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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının genel iş ve yürütümü tarafımıza&ri^t^ftiş' 

dilerek eleştiri ve öneriyi gerektiren hususlar aşağıdaki maddelerde açıklanmıştır. *î v:

ÖNCEKİ TEFTİŞ VE SONUCU:

1. Büyükşehir Belediye Başkanlığı genel iş ve yürütümünün bundan önce Mülkiye 
başmüfettişleri Orhan TAVLI, Dr. M. Cem TOKER ve Abdulmuttalip AKDEMİR tarafından 
eftiş edilmiş olduğu, dairesinde mevcut bulunan 13/08/2010 tarih ve O.T "77/46, 
kLC.T 114/84 ve A.A 104/80 sayılı teftiş raporunun incelenmesinden anlaşılmıştır.

Önceki teftişte eleştirilmesine rağmen henüz tamamlanmayan hususlara rastlandığında 
)U raporun ilgili maddelerinde ayrıca değinilecektir.

2. Mülkiye Müfettişlerince yazılan raporların, mahallinde takibi ve değerlendirilmesi 
ıususunu düzenleyen ve İçişleri Bakanının 18/04/2011 tarih ve 2426 sayılı oluru ile yürürlüğe 
*ire~ “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve 
Soju-çlandınlması Hakkında Yönerge”den haberdar olunmadığı anlaşılmıştır.

Yönergenin 6 ncı maddesinde,

Teftiş edilen birimlerce düzenlenen cevabi raporlar yazılı ve elektronik ortamda 16 ncı 
naddede belirtilen Bakanlık merkez birimleri ile bağlı kuruluşlara gönderilir.

Teftiş raporlarının her maddesi, maddeler atlanmadan ve sırasına göre cevaplandırılır. 
Teftiş raporları bir ay içinde cevaplandırılır.

Cevabi raporun kapağı bu Yönergeye ekli örnekte belirlenen şekliyle düzenlenir. 
Cevabi rapor iki suret halinde hazırlanarak, teftiş raporu hangi birim ve kuruluş adına 
düzenlenmiş ise o birim ve kuruluşun amiri tarafından imzalanır ve bir sureti Bakanlığın ilgili 
birimine gönderilir.

Yönergenin 7 nci maddesinde,

Raporlardaki, itiraz edilmeyen tenkit veya tavsiyeler doğrultusunda gerekli işlemler 
yapılır ve gereğinin yapıldığına dair bilgilere cevabi raporda yer verilir. Herhangi bir işlem 
yapılamaması halinde ise buna ilişkin sebepler cevabi raporda açıklanır.

Yönergenin 8 inci maddesinde,

Adına rapor düzenlenen mülki idare amirleri, birim ve kuruluş amirleri ile komutanlar 
ve diğer görevliler; raporlardaki eleştiri veya tavsiyeye katılmadıkları takdirde gerekçesiyle 
birlikte buna ilişkin itirazlarını, raporların cevaplandırılması süresi içinde raporların 
takibinden sorumlu Bakanlık merkez birimleri ve bağlı kuruluşlara bildirirler.

Yönergenin 9 uncu maddesinde,

Hakkında teftiş raporu düzenlenen birim amiri tenkit veya tavsiyeye dayanak olan 
mevzuatın günün şartlarına göre geçerliliğini kaybettiği kanaatinde ise, vereceği cevabi 
raporda bu hususa değinerek teklif getirebilir veya bu hususta mevzuat değişikliği önerebilir.
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Yönergenin 13 üncü maddesinde, *

Î1 ve ilçelerde, ihtiyaç duyulması halinde, teftiş edilen birimler bünyesinde düzenlenen 
aporlarda tenkit veya tavsiye edilen hususların değerlendirilmesi, verilen cevapların 
:arşılaştırılması ve yerine getirilip getirilmediğinin takibi ve sonuçlandırılması amacıyla, 
orumlu amirlere yardımcı olmak üzere, teftiş edilen birim amirinin uygun göreceği en az üç 
işilik “Kurum İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” kurulabilir. Bu Komisyon, bir 
onraki teftiş dönemine kadar, raporlarda tenkit veya tavsiye edilen hususların takibini ve 
ımamlanmasım sağlar.

