "

Hükümlerine göre; YTK Firması ile 25.05.2018 tarihinde sözleşme yapılmıştır.
31.12.2019 tarıtnnde firma ile karşılıklı sözleşme fesh edilmiştir.
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9.999,82 m2 alana I (a) Grubu Maden İşletme Ruhsatı verilmiştir.

Daimi Nezaretçi ataması 23.05.20l9 tarihinde yapılmrştır.

Sevk irsaliye fişi bedeli ödenmiş olup sevk irsaliyeleri firmaya verilmiştir

Yıllara göre verilmesi gereken işletme faaliyet ve satış bilgi formları dosyada mevcuttur.

II. Sınıf Gayrisıhhi Müessese kapsamında Madencilik Faaliyetleri İş Yeri Açma ve
Çahşma Rüsatı alınmıştır. Çalışma ruhsat bedelleri yatınimıştır,

25.1l .2014 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Çeıresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliğinin l 7. Maddesinin:

" Bakanlık, Proje Tanıtım Dosyalarını ek-4'te yer alan lcriterler çerçevesinde inceler ve
değerlendirir. Bakanlık, bu aşamada gerekli görülmesi halinde Bakanlıkça yeterlik
verilmiş kurum/kuruluşlardan proje ile ilgili geniş kapsamlı bilgi vermesini,
araç gereç sağlamasını, yeterliği kabul edilebilir kuruluşlarca analiz, deney ve ölçümler
yapmasıru veya yaptırmasını isteyebilir.

Bakınlık on beş (l5) iş gıinü içinde inceleme ve değerlendirmelerini iamamlar. Proje
hakkında "ÇED Gereklidir" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararını beş (5) iş gunü içinde verir,
kararı Valiliğe, proje sahibine ve Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara bildirir.
Valilik, bu kararı askıda ilan ve internet aracılığıyla halka du7arur."

Hüknüne göre; "ÇED Gerekli Değildir Belgesi" alınmıştr.

3213 Sayılı Maden Kanunu'nun l3. Maddesinin (Değişik fikra:14/2l2019-7164/13 md.);

" Ruhsat bedellerinin tamamının her yıl ocak ayının sonuna kadar yatırılması zorunludur.
I Grup (a) bendi maden ruhsalları hariç diğer grup madenlerin ruhsat bedelleri Genel
Müdürlüğün belirlediği bankada açılacak hesaba yatırılır. Yaiırılan işletme ruhsat bedelinin
'%50'si genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimince Hazine hesabına on
beş işgünü içinde aktarılır. I. Grup (a) bendi madenlerin ruhsat bedelleri ise, biiylğehir
belediyesi olan illerde yanrım izleme ve koordinasyon başkanlığı hesabına, diğer illerde ise il
özel idaresi hesabına yalırılır. Ruhsat bedelinin her yıl ocak ğymın sonuna kadar ıamamının
Yatırılmaması hdlinde yanrılmayan kısmının iki katı ruhsat bedeli olarak her yıl haziran ayının
Son gününe kadar yatırılması zorunludur, akgi halde ruhsaı iptal edilir. Ruhsat bedellerinin
yatırılmosı ile ilgili ruhsat sahibine ayrıca herhanğ bir tebligat ve bildirim yapılmaz. iptal
edilen ruhsallar için ocak ayının sonuna kadar ödenmesi gereken ruhsaı bedelinin ödenmeyen
kısmı 6]83 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve ıahsil edilmek üzere ilgitı tahsil dairesine
bildirilir. Kaynak tuzlaları, lületaşı ve oltutaşı için düzenlenen ruhsaılardan ruhsat bedeli
alınmaz. Faaliyel sonrası sahanın çevre ile uyamlu hdle getirilerek 7 nci madde kapsamındaki
mülkiyei izni sahiplerinden sahanın kabul edilerek teslim alındığna dair belgelerin Genel
Müdürlüğe ibraz edilmesi şartı ile 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi
geçmiş borcunun ve bu Kanun kııpsamında ruhsata ilişkin geçmiş borcunun bulunmaması
hdlinde çevre ile uyum bedeli iade edilir."

29.05.2013 tarihli Maden Kanunu'nun I (a) Grubu Maden]eri ile İlgiüi Uygulama
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasrna Dair Yönetmeliğin 9/B Maddesinin;

" Kcınunun 7 nci maddesi gereğince alınması zorunlu olan izinleri ruhsala işlenmiş
sahalarda çevre ile uyum teminalı, özel kanunlarında belirtilen hühimler hariç yıllık işletme
ruhsat harç bedeli kadar her yıl Haziran ayının son günü mesai saati bitimine kadar yatırılır.
Bu teminatın süresi sonuna kııdar yalırılmaması ya da eksik yanrılmıısı halinde ruhsat temi,nalı
iral kııydedilir. Ruhsqt hukukunun sona ermesi durumunrla, faaliyeı yapılan alanların çevre ile
uyumlu hale getirildiğinin tespitini müteakip, çevre ile uyum teminatı iade edilir.''
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Hükümlerine göre; 20l 9, 2020 ve 2021 yıllarına ait Maden İşletme R
Çevre Uyum Bedellerinin ödendiğine dair belgeler dosyasrnda mevcuttur.

2019 yıh için ; l6.302,00 TL İşletıne Ruhsat Bedeli

6.987,00 TL Çewe Uyum Bedeli

2020 yılı için ; 15.632,38 TL İşletme Ruhsat Bedeli

6.699,59 TL Çewe Ulum Bedeli

202l yılı için ; 16.997 ,99 TL İşletme Ruhsat Bedeli

7 .284,86 TL Çeıı,e Uyum Bedeli, ödenmiştir.

18.02.2015 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Maden Kanunu ile Bazı kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına dair Kanunun 10. Maddesinin;

" Ruhsaı sahibi tarafından beyan edilen ocak başı satış fiyatı Bakanlık tarafından
denetlenir ve eksik beyanlcır tamamlat:ırılır. İşleıme izni olan maden ruhsatlorından her yıl en
az ruhsat taban bedeli kadar Devleı hakkı alınır. Ancak, kaynak ıuzlalarında alınacak Devlet
hakkında bu şart aranmaz. "

Hükmüne göre; Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 20l9 yılı için
işletme ruhsat bedelini 23.289,00 TL ilan etmiştir. TAB Petrol Üm. Mad. Nak. İnş. Taah. San.
Tic. Ltd. Şti.'nin İşletme Rüsatı 25.09.2019 taıihinde MAPEG tarafindan yiirürlüğe
girdiğinden. işleıme ruhsat bedeli 5.822.25 TL olarak tutanak ile belirlenmiş. İl Özel İdaresi
Ruhsat Denetim Müdürlüğü tarafindan imza altına alınan ilgili tutanak dosyada mevcuttur,

2020 y:-lı için Devlet hakkı;

2019 yıIı için Devlet haklarında yer alan

2020 yılına ait Devlet hakkı;

zel İdare Payı 1.455,57 TL yatırılmıştır.

Hazine Pavı 11.165.99TL
özel idare pavı 5.582.99 TL
Köylere Hizmet Götiirme Payı 5.582.99 TL
TOPLAM 22.331,97 TL

2020 yılı için Devlet haklannda y,er alan Oze[ Idare Payı 5.582,99 TL gecikme faizi ile
yatırılmıştır.

82- l l adet I (a) Grubu Maden Kum-Çal«l Ocağı Ruhsatı DSİ 23. Bölge
Müdürlüğünün talebi iizerine iptal edilmiştir. İptal edilen Maden İşletme Ruhsatları ve
iptal edilme gerekçeleri;

Aplikasyona Müstenit Kati proje Yapımı Hizmet İşi ihalesi nedeniyle, proje giizergahının
Bakacakkadı köprüsü ile Filyos 2 köpnlsü (Çaycuma köprüsü) arasında kalan yaklaşık 10
km'lik kısmını kapsadığı, giizergahın karasal haritası ve talveg kotuna ilişkin batimetrik
haritasrnın alındığı ve projenin bu verilere göre yapılacağından dolayı kum çakıl ocaklarının
faaliyetlerine devam etmesi halinde talveg kotlarının değişeceği ve buna bağlı olarak yapılmış
olan projenin tiim kriterleri ile ihale kapmasının değişmesine neden olacağından DSİ 23. Bölge
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Hazine Payı 2.911.,|2TL
özel idare pavı 1.455,57 TL
Köylere Hizmet Götiirme Payı 1.455,57,IL
ToPLAM 5.822,26TL
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Müdürlüğünün 23.1l .20|517 66375 tarih ve sayılı yazısı doğrultusunda Valilik
18.|2.2015114166 tarih ve sayh Olurlan ile 5 adet Ruhsat iptal edilmiştir.

a

:
ı
ara

cı
a

4
§.ı

!lş l

DSI 23. Bölge Müdürlüğiiı:ıün Gökçebey ilçesinde uygulanacak olan "Filyos çayı Taşkın
Koruma 4. Kısım" pğesinin 2015 yılı Yatınm Programına alınmasından dolayı Valilik
Makamının 28.04.201514682 tarih ve sayılı Olurları ile 1 adet Ruhsat iptal edilmiştir.