Yönergenin 16 ncı maddesinde;

Mahalli idareler ile ilgili cevabi raporlar Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne 
önderilir.

"önergenin 22 nci maddesinde,

Raporların değerlendirilmesi, takibine açıklık, etkinlik ve işlerlik kazandırılması 
nacıyla; Bakanlık merkez birimleri, bağlı kuruluşlar, valilikler, kaymakamlıklar, mahalli 
iareler ve ilgili diğer birimler, bu Yönergeyi, yıllık olarak düzenleyecekleri hizmet içi eğitim 
; seminerlerde konu olarak işlerler.

Yönergenin 23 üncü maddesinde,

Amirler tarafından yapılan denetimlerde, raporlarda tenkit veya tavsiye edilen 
ısusların yerine getirilip getirilmediği kontrol edilir.

Denildiğinden,

Yönerge hükümleri doğrultusunda teftiş raporların değerlendirilmesi, takibi ve 
nuçlandırılması sağlanmalıdır.

j . 2010 Yılı Teftiş Raporunun 07/10/2010 tarihinde Belediye Meclisinin bilgisine 
nulduğu ancak kamuoyuna açıklanmadığı incelenmiştir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 55.maddesi,

‘‘Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur. ”

Hükmüne amir olduğundan, Belediyenin iş ve işlemlerinin idarenin bütünlüğü ve 
kuka uygunluk açısından yapılan teftişi sonucunda hazırlanan teftiş raporlarının Belediye 
selisinin bilgisine sunulması ve kamuoyuna açıklanması sağlanmalıdır.

YERLEŞİM DURUMU VE TEŞKİLATLANMA:

4. Belediye binasının Karaalioğlu parkı içinde bulunduğu, birimlerin birçoğunun yine 
ıı park içinde m uhtelif binalarda hizmet verdiği, ancak binaların birçoğunun baraka
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şeklinde olduğu ve hizmet gereklerine uygun olmadığı, bazı birimlerin de il iherçe^iiide'j 
değişik binalarda hizmet verdiği, \  ,n

Belediye Hizmet Binası yapım işinin 08/03/2006 tarihinde ihale edildiği, 05/01/2007 
tarihinde inşaatına başlandığı ancak 02/10/2009 tarihinde işin tasfiye .edildiği,

Hizmet binası inşaatının tamamlanabilmesi için 29/12/2011 tarihinde yeniden 
ihalesinin yapıldığı ve 310 gün içerisinde işin bitirilmesinin planlandığı ancak sözleşme 
tarihinden bu yana iş yapılmayarak beklenildiği incelenmiştir.

Belediye hizmet binası yapım işi probleminin çözüme kavuşturulması sağlanmalı, hali 
tıazırda Belediye hizmet alanı olarak kullanılan Karaalioğlu parkı ve şehir stadyumunun 
Dirlikte değerlendirilerek bu alanların yeşil alan olarak kamunun kullanımına sunulması 
avsiyeye değer bulunmuştur.

5. Büyükşehir Belediyesinin teşkilat şemasında;

Başkana doğrudan bağlı, Danışmanlar, Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetçiler, Özel 
Calem Müdürlüğü ve Protokol Şube Müdürlüğü birimlerinin yer aldığı,

Genel Sekretere bağlı (3) Genel Sekreter Yardımcısı ile 1.Hukuk Müşavirliği, İmar ve 
ehircilik Dairesi Başkanlığı, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi 
başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi 
aşkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 
lali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, 
'estek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Yazı İşleri ve Kararlar 
airesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi 
aşkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Sağlık 
leri Dairesi Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Dış İlişkiler 
airesi Başkanlığı ile bunlara bağlı müdürlüklerin yer aldığı incelenmiştir.

Mevcut teşkilatlanma yapısı incelendiğinde belediye hizmetlerinin yürütülmesi için 
teı. oir yapılanma olduğu görülmüştür.

BELEDİYE MECLİSİ İS VE İŞLEMLERİ:

6. Teftişe tabi dönemde yapılan Belediye Meclis toplantılarına ilişkin çizelge aşağıya 
:arılmıştır.

Yıllar Olağan
Toplantı

Olağanüstü
Toplantı

Olağan
Birleşim

Olağanüstü
Birleşim

13/08/2010-31/12/2010 6 - 8 -

2011 11 - 17 -

2012 11 - 23 -

(07/01/2013-24/09/2013) 8 2 13 2

Meclis üyelerinin gündem konularına ait bilgileri içeren Başkan imzalı bir yazı ile 
clis toplantılarına çağırıldığı ve Belediyenin Web sitesinde yayımlanarak bildirimin 
ildiği incelenmiştir.
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5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21 inci maddesi;

“Her ayın ilk günündeki Belediye Meclis gündemi Belediye Başkanı tarafından 
birlenerek en az üç gün önceden üyelere bildirilir ve çeşitli yöntemlerle halka duyurulur...'” 
ikmü ile,

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 8 inci maddesi;

“...Gündem, Belediye Başkanı tarafından belirlenir ve toplantı günü de belirtilerek 
elere en az üç gün önceden bildirilir. Üç günün hesabında duyuru günü ile toplantı günü 
saba katılmaz. Meclis Üyelerine bildirim, imza karşılığı gündemin teslimi, taahhütlü posta, 
efon, faks, belediye web sitesinde yayımlama, elektronik posta gibi ispat edici yöntemlerden 
■i veya birkaçı kullanılarak yapılır. Telefonla bildirimde, bildirimin hangi numaralı 
zfonla, ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı hususunda bildirimi yapan kişi tarafından 
za lc 'n ış bir belge düzenlenir...”

Hükmüne amir olup uygulamanın mevzuat çerçevesinde devam etmesi sağlanmalıdır.

7. Teftişe tabi dönemde Büyükşehir Belediye Meclisince (1702) adet karar alındığı bu 
arların (1044) adetinin imar iş ve işlemelerine ilişkin olduğu incelenmiştir.

Yıllar Mali Konular İmar Konuları Tarifeler Seçimler Diğer Toplam

.3/08/2010-31/12/2010 18 95 3 2 50 168
2011 58 302 24 11 83 478
2012 83 351 33 26 126 619

7/01/2013-24/09/2013 31 296 18 9 83 437
G enel T oplam 190 1044 78 48 342 1702

Tabloda gösterilen Meclis kararları toplam sayısına önergeler, yoklama kararları ve 
: özetlerinin kabulüne ilişkin kararlar dahil değildir.

meclis kararlarının içeriğinin ağırlıklı olarak imara ilişkin kararlar olduğu görülmüş, 
lar örnekleme yolu ile incelendiğinde, Meclisin görev ve yetki alanı içerisinde bulunan 
! yönelik kararlar aldığı kanaatine ulaşılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun meclisin görev ve yetkilerini düzenleyen 18 inci 
esi;

"...a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve 
nelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile 
yönel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il 
yelerinde il çevre düzeni plânını kabuletmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir 
yelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya 
lir ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
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d) Borçlanmaya karar vermek.

TEFTİŞ RAPORU

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine 
ya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin

irinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f )  Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin 
'ğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu 
ı belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

i; Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına 
; bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı 
imasına karar vermek.

j)  Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap- 
devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin 
eştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas,
>e değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

h Aeydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, 
iması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek;
i tanıtıcı amblem, flam a ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya 
ıya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî 
birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; 
\ik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet 
'eler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, 
a, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

)  Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

Idırılmasına; üç yıldan fazla  kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar
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u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüş er e 
kabul etmek."

Hükmü doğrultusunda kararların alınmasının devamı sağlanmalıdır.

8. Mazeret bildirmeksizin Meclis toplantılarına katılmayan üyeler bulunduğu 
incelenmiştir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun meclis üyeliğinin sona ermesini düzenleyen 29 uncu 
maddesi;

"Meclis üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden 
istifa dilekçesi belediye başkanlığına verilir ve başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur.
Öı iüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan 
toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra 
üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir... ”

Hükmüne amir olup Meclis toplantılarına katılımda devamsızlık yapan Meclis üyeleri 
öncelikle uyarılmalı, görevini yerine getirmemekte ısrar eden üyeler hakkında yukarıdaki 
düzenleme gereğinin yapılması sağlanmalıdır.

9. Teftişe tabi dönem içerisinde Belediye Meclisi tarafından alman (1702) adet 
karardan (8)’ine karşı Valilik tarafından idari yargıya itiraz edildiği incelenmiştir.