DSI 23. Şube Müdürlüğünün Zonguldak ili Gökçebey ilçesi Gaziler köyü Aloğlu
Mahallesi Yenice Çayı Taşkın Koruma projesi nedeniyle 2 adet Ruhsat 18.08.2016/8928 tarih
ve sayılı OIur ile iptal edilmişıir.

s.
No llçe Köy Ruhsat sahibi Ruhsat No

l Çaycuma Saltukova Altınkum Çakıl Eleme San. ve Tur. Ltd. Şti. 2015-02

DSt. 23 Bölge Müdürlüğü, Devrek Çayında Çayaltı I-1I Regülatörü ve HES projesinin
gerçekleştirildiği ve güzergahta ıslah çahşmasının yapılacağından, belirtilen giizergahta faaliyet

S.
No Ilçe Köy Ruhsat sahibi Ruhsat No

L!"!4c
- 4]qc

Geri

akkadı

be

3. Gö Alaglzler Euq4u!4 Sg" vq Tic. A. Ş
özler Kum-Çakıl San. ve Tic. AJ. §e"ş_ Qı:çgqg

5. (Jot( altı Ala özler Kum akıl Saı. ve Tic. A.

reniöavcuma

çılarKavıkÇqlc
El ç t

2 []İI1 a

2010l06

6712013-02

ilçe Köı- Ruhsat No
s
No

Kentçe Kentsel Çeıre Elemanlan İnş.Bakacakkadı 20|1-09l. Gökçebey
San. Tic. A.

Ruhsat Noilçe Köy Ruhsat sahihi
S
No

Bodaç
2 ukur lıAl Zö er umK akı San Ve T c A

6112011-I|
67/2012-04

DSİ 23. Bölge Müdüılüğünden atınan 31.12.2Ol5/880232 tarih ve sayıh yazısında; Filyos
çayı iizerinde faaliyette bulunan I (a) grubu maden (kum-çakıl) ocaklannda yapılacak
denetimlerde talveg kotunun altından hiçbir şekilde malzeme alrnmasına izin verilmemesi, çay
yatağında sallama kepçe bulundurulmaması ve sallama kepçe ile kesinlik]e malzeme
alrnmasına müsaade edilmemesi aksinin tespiti halinde işletme ruhsatının kesinlikle iptal
edilmesi, Filyos (Bakacakkadı) köprüsünden Filyos çayının Karadenize döküldüğü yere kadar
olan giizergaha ruhsat süreleri dolanlann ruhsat sürelerkıin uzatılmaması ve ruhsat süre§i
devam eden kum çakıl ocaklan hakkında ruhsat süreleri tamamlanana kadaı konunun
hassasiyeti bakımından belirtilen şartlann yerine getirilmesi bildirilmiştir. Bölge
Müdürlüğiinün yazısrna istinaden 1 Ruhsatın si,ire uzatımı yapılmamıştır.

6712015-01
6712015-03Tic. A.

6712015-04

Ruhsat sahibi

AlagQzlerKum-Çakıl1. San. A.Tic.

/A:



So
Içişleri Bokanlığı. TEFTIŞ MP0R Mülkiye

gösteren I (a) grubu maden ocaklarının ruhsatlannın iptalini taiep etmiş, 1 adet
Makamnın 08.06.2016/6814 tarih ve sayılı Olurları ile iptal edilmiştir.

DSI 23. Bölge Müdürlüğüniin 30.06.2015142716 tarih ve sayılı yazısında; Filyos çayı
iizerinde faaliyette bulunan I (a) grubu maden (kum-çakıl) ocaklannda yapılacak denetimlerde
talveg kotunun altından hiçbir şekilde malzeme alınmasına izin verilmemesi, çay yatağında
sallama kepçe bulundurulmaması ve sallama kepçe i[e kesin]ikle malzeme alınmasına müsaade
edilmemesi aksinin tespiti halinde işletme ruhsatmın kesinlikle iptal edilmesi gerektiği
bildirilmiştir. Bölge Müdürlüğüniin yazısında belirtilen hususlara aykın faaliyette bulunan l
adet Ruhsat iptal edilmiştir.

83- I (a) Grubu Maden İşletme Ruhsat süresi bitip süre uzatrm talebinde
tıulunmayan Maden İşletme Ruhsatı;

3213 Sayılı Maden Kanunun Ruhsatın Hfüümden Düşmesi ve Alınacak Tedbirler başlıklı
32. Maddesinin (Değişik: 4l2l201 5-6592/ |7 md.);

" Ruhsat sahibi sahasında gerekli emniyet ıedbirlerini almak ve sahanın son durumunu
gösterir imalai haritası ve maden jeoloji haritasını Genel Müdırlığe vermek suretiyle terk
talebinde bulunabilir. Herhangi bir nedenle hükümden düşmüş veya ruhsat hukuku yürürlühe
olan sohalarda terk edilen alanlarıla ruhsat sahibi gerekli emniyeı tedbirlerini almak ve
sahanın son durumunu gösterir teknik belgeleri Genel Müılürlüğe vermek zorundadır.

Ruhsat sahibi yakarıda belirtilen tedbirleri en geç bir yıl içinde almak ve işleıme
faaliyetinde bulunulan alanı işletme projesi doğultusunda çevreye uyumlu hale getirnek
zorundadır.

Verilen bu süred.e çevre ile uyum planı çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin ve

çevresel önlemlerin alınmaması durumunda ıedbir alınana kadar sorumluluk ruhsat sahibinin
olması şarııyla, bu durum valiliğe bildirilir. Çevre ile uyum çalışması için gerekli ıedbirler,
çeweye uyam planma uygun olarak orman arazilerinde ilgili orman idaresi, diğer alanlarda il
özel idareleri veya valilikler tarafından yerine getirilir. Orman idaresi, il özel idaresi veya
valilik tarafından çevre ile uyum planına uygun olarak yapılan masraflar, ruhsat bedelinden
çevre ile uyum planı çalışmaları için emaneıe yatırılan ıutarlardan karşılanır. Teminatların
yeterli olmaması durumunda çevre ile uyum planı çerçevesinde el<sik kalan masraJların
ödenmesi için ruhsat sahibine bir ay ödeme süresi verilir. Süresinde ödenmeyen ve Baknnlık

:
Ruhsat NoIlçe Kö_v Ruhsat sahibi

S
No

Bilik Ulupınar Hat'r. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 6,7120|3-031. Devrek

ilçe Köı, Ruhsat sahibi Ruhsat No
s
No

Karabaşlı Sayıh İnş. Nak, Haf. Tic. Ltd. Şti.Devrek 2011-08l

Süre Bitişilçe Köı, Ruhsat sahibi Ruhsat No
S
No

Alagözler Kum-Çakıl San. ve
Tic. A. ŞÇomranlı 2011-021. Çaycuma 3|.|2.20l5

a

a

l

lJ\
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S
No itçe Köy Ruhsat No

Ruhsat
Başlangıç
Tarihi

Ruhsat
Süresi
(Yıl)

1 Alaplı Aydınyayla 67/2016-01k 0l .09.20l 6 ) üretim yok
Alaplı Aydınyayla 6712016-02k 5 üretim yok
Devrek Özbağı 67 /2017 -01 19.09.2017 5 ı-lretim yok

1 Çaycuma Geriş 67l2018-01 1 9. 1 2.201 8 5 üretim yok

|7ı

.C.,

Mrartndan ilgili vergi dairesine bildirilen tularlar 6]83 sayılı Kanuna
sahiplerinden tahsil edilir. İlgili idare ıarafından çevreye uyum planı dışında baş

§

kcıca e\

veya uygulama yapılması hdlinde buna ilişkin masraflar, ilgili iılare tarafında n karşıIan
ruhsat sahibinden herhangi bir bedel lalep edilmez.

Çevre ile uyam çalışmasının Hazinenin özel mülkiyetindeki yerler ile Devletin hüküm ve
tasarrufu alnndaki yerlerde yapılmrısı hdlinde uygulamanın yürütülmesine ilişkin usul ve
esaslar Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müşıereken belirlenir. "

29.05.2013 tarihli Maden Kanunu'nun I (a) Grubu Maden]eri ile İlgili Uygulama
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9/B Maddesinin;

" Ruhsat hukukunun sona ermesi durumunda, faaliyet yapılan alanların çevre ile uyamlu
hale geıirildiğinin tespitini müteakip, çevre ile uyum teminaiı iade edtlir,"

Hükümlerine göre; ruhsatları iptal edilen, süre uzatlmı verilmeyen ve site uzatım1
talebinde bulunmayan I (a) Grubu Maden İşletme Ruhsatına sahip firmalann ruhsat sahasında
faaliyetlerini sonlandırdığı, mevcut tesislerin söküldüğü, şantiye binası, atölye ve kantar
birıalarını kaldırdığına dair İl Özet İdaresi Ruhsat Denetim Müdüılüğü taıafindan mahallinde
kontroller yapılmıştır. Bu denetimler tutanakla imza altına alınmış olup ruhsat dosyalarında
konuyla ilgili tutanaklar belgeler mevcuttur.

Çevre uyum bedellerinin, ruhsat bitimiyle firmalara ödendiğine dair belgeler ruhsat
dosyalannda bulunmaktadır.

84- DSİ 232. Şube Müdürlüğü tarafindan 2013 yılı öncesi İşletme Ruhsatı alınan ve
işletme süresi nedeniyle 20l3 yılı sonrasına hammadde üretim izini olan I (a) Grubu
Hammadde Ocakları;

s
No Ilçe Köv

Ruhsat
Başlangıç

Tarihi

Ruhsat
Bitiş

Tarihi

Mevcut
Durumu

07.08.2015
süre uzatımı
yaprlmamış

Çaycuma Merkez 6712012-08 07.08.2012 07.08.2015
süre uzatrmı
yapılmamış

Çaycuma Merkez 67l20|2-09 |2.08.2012 12.08.20l5 süre uzatımı
yapılmamış

4 Çaycuma Kayıkçılar 6712012-l,0 01.11.2012 01.11.2015
DSİ talebi
iizerine iptal
edilmiş*

* DSi projeleıi olumsuz etkilencceği için l8.12.20l5/l4l66 tarih ve §avlll vazl il€ iptal edilmiştir

85-DSI 23. Bölge Müdürlüğü tarafından 2013 1,ılı sonrası alrnan I (a) Grubu
Hammadde Üretim İzin Belgeli Ocaklar;

ı. 
IQuv.,.u I 

v.,ı.., 
|o',,rorr-o,, |o,,.or.ron l

2.
I

I

3.

Ruhsat No I I

I

7 17.11.2016-

Mevcut
Durumu

3.

/,L-



Içişl eri Ba kanlığı.......,....,........ TE Fri Ş RAP0 R

86-Karayolları l5. Bölge Müdürlüğü tarafindan 2013 yı|ı sonrası alrnan I (a)
Grubu Hammadde Üretim İzin Belgeli Ocaklar;

87-Karayolları l5. Bölge Müdürlüğü tarafından 2013 yılı öncesi İşletme Ruhsatı
alınan ve işletme süresi nedeniyle 2013 yılı §onrasına hammadde üretim izini olan I (a)
Grubu Hammadde Ocakları,

S
\-o

ilçe Köı, Ruhsat No
Ruhsat

Başlangıç
Tarihi

Ruhsat
Bitiş Tarihi

Mevcut
Durumu

t Gökçebey 04. ı 1 .2008 04.11.2014
siire uzatrmr
yapılmamış

7 Gökçebe1, Çukur 67120|3-02 l6.05.20l0
DSl
üzerine

talebi
iptal

edilmiş*
*DSi projeleri oıumsuz etkileneceği için l0.02.20l7195375 tarih ve sayıh yazl ile iptal edilmiştir.

88-Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından 2013 yılı sonrasr alınan I (a) Grubu
Hammadde Üretim İzin Belgeli Ocaklar;

S
No Köı, Ruhsat No

Ruhsat
Başlangıç

Tarihi

Ruhsat
Süresi
(Yıl)

Mevcut
Durumu

1 Çaycuma üretim yok

4.1 1.20l0 tarihli Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetrneliğinin Dokuzuncu Böltimü,
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Hammadde İhıiyaçlarının Karşılanması başlıklı 58, 59 ve 60.
maddesinin;

"Yol, knprü, baraj, galet, liman gibi projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat
hammaddelerinin üretimi için izin almak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca Ek Form- 16'daki
örneğe uygun olarak yapı hammadde ıalepformu hazırlanır. Bir talep yazısına eklenen bu form
örneği ile Genel Müdürllğe müracaaı edilir. Bu müracaaıları]a harç alınmaz.

Müracaat edilen alanda Kanun kapsamında verilmiş ruhsat hakları incelenir,
Hammadde üretim izni talep edilen alanda, ruhsatlı alanlar var ise yapılacak hammadde
üretiminin madencilik faaliyetlerine engel olup olmayacağ ve kaynak kaybına yol uçıp
açmayacağ göz önünde bulundurularak mahallinde tetkik yapılır. Heyetin saha mahallinde
yapacağ teikik tarihi, talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna ve talep alanında ruhsat var ise
ruhsat sahibine bildirilerek tetkik tarihinde saha mahallinde bulunulması istenir. İlgililerin,
heyetin mahallinde yapacağı tetkikı kanlmamaları durumunda teıkik re'sen yapılabilir.

5 Alaph Aydınyayla 6,7/2019-03 09.04.20|9 üaiiriçt

}

6 Alaplı Aydınyayla 67/2014-04 22.09.2019 ürB§,gıy,6.. ,

7 Alaplı Aydınyayla 6712020-01 12.06.2020 üretim]ff-

No i lçe Köv Ruhsat No
Ruhsat

Başlangıç
Tarihi

Ruhsat
Süresi
(Yıl)

Mevcut
Durumu

l Kdz. Ereğli Danişmentli 6,112019-01 l7.11.2018 5 uretim vok
Çaycuma Derecikören 671202|-01 l0.13.202l ) []tetim vok

Is.

çukur 
I 
or,ro,,-o, 

I

20.02.2018

Ilçe

yakademircilerIeıızolı-oz |9.12.20|7 | s l

,,

5

l

5

5

I

lJ^
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Kamu kurum ve kuruluşlarının allı aydan az süreli ve toplcım bin lo
nih,arlardaki hammadde talepleri, ıalep edilen alanda yürüyen ruhsaı hakla
mahallinde ıetkik yapılmadan da karşılanabilir- Bu kapsam dahilinde yürütülen faaliye
leknik nezarelçi qlonma zorunluluğu yohur. İş Kanunu hükümlerinin yerine geıirilmesinden
izin sahibi kamu kurum ve kuruluşu sorumludur.

Hammadde üretim izni talep edilen ruhsallı alanlarda inceleme yapılır. Bu incelemede,
madencilik faaliyetlerine engel olup olmayacağı ve verilen işletme projesinin uygun olup
olmadığı de ğerlendir il ir. "

Hükümlerine göre; DSi 23. Bölge Müdürlüğü, DSi 232. Şube Müdiirlüğü, Karayolları
15. Bölge Müdürlüğü ve Zonguldak İl Özel İdaresi I (a) Grubu Maden İşletme Ruhsatı almıştır.

Hammadde üretim izinli ocaklarda Rüsat alındığ1 tarihten itibaren üretim yapılmamıştır.
Üıetim yapılmadığına üir belgeler dosyalarda mevcuttur. Dosyalaıdaki belgeler 3213 Sayılı
Maden Kanunu ve I (a) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliği hiikümlerine uygun
olarak hazırlanmıştır.