İptal davasına konu edilen kararların tamamının imar işlerine ilişkin olduğundan bu 
konuda alınacak kararlarda daha titiz olunması sağlanmalıdır.

BELEDİYE ENCÜMENİ İS VE İŞLEMLERİ:

10. Teftişe tabi dönemde Büyükşehir Belediye Başkanmm Encümen toplantılarına hiç 
başkanlık yapmadığı incelenmiştir.

Yıllar Başkan Başkan V. Gen. Sek. Gen. Sek.V. Toplantı Sayısı Karar Sayısı
13/08/2010 - - 13 5 18 269

2011 - - 39 14 53 782
2012 - - 39 17 56 799

24/09/2013 - - 23 10 33 553
Toplam 0 0 114 46 160 2403

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun belediye encümenini düzenleyen 16 ncı 
maddesi;

“....Belediye Başkanının katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel 
sekreter başkanlık eder...... ” hükmü ve

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun büyükşehir belediye başkanmm görev 
ve yetkilerini düzenleyen 18 nci maddesi;
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"c)Büyükşehir belediye meclisi ve 
xrarlarını uygulamak... ” hükmü uyarınca,

Belediye teşkilatının sevk ve idaresinden Belediye Başkanmm doğrudan sorumlu 
duğu ve Belediye iş ve işlemlerinin yürütümünde Başkanın daha etkin olabilmesi için belirli 
alıklarla veya Belediye ve kamu için çok önemli ve özel olan konuların görüşüldüğü 
plantılarda Encümene başkanlık yapması tavsiyeye değer görülmüştür.

11. Büyükşehir Belediye Encümenince teftiş dönemi içerisinde (2403) adet karar 
indiği, kararların içeriklerinin aşağıda gösterildiği gibi olduğu anlaşılmıştır.

onularına Göre Dağılım 13/08/2010
sonrası

2011 2012 24/09/2013
Öncesi

lale K ararları 6 17 22 20
ez, V 11 5 55 33
ütçe ve Kesin Hesap 2 2 2 2
at Değişiklikleri ve H a t Devirleri 136 148 233 193
nar 19 73 37 30
yeri Devirleri 14 108 64 62
[uhtelif K onular 81 429 386 213
oplam 269 782 799 553

Kararlar örnekleme yolu ile incelenmiş olup, kararlar içerisinde hat değişiklikleri ve 
;vir işlemlerine yönelik kararların çoğunlukta olduğu görülmüştür.

12. Belediye Encümenin zaman zaman görev ve yetki alanına girmeyen konularda da 
ırar aldığı incelenmiştir.

11/02/2011 gün ve 106 sayılı Meclis kararında, “...Belediyemizin cari ve yatırım 
ırcamalarında kullanılmak üzere ipotek tesisi yapılması kaydıyla Belediyemiz lehine en
;g )şartlarda alınacak teklifler içerisinden ......borçlanmaya ve borç karşılığı teminat
’■rme işlemlerinin yapılabilmesi için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
KAYDIN’a yetki verilmesi hususunu... ” diyerek Belediye Başkanma yetki vermiş olmasına 
.ğmen 05/05/2011 gün ve 222 sayılı Encümen kararı ile Belediye Başkanma ipotek 
ıpabilme konusunda yetki veren karar,

03/11/2011 gün ve 575 sayılı Encümen kararında " . . .Memur olarak görev yapan 
...’ın 17/11/2011 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye ayrılmasının uygun 
dunduğuna... ” dair alman karar,

25/08/2011 gün ve 446 sayılı Encümen kararında “ ...Antalya Büyükşehir Belediyesi
2 Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında hazırlanan... protokolü imzalamak üzere 
enel Sekreter V. Prof. Dr. Mehmet R. AKTEKİN’e yetki verilmesinin uygun 
olunduğuna...” dair alman karar örnek verilebilir.

5393 sayılı Belediye Kanununun encümenin görev ve yetkilerini düzenleyen 34 üncü 
iaddesi;

Sa
.Mülkiye MüfiRAPORU..................

encümenine başkanlık etmek, bu
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elediye meclisine görüş bildirmek. '\ .e a
•sŞj.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve 
ygulamak.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f)  Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının 
nlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını 
jghu^mak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i)Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. ”

Diyerek encümenin görev ve yetkilerini saymıştır.