32t3 Sayılı Maden Kanunu ve I (a) Grubu Madenleri ile İlgi|i Uygulama Yönetmeliği
htikümlerine göre işlemlerin yapılmasrna devam edilmelidir.

irraı-p is vn iŞLEMLERİ:
89-Zonguldak I1 Ozel Idaresinin 03.10.2013- l5.08.202l tarihleri arasında 4734 sayıh

Kamu İhale Karıunu kapsamrnda yapmış olduğu ihalelere ilişkin, 202l yıilı yaz teftişi
kapsamında Müfettişliğime yardımcı olmak amacıyla görevlendirilen Zonguldak Belediye
Başkan|ığında görevli İnşaat Mühendisi Hakan ERSOY. İl Defterdarlığında görevli VHKİ
Ertan YEDEK ve Tanm ve orman İı Mtidiırütıgtinde görevli Tekniker Nurettin KAYALI ile
birlikte ihaleler tizerinde ömekleme suretiyle yapılan incelemeler sonucunda, aşağıdaki
hususlar tespit edilmiştir.

Zonguldak İl Özel İdaıesi tarafından gerçekleştirilen;

_20l3 yılında (28) adet.2014 yılında (85) adet,20l5 yılında (56) adet,2016
yılında (50) adet,2017 yılında (53) adet, 20i8 yılında (77) adet, 2019 yıhnda (52)
ve 2020 yılında (53) ader.202l yılında (32) olmak iizere toplam (486) adet açık
ihal,e (4734 sayılı Kanun m. l9),

- 2013 yılında (8) adet, 2014 yılında (8) adet, 20l 5 yıhnda (10) adet, 2016
yılında (l) ad,ei,20l.7 yılında (14) adet,2018 yılında (2l) adet,2019 yıhnda (29)
adeı, 2020 yılında (9) adet, 2021 yılında (4) adet olmak üzere toplam ( 104) adet
Pazarlık Usulü İhale (4734 sayıIı Kanun m. 21b-c-f )

- 2013 yılında (68) adet,2014 yılında (634) adet, 2015 yıhnda (754) adet,
20l6 yılında (692) adet,2017 yılında (547) adet, 20l8 yılında (645) ve 2019 yılında
(8l4) adet, 2020 yılnda (602) adei2021 yılında (355) adet olmak tlzere toplam
(5 l l 1) adet Doğrudan Temin Usulü İhale 1473+ sayılı Kanun m. 22la-b-c-d )

.Ömekleme yöntemiyle ihalelerin sözleşme aş.unasına kadar olan kısımları 4734 sayı|ı
Kam u İhale Karıununa uygunl uğu yön iirıden incelenm i şıi r.

A-Acık İhalelerde yapılan incelemede

90- Zonguldak Il Ozel ldaresi tarafından gerçekleştirilen; Kanunun l9. maddesine göre
açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ve ömekleme yöntemiyle incelenen ihale dosya sayılan

tir.

o

t

1,1

.e

ı ıier

Yıllar Toplam İhate Dosvasr Örnek]eme UsuIüyle İncelenen
20l3 28 adet 10 adet

aşağıdaki tabloda belirtilmi

l

+
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gl-Bazı İhalelerde Sözleşme imzalanmadan öıce 4734 sayılı ihale kanunun l0
maddesine göre Vergi ve SGK borcu yoktur yazılannın ihale tarihi itibariyle olmadığı
görülmüştü.

"2016/161795 iKN'li Merkez Huzurevi doğalgaz dönüşüm işi, 2018/354575 iKN'li
Karadeniz Ereğli Anaokulu yapım işl " ömektir.

Kamu İhate Genel Tebliğinin 17.maddesinin isteklilerden 4734 sayılı Kanunun 10 uncu
maddenin dördüncü fıkrasına göre istenecek belgeleı başlıklı 17.3.3.
maddesinde; " İsteklilerin sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin belgeyi işyerinin
kayılı bulunduğu Sosyal GıvenIik Il Müdürlüğünderı/Sosyal Güvenlik Merkezinden alması, bu
belgenin; ilgili müdürlükçe aynı işverene ait Türkiye genelini kapsayacak şekilde yapılacak
araştımo neticesinde düzenlenmesi ve ihale tarihi itibarıyla olan durumu göstermesi
gerekmektedir." Yine aynı tebliğin 17.4.3, maddesinde de ; "İsleklilerin verğ borcu
olmadığına ilişkin belgeyi. başvuracakları herhangi bir vergi ılairesinden veya Celir İdaresi
Başkınlığının interneı adresi (www.ğb.gov,ır) üzerinden almaları mümkündür. Bu belgenin;
ihale tarihi itibarıyla olan durumu göslerrnesi ve isteklinin ]7.1.]. numaralı alt maddede
belirtilen alacak ıürlerinden olan borçları dikkate alınarak ilgili vergi dairelerinden temin
edilen bilgiler kapsamında düzenlenmesi gerekmekletlir. " denildiğinden, bundan böyle SGK
ve Vergi Borcu yoktur yazrlarının Sözleşme imzalanmadan önce yi.ikleniciler tarafindan idareye
ihale tarihi itibariyle sunması sağlanmalıdır.

92-Bazı ihalelerde ek sözleşme imzalanmadan önce 488 sayıh Damga Vergisi Kanunu
gereği yatınlması gereken ek sözleşme damga vergisinin yatırılmadığı, ek sözleşmeden sonraki
ilk hakediş ödeme emri belgesinden kesildiği arıcak bu işlemin Damga Vergisi Kanunu'nda
belirtilen stirelerle uyum sağlamadığı verginin tahsilinde gecikme olduğu incelenmiştir.

" 2014/57501 İKN'üi Çaycuma Al<şahatipler Orıaokulu Onarımı ycıpım işi, 20l 1/5 l005
iKN'li Merkez ÜzüImez ilkokul onarımı. 20I1/53088 jKN'li Merkez Zonguldak ilkokul onarımı.
2016/220279 İKN'li Merkez Karodeniz Ereğli 21 derslikli Nırdan Oğuz ve Ahmet Orhan Oğuz
İlkokulu" ömektir.

Kesilmesi geıerken vergilerin zamanrnda tahsil edilmemesi gibi durumlarda idari,mali
ve cezü sorumluluğun doğabileceği, bu durumda sorumluluğun da sözleşmeyi ve ödeme emri
belgesini imzalayanlarda olacağı unutulmamalıdır.

93-Baa ihalelerde iırmarun sözleşme öncesi sunması gereken ihale durum ve adli sicil
kaydı belgesinin ihale işlem dosyasında bulunmadığı tespit edilmiştir.

"2016/161795 iKN'li Merkez Huzurevi Doğalgaz danışım işi. 20}8/354575 İKN'lİ
Karadeniz Ereğli Anaokulu yapım İşi ve 20l8/212361 İW'li Zonguldeık İl Emniyeı Müdürlügü
TEM görünıü ve ses kayıt sisiemleri satın alınması "ömektir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin l7.maddesinin ]hale üzerinde kalan isteklilerin kanunun
10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri
sözleşmeden önce sunarnamast başhklı 17.6.1. @eğişik: 0710612014-29023 R.G./

\A

2014 85 adet a21 adet \
2015 56 adet l 3 adet \',
2016 50 adet l 3 adet
201,7 53 adet l4 adet
20l8 77 adet l 7 adet
20l9 52 adet l l adet
2020 53 adet l 5 adet

202l (15.08.2021) 32 adet 5 adet
Toplam {86 Adet l l6 adet
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4.md.)maddesinde ; " İhale tJygulama Yönetmeliklerinin " Ihule dışı bırakı
maddelerinde: Ihale üzerinde kalan istekliden, 1734 sayılı Kanunun ]0 uncu
dOrdlncü.fılcrasının (Değişik ibare: 20/4/20I I-279I I R.G./l1.md.) (a), @, (c), (d), e

benllerinde belirıilen durumlarda olmadığına dair belgelerin sEzleşme imzalanmadan önce
istenilmesinin zorunlu olduğu ve bu belgelerin, (Ek ibare: 13.09.2019-30887 RG./I. md,
yürürlük:23.09.2019) ihale usulüne göre son başvuru ve/veya ihale ıarihinde isteklinin anılan
bentlerde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi geret ığ " hükme bağlanmıştır.

Sözleşme imzalanmadan önce idarece ihale iizerinde kalan isteklinin adli sicil kaydının
olup olmadığına dair belgelerin istenmesi ve dosyasrnda muhafaza edilmesi sağlanmahdır.

94-20181528642 iKN'ıi"1/ Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Tesislerinin Bakım
Onarımı" |ha|esinde 21.12.2018 tarihi ve E.l6535 sayılı olur ile 29.428,85 TL iş artışı yapılmış
ancak ek sözleşmeye ait damga vergisi ve karar pulu ödenmediği tespit edilmiştir. 278,99 TL
damga vergisi ve 167,45 TL karar pulu için toplam gecikme faiziyle birlikte vergi dairesine
27.08.2021 tarihinde toplam 706,36 TL olarak yatınldığı görülmüş olup, ödemeye ait dekont
rapor ekiıde Müfettişliğime sunulmuştur.

95-20181242364 İKNli "1/ emniyet müdürlüğü terörle mücadele Şube müdürlüğüne
görüntü ve ses kayıı sisıemleri satın alınması" ihalesinde 02.07.2018 tarihli olur ile 5.750,00
TL iş artışı yapılmış ancak ek sözleşmeye ait damga vergisi ve karar pulu Odenmedigi tespit
edilmiştir. Ek sözleşmeye ait sözleşme damga vergisi 54,51TL ve sözleşme karar pulu 32,71

TL için toplam gecikme faiziyle birlikte vergi dairesine 3 l .08.202l tarihinde toplam l47 ,22TL
olarak yatınldığı görülınüş olup. ödemeye ait dekont rapor ekinde Müfettişliğime sunulmuştur.

96- Bazı ihalelerde sözleşmenin imzalanacağı tarihte idarelerce ihale iizerinde kalan
isteklinin ihalelere katılmaktaı yasaklı olup olınadlğmın teyit edilmesi gerekirken yapılmadığı
görülmüştiir.

201'7 l 3 093 | 1 İKN' |i " Zo n gul dakP ol i s ev i do ğal gaz t e s i s a t ı dönüş üm i ş i, 2017 l 69807 3

|KN'|i " Zonguldak İ1 Emniyet Müdürlüğü mobese sistemine ilave olarak 2 noktada kamera
konulması işi, 20181253054 İKN'|i" Çaycuma Kültür merkezi profesyonel ses, ışık, CCTV
kurulması ve wc onortmı. 2018/524229 İKN'lıi" Devrek Huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon
merkezi doğalgaz dönıştim işi. 20201573993 iKN'Ii" Çaycuma Atatürk ortaokulu Çatı ıavonı
onarım işi " ömektir.

4734 say|lı Kamu İhale kanunun sözleşmeye davet başlıkh 42.maddesinin ilk
paragrafinda ; "4 ] inci maddede belirtilen sürelerin biıimini, ön mali konlrol yapılması gereken

hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale
üzerinde bırakılan istekliye, ıebliğ tarihini izleyen on gün içinde ksin teminalı vermek suretİyle
sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave
edilir.Sözleşmenin imzalanacağı ıarihte, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle
ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadıPnın leyİl edilmesi
zorunludur." denildiğinden Sözleşmenin imza|anacağı tarihte idaıelerce ihale üzerinde kalan
isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının idarelerce sorgulanması sağlanmahdır.

97- Bazr mal ahmr ihale dosyalannda muayene kabul evrağının dosyasında bulunmadığı
tespit edilmiştir.

" 2011/22639 İKN'li Dış lastik alımı " ömektir.

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği 38. maddesinde r " Her türlü lükeıim
mal ve malzemeleri ile demirbaş, makine. teçhizat ve taşıt alımlarına ilişkin giderlerİn
ödenmesinde; - Taahhüt dosyası, - Fatura, - Muayene ve kııbul komisyonu tutanağı, ,Taşınır

işlem ./işi, ödeme belgesine bağlanır." denildiğinden, söz konusu maddeye göre istenen

ewaklann hazrrlanması sağlanmalıdır.
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98-Bazı ihale dosyalannda Allrisk sigorta süreleri işe başlama tarihinden
tarihine kadaı geçen süreyi kapsamamaktadır. Ayrıca sigorta bitiş tarihinin süre
cezalı çalışma sebebiyle aşılması hallerinde, allrisk zeyilname yayınlanmamıştır.

Uygulama geneldir.

ıl

a

cl
a, a-

a
ğ

tah,l, ^,ı
ıeı.v$ \

Yapım Işleri Genel Şartnamesi "iş ue işyerlerinin korunmısı ve §lgorıalanması"
başl*lı 9. maddesinde; "(1)(Değ$ik:RG-3/7/2009-27277)Yüklenici, işyerindeki her türlü
araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu yapım
işinin korunmasından 43 üncü madde hahimleri dikkııte alınmak şarıı ile işe başlama
tarihinden kesin kabul tarihine kadar sorumludur. Bu sebeple yüklenici, 4735 sayılı Kamu jhale

SEzleşmeleri Kanununun 9 uncu maddesi hükümleri dahilinde; işyerlerindeki her ıürlü araç,
malzeme. ihzarat, iş ve hizmeı makineleri, taşıilar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin
özellik ve niteliğine göre ihale dokümanında belirtilen şekilde, işe başlama tarihinfun geçici
kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, ıoprak kayması, fırtına,
yangın gibi doğal afeıler ile hırsızlık, saboıaj gibi risklere karşı " inşaat sigortası (bltln
risHer)", geçici kıbul ıarihinden kısin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin ise
yürürlükteki İnşaat Sigorıası (Bütün Riskler) Genel Şeırtlcırı çerçevesinde kıpsamı ihale
dokiimanında belirıilen genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak
zorundadır,

(2) (Değişik. RG-3/7/2009-27277 )Sigortayo esas olınacak bedeller, işin kendisi için
sözleşme bedeli, her türlü araç, malzeme, ihzaraı, iş ve hizmet ınakineleri, ıaşıtlar, tesisler ve
benzeri için ise piyasa rayiçlerine göre hesaplanan bedellerdir. Ödenen ıoplam hakediş
tahakkuk iularının ffiyat farkları dahil) poliçedeki sigorta bedelini aşması ve/veya poliçede
öngörülen sigorta biıiş tarihinin süre uzatıml veya cezalı çalışma sebebiyle aşılması hallerinde,
zeyilname ile sigorıa bedelinin arıırılması ve/veya sigorta süresinin uzatılması zorunludur. "

denilmiştir, Yukanda belirtilen madde hiikmüne göre işlem yapılması sağlanmalıdır.

99-Bazı ihale dosyalannda geçici kabul işlemlerinin iizerinden yeteri kadaı siire
geçmesine rağmen kesin kabul işlemlerinin idare tarafindan re'sen yapılmadığı incelenmiştiı.

"20l],53088 jKN'li Merkez Zonguldak ilkokul onarım işi. 20l1ı54400 iKN'li Kozlu
Kargalar İlkoku\-0rıaokul onurımı. 2011/5 20J5 jKN'li Merkez Bııhçelievler İlkokul onarımı.
20l1,53082 jKN'li Merkez Zafer ilkokulu onarım işi, 2017 l992l' iKN'li Karadeniz Ereğli
Ormanlı Jandarma Komutanlığı hizmet binası yapıız işi " ömektir.

Yapım İşleri Genel Şartname si "kesin kabul" başlıklı 44. maddesinde; " -(1) Kesin
kabul için belirlenen tarihle, yüklenicinin yazılı müracaaiı üzerine, kesin kabul komisyonu
oluşturularak geçici kabuldeki esas ve usullerle kesin kabul yapılır.(Ek cümle: 08/08/2019-
30856 R.G,/36, md.,yürürlük: l8/08/20l9,1Yüklenicinin belirlenen ıorihıe kesin kabul
başvurusunda bulunmaması halinde idarece re'sen kesin kabul işlemlerine başlanabilir. Kesin
kabul işlemleri Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümleri de dikkate alınır."
denilmiştir. Yukanda belirtilen madde hiikmüne göre işlem yapılması sağlanmalıdır.