Diğer taraftan;

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun büyükşehir belediye başkamnın görev ve 
itkilerini sayan 18 inci maddesi;

“...a) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, 
idenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal
■atejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, 
lediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve 
ğerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. "

c) Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların 
rarlarını uygulamak.

d) Bu Kanunla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli 
'  şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.

e) Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli 
netilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe 
'arılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini 
zırlamak.

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
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tahsilini sağlamak.
f)  Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, a
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g) Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme 
vapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak.

h) Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî' mercilerde büyükşehir

i) Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek, 

j)  Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak.

k) Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden büyükşehir 
belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

I) (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 25/1/2007 tarihli ve E.: 2004/79, K :  2007/6 sayılı 
Zararı ile.)

m) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilerle ilgili 
maliyetlere destek olmak üzere engelli merkezleri oluşturmak... ”

5393 sayılı Belediye Kanunun belediye başkamnın görev ve yetkilerini düzenleyen 38 
ıci maddesi;

“...a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, 
elediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal 
ratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve 
zrsonelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, 
ur la ilgili raporları meclise sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı 
erlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarım idare etmek.

f)  Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil 
ittirmek.
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i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmâlana 'cinay. 
ermek. « i 1

j)  Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

I) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik 
lizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını 
gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Diyerek belediye başkanınm görev ve yetkilerini saymış olup yukarıdaki örnek verilen 
:onular gibi konularda Başkanın Belediye Encümeni tarafından tekrardan yetkilendirilmesine 
htiyaç yoktur.

Bu hükümler uyarınca görev alanına girmeyen konuların Encümende görüşülmesinin 
;ereksiz yazışmalara ve zaman kaybına yol açtığı da dikkate alındığında Encümenin yukarıda 
ayılan görev ve yetkiler dışında kalan konuların gündeme konulmaması sağlanmalıdır.

BELEDİYE BAŞKANI İS VE İŞLEMLERİ:

13. Belediye Başkanınm teftişe tabi dönem içerisinde belediye ve bağlı kuruluşlar ile 
şletmelerini denetlemediği anlaşılmıştır. ■

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun büyükşehir belediye başkanınm görev 
re yetkileri başlıklı 18 inci maddesi;

“...Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli 
Yönetilmesini sağlamak... ” hükmünü,

5393 sayılı Belediye Kanunun belediye başkanınm görev ve yetkileri başlıklı 38 inci 
naddesi;

"...Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmeleri denetlemek... ” hükmünü içermektedir.

Belediye başkanınm belediyeye bağlı birimleri zaman zaman denetleyip, denetimleri 
sırasında kanun ve nizamlara aykırı ya da hatalı veya kusurlu davranış ve uygulamalarını 
gördüğü personel hakkında gerekli işlemleri yaptığına ilişkin denetim sonuçlarını gösterir yazı 
/e raporların bir dosyada muhafaza edilmesi sağlanmalıdır.

14. Büyükşehir Belediyesinde bazı görevlerin vekâleten yürütüldüğü incelenmiştir.
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Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği, (7) daire başkanlığı ve (45)v,.şu^.e..s,_'l .t. 

ıüdürlüğü görevinin vekâleten yürütülmesi örnektir.

Belediyedeki hizmet birimlerinin asaleten yönetiliyor olmamasının teşkilat yapısının 
urumsallaşamamasma, verilen hizmetlerinin etkin, verimli, sağlıklı ve kalıcı olamamasına, 
izmeti veren insanların üst birim amirlerine güven kaybına yol açtığı ve modem idarecilik 
nlayışı ile bağdaşamayacağı bu nedenle birim amirlerinin asaleten görev yapabilmesi için 
îdbirler alınması sağlanmalıdır.