B-pazarlık usulü ile yaoı n İhalelerdeki İncelemede

l00- Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen; Kanunun 21 . maddesine göre
pazarlık usulüyle yapılan ihaleler ve ömekleme yöntemiyle incelenen ihale dosya sayıları

Yıllar Toplam İhale Dosyası Örnekleme t sulür le İncelenen
20l3 8 Adet 3 Adet
20l4 8 Adet 2 Adet
2015 10 Adet 3 Adet
20|6 1 Adcı 1 Adet

aşağıdaki tabloda belirtilmi
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101- Bazı pazaıhk usulü ihalelerinde, işin önem arz ettiği veya acil olduğuna dair
gerekçe raporu yazılmadığı ancak ihale olurun da veya ihale onay belgesinde geıekçe yazıldlğı
görülmüştiır.

"2017/576971 İKN'li Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi doğalgaz danüşam
işi, 20l8/359814 iKN'li Kilimli 16 derslikli İmam Haıip ortaokulu çeyre tanzimi ikmal İşi,
2019/3l9925 İKN'li Zonguldak Merkez İlçesi muhtelif okulların genel onarımı, 2019/303741
İKN'li Zonguldak Devrek İlçesi muhtelif okulların genel onarımı işi, 2019/303 t 57 jKN'li
Zonguldak Kozlu ve Kilimli İlçesi muhtelif okulların genel onarımı işi , 2020/2264t2 jKN'ti
Kozlu İlçe Emniyeı Müdürlüğü hizmeı binası ilave işler yapıız ışl" ömektir.

4734 say|ı kanunun 2llb bendinde: "Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal
kaybı lehlikesi ğbi ani ve beklenmeyen veya yapım telırıiği açısından özellik arz eden veya yapı
veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece
belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların orıaya çılonası
üzerine ihalenin ivedi olarak yopılmasının zorunlu olması." denildiğinden, söz konusu bende
göre yapılacak ihalelerde gerekçe rapoıunun yazılması sağlanmalıdır.

102-Bazı İhalelerde ek sözleşme imzalanmadan önce 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
gereği yatınlması gereken ek sözleşme damga vergisinin yatınlmadığı, ek sözleşmeden sonraki
ilk hakediş ödeme emri belgesinden kesildiği ancak bu işlemin Damga Vergisi Kanıınu'nda
belirtilen sürelerle uyum sağlamadığı verginin tahsilinde gecikme olduğu incelenmiştir.

"20]9/303531 İW'li Zonguldülk Karadeniz Ereğli ve Alaptı ilçesi muhtelif okulların
genel onarımı işi ve 20l9/303l57 İKN'li Zonguldak Kozlu ve Kilimli ilçesi muhtelif okulların
genel onarımı,şi " ömektir.

Kesilmesi gererken vergilerin zamanında tahsil edilmemesi gibi durumlarda idari, mali
ve cezai sorumluluğun doğabileceği, bu durumda sorumluluğun da sözleşmeyi ve ödeme emri
belgesini imzalayanlarda olacağı unutulmamalrdır.

l03-Bazı ihalelerde firmaıın sözleşme öncesi sunması gereken adli sicil kaydı
belgesiniı ihale işlem dosyasında bulunmadığ1 tespit edilmiştir.

"2013/14l8I3 İKN'li Zonguldak Merkez İlçeleri 2 ay temizlik gc)revlisi hizmet alımı"
işi ve "2017/263858 İKN'li Zonguldak it Emniyet Mtidürlüğü'ne kamera ve video kayıt cihazı
alımı" işi ömektir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin l7.maddesinin İhale iizerinde kalan isteklilerin karırınun
10 uncu maddesinin dördüncü fikrasında sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri
sözleşmeden önce sunamaması başlıklı 17.6.1. @eğişikı 07106120|4-29023 R.G./ 4.md.)
maddesinde ; " İhale (Iygulama Yöneımeliklerinin " İhale ılışı bırakılma" başlıklı
maddelerinde: jhale üzerinde kalan isıekliden, 4734 sayılı Kanunun ]0 uncu maddesinin
dardlnca fıkrasının (Değişik ibare: 20/4/20I I-279l I R.G./ l I. md.) (a), O), @, (d), (e) ve (g)
bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmodan önce
istenilmesinin zorunlu olduğu ve bu belgelerin, (Ek ibare: 13.09.2019-30887 R.G./l. md.,
yürürlük:23.09.20I9) ihale usulüne göre son başvuru ve/veya ihale tarihinde isteklinin anılan
bentlerde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerehiği" h*ıne bağlaımıştır.

20l7 i4 Adet 5Adet \La:
2018 2l Adet al4Adet V
20|9 29 Adet 9 Adet
2020 9 Adet 2 Adet

202l (l5.08.202r) 4 Adet 0 Adet
Toplam 104 Adet 29 Adet
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Sözleşme imzalarımadan önce idarece ihale üzerinde kalan isteklinin adli sic
olup olmadığına dair belgeleıin istenmesi ve dosyasnda muhafaza edilmesi sağl

|04-Bazı, mal alımı ihale dosyalarında muayene kabul ve taşırur işlem fişi evraklannın
dosyasında bulunmadığı tespit edilmiştir.

"20I5ı88287 İKN'li Zonguldok İli muhıeIif kiylerinde kullanıImak üzere İçmesuyu
Borusu, Kanalizasyon Koruge Boru, Motopomp ve Fiııings malzemesi alımı " işi ömektir.

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği 38. maddesinde; "Her türlü tükeıim
mal ve malzemeleri ile demirbaş, makine, teçhizaı ve taşü alımlarına ilişkin giderlerin
ödenmesinde; - Taahhüt dosyası, - Faıura, - Muayene ve kabul komisyonu ıutanağ, -Taşınır
işlem fişi, ödeme belgesine bağlanır." denildiğinden, söz konusu maddeye göre istenen
evrakların hazrrlanması sağlanmahdır.

C-Doğrudan Temin Usu]üne Gğrq Yaprlan Alrmlardaı

l05- Zonguldak Il Ozel Idaresi tarafındarı gerçekleştirilen; Kanunun 22ld kapsamında
Doğrudan Temin Usulüyle yapılan alım ve ömekleme yöntemiyle incelenen alım dosya sayrlan
aşağı daki tabloda belirtilmi tır

106- Bazı dosyalarda ihale onay belgesinde ödenek tutarı ve yaklaşık maliyet tutallan
yazılmadığı (özellikJe emlak istimlak müdürlüğü ve ruhsat denetim müdıiırlüğünün yapmış
olduğu alımlarda), piyasa fiyat araştırma tutanağı ve muayene kabul belgeleıinde tarih
(uygulama geneldir) yazılmadığı göriimüştür.

4734 sayıh Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Cenet Tebliğine göre belgelerin tam ve
eksiksiz doldurulması sağlanmalıdır.

107-20l6 yılı araç kiralama işinde 22ld kapsamında yapılan sözleşme damga vergisi ve
sözleşme karar pulu bedelinin sözleşme imzalanmadan önce 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
gereği yatırılması gerekirken yatınlmadığı, ödeme emri belgesi iizerinden kesildiği ancak bu
işlemin Damga Vergisi Kanunu'nda belirtilen sürelerle u}.um sağlamadığı verginin tahsilinde
gecikme olduğu incelenmiştir.

Kesilmesi gereken vergilerin zamanrnda tahsil edilmemesi gibi durumlarda idari, mali
ve cezai sorumluluğun doğabileceği, bu durumda sorumluluğun da sözleşmeyi ve ödeme emri
belgesini imzalayanlarda olacağı unutulmamalıdır.

l08-29.08.2016 tarih ve 9002 sayılı ihale onay belgesi i|e 22ld, alımı gerçekleştirilen
Avrupa branda vinil germe tabela ve Gökgöl mağara giriş bileti basılması basım işinde hizmet
işleri kabul tutanakları ve hakediş raporlannın bulunmadığı,

22ld kapsamında yapılan mal alımı işlerinde özellikle Su ve kanal hizmetleri , Makine
ikmal şube müdiirlüğü alımlaıında taşınır işlem fişlerinin düzenlenmediği, Muayene kabul
tutanaklannln olmadığı tespit edilmiştir.
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Ornekleme L]sulüvle IncelenenYıllar Toplam Alım Dosyası
51adet20l3 68 Adet

2014 634 Adet 215 adet
|22 adei20l5
l 86 adet20|6 692 Adet

2017 547 Adet 1 66 adet
'I l]4 adet20l8 645 Adet
247 adeı20t 9 8l4 Adet

602 Adet 123 adet2020
202l (15.08.202l) 355 Adet 86 adet

Toplam 51 1 1 Adet 1330 Adet
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Mahalli Idareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre ödeme
eklenmesi gererken belgelerin eksiksiz olarak dosyasında bulundurulması sağl

l09- Ağırlıklı olarak makine ikmal şubesinde iş makineleri ve kam
22-d Lıızmet alımı kapsamında yapıldığı halde piyasadan tek teklif ahnmış, başka firmalara
piyasa fiyat aıaştırma teklifi dağıtıldığına dair tutanak di,izenlenmediği tespit editmiştir.

08.08.2018 tarihinde piyasa fiyat araştırmasl yapılan işte, teklifin sadece Toyoto Özel
Servis(Yıldıray ELİEYİOĞLU)' inden alınması ve dosyada başka teklif bulurımaması ömektir.

Tek Firmadan Teklif Alınmısı; 4734 Sayılı Kanunun "Doğrudan Temin" başlıklı
22. maddesine göre; " ... Bu maddeye gEre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve l0
uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince
gErevlendirilecek kişi veya kişiler ıarafından piyasada .fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar
lemin edilir. " hiikmü.

"Temel ilkeler" başlıklı 5. maddesine göre; " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak
ihalelerde: saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, gıivenirliğ, gizliliği, kamuoyu denetimini.
ihliyaçların uygun şarllarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynak]arın verimli kullanılmasını
sağlamakla sorumludur. " hükmü bulunmaktadır.

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği'ne göre ; "Piyasa Fiyat Araşürması
Tutanağı: Drığurlan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; alımı
yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa rtyat araştırması sonucunda
alınan teklifleri, uygun görülen.fiyaı ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce
imzalanan t uıanağı (Örnek: 3 ) " denilmektedir.

Ayrıca Sayıştay 5.Dairesinin 21.04.20l6 tarihli 174 sayılı Belediyeler ve Baglı İdareler
ile ilgili "ÇeşitliKonularıİlgilendirenKararlan"nda"...Belediyetarafından...,tekJirmadan
teklif alınmak suretiyle gerçekleşlirildiği de göülmektedir. Oysa, ... yapılacak harcamaların
mutlaka 4734 sayılı Kanunda belirtilen ihole usullerinde birisi ile ya da doğrudan temin
yöntemiyle yapılması gerekmektedir. Bunun için gerekli olan kanuni prosedüre uymak ta
zorunludur. Bu nedenle, tekJirma tespit edip bu Jirmadan ihtiyacın temin edilmesi mümkün
değildir. Piyosa fiyat araştrmasının sağlıklı ve gerçekçi yapıldığnın mutlaka ispat edilmesi
gerekmehedir. Bu, 1731 sayılı Kanunun ıemel ilkeleri olan açıklık, rekıbet, saydamlık,
güvenilirlik, kamuoyu denelimi, ihiiyaçların uygun şqrtlarla ve zamcınında kıırşılanması ile
kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin gerçekleşmesi için bir zorunlulıriıar. " denilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhate Kanununda piyasada fiyat araşhrmasından, Mahalli İdareler
Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde ise piyasa fiyat araştırması sonucunda ahnan tekliflerdeı
bahsedilmektedir. Ayrıca Sayıştay karaıında ise tek teklif alınmasının mümkün olmadığı ve
mevzuata aykırı olduğu belİrtilmiştir. Yukanda belirtilen mevzuat hükiimlerine ve Sayıştay
karanna göre işlemlerin yürütiilmesi sağianmah aksi takdirde yapılan işlemlerin sorumluluk
doğurabileceği unutulmamalıdır.

ll0- Teftişe tabi dönem içerisinde 4734 sayılı Kanun'un 2l inci maddesi ile 22ld,
ında ılan ödemelerin er ekIe büt elere oranları da rilmi

\
/tt
It

r.

4734 sayılı Kanunun 2l ve 22, maddeleri kapsamında yapılan harcamaların
gerçekleşen bütçeye oranlarr

Yıllar 21. Madıle 22. Madde Toplam Bütçe Oran"h
2013 285.609,00 l .81 l .056,24 2.096.665,24 40.000.000 \ -)^

20l4 5.827.119.82 4.323.222,13 10. l50.34l,95 45.000.000 22,56
2015 563.804.92 7.296.7l5,|4 ,7.860.520,06

55.000.000 14,29
20|6 68.100,00 5.3l8.341,16 5.386.441,16 67.500.000 7,98
20|7 1.674.888,12 7.129.205,08 8.804.093,20 75.000.000 1|,74
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11.7 52.762.93 |07.514,616 l5

abiş
ı
t ..r l20l8 3.590.148,78 8.162.614 l5 tf

CEvRI.DOĞA VE HAYVANLARI KORUMA KONUSUNDA yÜnÜrinpN
FAALiYETLER:

11l- Merkez İlçe Elvanpazarcık Beldesi sınırlarında Ankara Kara1,olu güzergahında
ormanIık aIanda 20()l 1ılında il Özel İdaresince yaptınlan Sokak Hay.vanlan Geçici
Rehabilitasyon ve Bakımevinin, l4 yıl süre i]e Özel İdarece işletildikten sonra 16.06.2014
tarihinde Zonguldak Hayvan Haklan Demeğinin de katı|ımı ile Zonguldak Belediyesi ve İl Özel
Idaıesi arasında yapılan protokole ile bakımevinin temizlik ve güvenlik hizmetleri, ha}.vanlann
toplanması, ahndıklan yerlere salınması işlemini gerçekleştirmek görevi zonguldak
Belediyesine verildiği, yiyecek, bakım tedavi ve ilaç ihtiyaçlannrn ise Özel idarece
karŞllandığı. protokolün süresi 16.06.20l9 tarihinde sona erdiği. Bannağın hazırlanan protokol
kapsamında ri.im il. ilçe. belde ve köylere de hizmet vermek koşulu ile iI Genel Meclisinin
2| .05.2021 tarlh ve 72 sayılı kararı ile 5302 sayılı Kanunun 64. maddesine göre bedelsiz olarak
Zonguldak Belediyesine tahsis edildiği incelenmiştir.

ll2- i| Özel İdaresiniı, Zonguldak İli Özet idaresi ve Belediyeleri Çewe Altyapı Temel
Hizmetler Birliği (ZONÇEB) üyesi olduğu ve köylerden toplanan katı atıkların ZoNÇEB'e ait
il merkezine 25 km uzakhkta bulunan zonguldak katı Atık Düzenli depolama Tesisine
nakledildiği ve burada düzenli depolama işlemi yapıtdığı, il Özel idaresinin zoNçEB'e katkı
payı ve Evsel Atık Borcunun olmadığı incelenmiştir.

20|9 4.288. l68,04 12.470.138,39 |6.758.306,43 l20.000.000 \
2020 1.054.253,48 10.515.402,77 ||.569.656,25 145.000.000

Sayfo

\

a

'c)

4734 sayılı Kanun'un 62lı maddesinde : "Bu Kanunun 2l ve 22 inci maddelerindeki
parasal limiller dahilinde yapılacak harcomaların yıllık ıoplamı, idarelerin bütçelerine bu
amaçIa konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhate Kurulunan uygun görüşü olmadıkça
aşamaz.1' denildiği halde, teftişe tabi yıllar içerisinde 2013,20l6 ve 2020 yıllan haricinde 4734
sayılı Kanun'un 21 ve 22 nci maddeleri kapsamında yaprlan harcamaların Vol\ limitini aştığı
ve Kamu İhale Kurumundan hiçbir izin alınmadığı incelenmiştir. Mezkür maddeler
kapsamındaki harcamalann özellikle 20l4 yılında en yüksek yüzdeye ulaştığı görülmektedir.