15. Teftiş tarihi itibariyle son 4 yılda Büyükşehir Belediye Bütçesinden yapılan toplam 
iderin 1.273.030.233 TL olduğu,

Aynı dönemde Büyükşehir Belediye Bütçesinden temsil, ağırlama ve tören giderleri 
lar-1' yapılan giderlerin 2010 yılında 12.551.181,14 TL, 2011 yılında 14.941.639,08 TL,
01 .̂ yılında 16.634.246,38 TL ve 2013 yılında 5.946.892,52 TL olmak üzere toplam 
0.073.959,12 TL harcandığı,

Temsil, ağırlama ve tören giderlerinin Özel Kalem Müdürlüğü, Uluslararası İlişkiler 
ube Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, Protokol Şube Müdürlüğü,
Lültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Temiz Enerji 
ube Müdürlüğü ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yapıldığı incelenmiştir.

2010 Oran
(%)

2011 Oran
(%)

2012 Oran
.

2013 Oran
(%)

o p . G id e r 263.595.082 333.002.643 407.191.979 269.240529
em s il
ğ ır ia m a  v e  
ören
ö d e r le r in in
o p la tn
lid er e
»ran1

12.551.181 4,76 14.941.639 4,49 16.634.246 4,09 5.946.982 2,21

Büyükşehir Belediye Bütçesinden yapılan temsil, ağırlama ve tören giderlerinin 
;enelini “Antalya Altın Portakal Film Festivali” için yapılan harcamalarının oluşturduğu, 
apılan harcamaların Antalya ilinin tanıtımına ne kadar katkı sağladığının değerlendirmesinin 
¡erek Belediye Meclisi tarafından gerekse kamuoyu araştırmaları yoluyla yapılması tavsiyeye 
leğer görülmüştür.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BASKANINA DOĞRUDAN BAĞLI BİRİMLER

BAŞKAN DANIŞMANLARI:

16. Sözleşmeli (3) Başkan Danışmanı bulunduğu,

Belediye Başkanmm görevlendirme yazısına istinaden sözleşme yapılmaksızın mali 
ıizmetlerden sorumlu Danışman olarak Mahmut AKBAŞ’m görevlendirildiği,
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Danışman Fahrettin KÖKEN, Osman. Bülent YILDIRIM ve Göksel KUM SAİ’ln  
jçici mezuniyet belgesi/diploma fotokopilerinin dosyalarında saklandığı, Mahmut A K BA ŞA  
t görevlendirme yazısı hariç başkaca bir evraka rastlanılamadığı incelenmiştir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 20 nci maddesinde;

“Nüfusu iki milyonu aşan Büyükşehir belediyelerinde (10), diğer Büyükşehir 
hediyelerinde (5)’i geçmemek üzere başkan danışmanı görevlendirilebilir. Danışman olarak 
irevlendirileceklerin en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olması 
ırttır. Danışman olarak görevlendirilme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde 
ılışma dahil, ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez. Danışmanların görev süreleri 
izleşme süresi ile sınırlıdır. Ancak bu süre belediye başkanının görev süresini aşamaz.

Danışmanlara, her türlü ödemeler dâhil, Büyükşehir belediyesi genel sekreterine 
lenen brüt aylık miktarının % 75'ini aşmamak üzere belediye meclisinin belirlediği miktarda 
•üt jet ödenir. ”

Hükmüne göre hareket edilerek danışman olarak çalıştırılacak olanların en az dört 
İlık yüksekokul mezunu olup olmadıklarının diplomalarının asıllarından tespit edilerek 
sdikli birer suretlerinin dosyada saklanması ve sözleşmeye bağlanması sağlanmalıdır.

17. Başkan danışmanlarına kaç defa ve hangi konularda danışıldığı şeklinde bir verinin 
evcut olmadığı, danışıldıkları konularda yazılı herhangi bir rapor ya da görüş 
zırlamadıkları anlaşılmıştır.

Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanlığı müessesinin işlevsel hale gelebilmesi için 
zıh görüş ya da rapor hazırlayarak Başkana sunma ve bunlardan da yararlanılmasını 
ğlama şeklinde bir usulün geliştirilmesi tavsiyeye değer görülmüştür.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ:

18. Özel Kalem Müdürlüğü iş ve işlemlerinin (1) Müdür, (1) Şef, (1) Memur ve (14) 
}i v -  görevlendirme yolu ile Başkan enirinde çalıştırılan personelden oluştuğu,

Büyükşehir Belediyesinde “Halk Günü” ve “Mahalle Toplantıları” uygulaması 
pıldığı,

Görüşme talebinde bulunan vatandaşların sorunlarının Özel Kalem Müdürlüğündeki 
rsonel tarafından Belediye Başkanına konu hakkında bilgi verilerek randevu esası ile 
ğlandığı ifade edilmiştir.

19. Özel Kalem Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarim belirleyen “Özel Kalem 
üdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında” Yönetmeliğin 13/11/2011 tarih ve 65 sayılı 
selis kararı ile uygulamaya konulduğu incelenmiştir.

Özel Kalem Müdürlüğü iş ve işlemlerinin yürütümünde Yönetmelik hükümleri 
ğrultusunda işlem yapılması sağlanmalıdır.
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20. Vatandaşlar tarafından yazılı ve sözlü iletilen isteklerin bilgisayarHortaAıada * 
re kaydedildiği, ilgili birimlere isteklerin iletildiği ve sonuçlarının takip fedüBalye-; 
ldığı incelenmiştir.

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanununa göre Belediye 
anlığına verilen bütün dilekçeler ve istekler değerlendirilerek, kayıt altına alınması ve

Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi başlığını taşıyan 7 nci madde;

"Türk vatandaşlarının ve Türkiye ’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile 
dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya 

'makta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde 
kçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca 
rilir. ’’

"'ikm ü uyarınca dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde başvurunun sonucu ve 
lin son durumu konusunda bilgi verilmesi gerektiğinden Anayasal bir hak olan dilekçe 
:ının kullanılması konusunda hassasiyet gösterilmesi sağlanmalıdır.

21. Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yapılan temsil, ağırlama ve tören giderlerinin 
ım 689.372,94 TL olarak gerçekleştiği incelenmiş olup, yıllara göre dağılımı aşağıda 
) halinde gösterilmiştir.

Bütçe Geliri Geçekleşen
Gelir

Toplam Bütçe 
Gideri

Gerçekleşen
Gider

Temsil,
Tören,

Ağırlama,
Tanıtım
Ödeneği

Temsil,
Tören,

Ağırlama
Tanıtım
Gideri

400.000.000,00 306.915.242,11 420.000.000,00 263.595.082,55 1.000.000,00 3.913,54
450.000.000,00 294.398.534,04 500.000.000,00 333.002.643,00 1.500.000,00 24.302,29
540.000.000,00 328.793.700,92 620.000.000,00 407.191.979,73 1.500.000,00 175.410,39
545.000.000,00 218.341.143,70 650.000.000,00 195.564.718,10 1.500.000,00 485.746,72

'07/^013 tarih itibariyle

Tahmin edilen gider ile gerçekleşen gider arasında çok büyük farklar olduğundan 
sil, ağırlama ve tören bütçelerin daha gerçekçi hazırlanması için gayret gösterilmesi 
anmalıdır.

22. Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yapılan temsil, ağırlama ve tören giderlerine 
:in evrakın örnekleme yoluyla yapılan incelenmesinde yapılacak işe ilişkin Belediye 
kanının onayının bulunduğu, harcamalara esas faturaların fotokopilerinin alınmış olduğu, 
ra aslının Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığında muhafaza edildiği incelenmiştir.

Yapılan harcamalarda esas alınan limitlerin ve uygulanan usulün İçişleri Bakanlığı 
fından hazırlanarak 25/04/1984 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Belediye Bütçesinden 
ulacak Temsil, Ağırlama Ve Tören Giderleri Yönergesi doğrultusunda yürütüldüğü ifade 
miş olmakla birlikte 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 nci maddesinde doğrudan 
.inin hangi durumlarda, ne şekilde ve hangi limitlerde yapılacağını düzenlemiş olup (d) 
ası "Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin onbeş milyar, diğer
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iarelerin beşmilyar Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlamd^Jaâ]iy^qpi, 
ıpsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar. ” diyerek, yapılacak'
arcamalarda limit aşımımn ancak konaklama, seyahat ve iaşe giderleri için yapılabileceğini«,
üzenlediğinden yapılacak harcamalarda Kanunun bu amir hükmünün dikkate alîiimaSF 
ıvsiyeye değer görülmüştür.