Kamu ihale Kanununda temel ilkelerin sıralandığı 5 inci maddesinde temet ihale
usullerinin açık ihale ve belli istekliler arasında ihale olduğu belirtilmektedir. Doğrudan temin
ve pazarlık usullerİ kanunda açıkça belirtildiği gibi istisnai olan ve o istisnada betirtiten
şartlarrn oluşması halinde uygulanabilecek harcama yöntemleridir. Özellikle pazarlık
usulü ile yapılan ihalelerde rekabet şartları oluşmadığından ve kanunda belirtilen limitler
aşıldığı takdirde bunun bir anlamda başkalarının ihaleye girmelerini engellemeye yönelik_bir
davranış olarak değerlendirilebileceği. ihaleye girme yeterliliğine sahipken sadece seçilen ihale
usulüyle ihale dışı bırakılan isteklilerin mağduriyetine, rekabetin sağlanmamasına sebebiyet
vereceği; şikdyet olduğu takdirde şa(lar oluşmadan pazariık usulüne göre ihale yapılmış olması
halinde bunun ihaleye fesat karıştırmak suçunu oluşturduğu aşik6rdır.

5237 sayılıı Türk Ceza Kanunu'nun İhaleye lesaı karıştırma başlıklı 235 inci
maddesinde: "(l) Kamu kurumu veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmel alım veya
satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine fesaı karışiıran kişi, üç
yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalcındırılır.

(2) Aşağıdaki hallerıle ihaleye .festlt karıştınlmq sayılır: a) Hileli davranışlarla;

l . İhaleye kalılmo yelerliğine veya koşallarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale
sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek." hükmü göz önüne alınarak, 4734 sayılı
Kanunun 2l ve 22 inci maddeleri kapsamında yapılan harcamalarda muhakkak 62lı maddesinde
belirtilen limitlere ululması sağlanmalıdır.
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Yukarıda belirtilen faaliyetler haricinde Zong
Hay,vanJan Koruma konusunda başkaca faaliyetinin
çalışmalann artırılması tavsiyeye değer görülmüştür.

uldak İl Özel İdaresinin Çe ğlıv€}
olmadığı incelenmiş olup, b udaki

GENEL DEĞERLENDittME:
120- Mevcut personel yapısı ve sayısı açısından bakrldığnda memur kadrolanna atama

yapılmasına ihtiyaç duyulduğu, bu kadrolardaki hizmetlerin işçi personel eliyle yürütüldüğü.
Planlı bir Personel politikası izlenerek İl Özel İdaresine katkı verecek p".*n"İir, özellikle
teknik personelin istihdamına gidilmesi sağlanmalıdır.

_ l2|- İl Genel Meclisi iş ve işlemlerinin Enciimen Müdürlüğü tarafindan yürütüldüğü, il
Genel Meclisinin her ay il Genel Meclisi Başkanı tarafindan belİrlenen gündemle toplaİdıgı,
vali taıafından önerilen hususların gündeme alınarak karara bağlandığı, giindemin üyelere
yazılı olarak 

. 
gönderilmek suretiyle bildirildiği, zonguldak valiliğine ve yerel basına

gönderildiği , il Özel idaresi web sitesinde yayımlanarak halka dulurulJuğu inceıenmiştiı.
5302 sayılı il Özel idaresi Kanununun l3'üncü maddesi ile 09.10.2005 tarih ve 25961

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan il Genei Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 8'nci maddesi
uyannca uygulamanın aynı titizlikle devamı sağlanmalıdır.

SEFERBERLiK VE SAVAS HALi PLANLAMA VE HAZIRLIKLARI:
113-.Zonguldak İl Özel İdaresinde, Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri ile ilgili

görevlerin İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü incelenmiştir.

114- İl Özel İdaresi Sivil Saıunma Planınrn en son 2020 yılında hazırlanmış olduğu ve
30.07 .2020 tarih ve E.765l sayılı yazı ile Afet Acil durumu Müdiirlüğiine gönderildiği
incelenmiştir.

Sivil Saıunma İle İıgiıi şatısi Mtikellefiyet, Tahliye ve Selıekleştirme, Planlama ve Diğer
Hizmetler Tüzüğü'nün 52, 53, 54, 55 ve müteakip maddeleri uyarınca işlem yapılmasına devam
edilmelidir.

ll5- İl Özel İdaresi Nöbetçi Memurluğu ve 24 saat Devamlr Çalışma Planının
hazıılandığı ancak güncel olmadığı ve ilgili kurumlara gönderilmediği incelenmiştir.

711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin
24 Saat Devamını Sağlayan Kanun hiikiimlerine göre işlem yapılması sağlanmalıdır.

1l6- İl Özel İdaresinde Sefer Görev Emri ertelenen personel bulunmadığı incelenmiştir.

İhtiyaç olması durumunda Yedek Personel Erteleme İş|emlerinin; 90/50O sayılı
Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü ve 20|01912 sayılı Yedek Peısonel Erteleme Yönetmeliği 2.
bölüm 5. maddesine göre yapılması sağlanmahdır.

l17- Zonguldak İl Özel İdaresinde Sefer görev emri bulunan araç olmadığı incelenmiştir.

sefer görev emiıli araç bulunması durumunda 90/500 sayıtı seferberlik ve savaş Hali
Tüzüğü'ntin1 04. maddesi göre işlemlerin yapılması sağlanmalıdır.

l18- il Özel idaresi sabotajlara karşı koruma planı hazırlandığı ve bir ömeğinin
11.02.2020 tarih ve E.l6l4 sayılı yazı ile Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne gönderildiği
incelenmiştir.

l 19- il Özel idaresi Yangın İç Düzenlemesi nin |2.02.2020 tarihinde hazırlandığı,
ekiplerin oluşturulduğu, görevli personele tebliği edildiği incelenmiştir.

2007l12937 sayılı Yönetmelik gereğince işlemlerin yapılmasına devam edilmetidir.
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122- İl Genel Meclisi gündeminde yer alan konular ile üyeler tarafindan verilen
önergelerin tamamına yakın kısmının komisyonlara havale edildiği incelenmiştir.

İhtisas komisyonlannın adından da aılaşılacağı gibi kurulduğu konuda özel bir uzmanlığa
sahip üyelerden oluşması gereken komisyonlaı olduğu, yani ihtisas komisyonlannın hem konu
hem de üyeler açrsından özel ihtisası gerektirdiği,

Üyelere sadece ödenek verilmesini amaçlayan komisyonlar oluşturulmasından
kaçınılması, en azından üyelerin gerçekten ihtisas sahibi olduklan komisyonlarda görev
almalan sağlanmalı, eğeı her üye bu konuda ihtisas sahibi olduğu iddiasında ise Kanunen
kurulması gereken komisyonlar dışında tek bir komisyon kurulması yoluna gidilmelidir.

123- Zonguldak İl Özel İdaresind e,. 4734 sayıh kanuna tabi ihaleler, 2886 sayılı kanuna
tabi satış ve kiralama işlemleri. İmar uygulamalan ve ruhsat işlemlerinin genelde mevzuata
uygun yürütüldüğü incelenmiştir. Uygulamanın devamı sağlanmalıdır.

|24- Çevre, Doğa ve Halvanları Koruma konusunda çok fazla faaliyetin olmadığı
incelenmiş o[up. bu konudaki çalışmalann artırılması tavsiyeye değer görülmüşti.ir.

l25- İl Özel İdaresinde, Seferberlik ve Savaş Hali Planlama ve Hazırhklarrnın yeterli
diizeyde olmadığı incelenmiş olup ilgili mevzuat gereğince eksiklilerin tamamlanması
gerekmektedir.

GöREV SONUC:
126- Zonguldak Valiliği görevinin önceki teftiş tarihinden29.06.201'7 tarihine kadar Vali

Ati KABAN.30.06.2017 tarihinden 02.11.2018 tarihine kadar Vali Ahmet ÇINAR,07.11.2018
tarihinden l5.06.2020 tarihine kadar Vali Erdoğan BEKTAŞ tarafından yürüti,ilmüş olduğu,
17.06.2020 tarihinden itibaren de Vali Mustafa TUTULMAZ tarafından yürütii]mekte olduğu
incelenmiştir.

Zonguldak İl Özel İdaresi Genel İş ve Yürütümünün tarafimdan teftişi sonucunda, (3)
ömek olarak düzenlenen bu raporun (1)ömeği dairesine verilmek üzere Zonguldak Valiliğine
tevdi edilmiş, (2) ömeği de İçişleri Bakanhğına (Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı)
sunulmuştur. 14.09.202l
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