PROTOKOL SUBE MÜDÜRLÜĞÜ:

23. Protokol Şube Müdürlüğü görevinin AS AT’da Strateji Geliştirme Daire Başkanı 
larak görev yapan Ufuk EKİNCİ tarafından görevlendirme yoluyla yürütüldüğü, Müdürlük 
ünyesinde (1) memur ve (4) işçinin görev yaptığı,

Müdürlük tarafından Başkanın misafirlerini karşılama, çiçek, çelenk ve mesaj 
önderilmesi, festival, tören ve bayram programları ve protokol düzeninin organize edilmesi 
;ibi görevlerin yürütüldüğü incelenmiştir.

24. Protokol Şube Müdürlüğü tarafından yapılan temsil, ağırlama ve tören giderlerinin 
1010-2013 yıllarında toplam 1.805.125,98 TL olarak gerçekleştiği incelenmiş olup, yıllara 
;öre dağılımı aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

ifıllar Bütçe Geliri Geçekleşen
Gelir

Toplam Bütçe 
Gideri

Gerçekleşen
Gider

Temsil,
Tören,

Ağırlama,
Tanıtım
Ödeneği

Temsil,
Tören,

Ağırlama
Tanıtım
Gideri

1010 400.000.000,00 306.915.242,11 420.000.000,00 263.595.082,55 1.500.000 417.224,15
1011 450.000.000,00 294.398.534,04 500.000.000,00 333.002.643,00 1.600.000 772.604,93
1012 540.000.000,00 328.793.700,92 620.000.000,00 407.191.979,73 1.200.000 290.120,72
1013* 545.000.000,00 218.341.143,70 650.000.000,00 195.564.718,10 1.300.000 325.176,18

^31/07/2013 tarih itibariyle

Tahmin edilen gider ile gerçekleşen gider arasında çok büyük farklar olduğundan 
te. il, ağırlama ve tören bütçelerin daha gerçekçi hazırlanması için gayret gösterilmesi 
sağlanmalıdır.

25. Protokol Şube Müdürlüğü tarafından yapılan temsil, ağırlama ve tören giderlerine 
ilişkin evrakın örnekleme yoluyla yapılan incelenmesinde yapılacak işe ilişkin Belediye 
Başkanmm onayının bulunduğu, harcamalara esas faturaların fotokopilerinin alınmış olduğu, 
fatura aslının Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığında muhafaza edildiği incelenmiştir.

Yapılan harcamalarda esas alınan limitlerin ve uygulanan usulün İçişleri Bakanlığı 
tarafından hazırlanarak 25/04/1984 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Belediye Bütçesinden 
Yapılacak Temsil, Ağırlama Ve Tören Giderleri Yönergesi doğrultusunda yürütüldüğü ifade 
edilmiş olmakla birlikte 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 nci maddesinde doğrudan 
teminin hangi durumlarda, ne şekilde ve hangi limitlerde yapılacağını düzenlemiş olup (d) 
fıkrası "Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulm an idarelerin onbeş milyar, diğer 
idarelerin beşmilyar Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri 
kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar. ” Diyerek yapılacak 
harcamalarda limit aşımının ancak konaklama, seyahat ve iaşe giderleri için yapılabileceğini
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tavsiyeye değer görülmüştür. ' « îi f

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI:

26. Teftiş Kurulu Başkanlığında (1) Teftiş Kurulu Başkan Vekili, (3) Müfettiş olmak 
üzere (4) Müfettişin görev yaptığı, bunlardan (2) Müfettişin Antalya Su ve Atıksu İdaresi 
(ASAT) Genel Müdürlüğünden görevlendirildiği,

Aşağıdaki tablodan da görüldüğü üzere Büyükşehir bünyesinde (19) müfettiş ve 
müfettiş yardımcısı kadrosunun olmasına rağmen sadece (2) müfettişin kadrolu (2) müfettişin 
ise görevlendirme yolu ile çalıştığı, (17) kadronun ise halen boş tutulduğu,

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinin 
hazırlanarak yürürlüğe konulmuş olduğu incelenmiştir.

İçişleri Bakanlığı............................. TEFTİŞ RAPORU.............................Mülkiye

Norm Kadro Dolu Boş Toplam
Teftiş K.Bşk. - 1 1
Müfettiş 2 13 13
Müfettiş Yrd. - 5 5
Genel Toplam 2 19 19

Bu kadrolara ihtiyaç oranında nakil veya açıktan atama yolu ile müfettiş istihdam 
edilmesi sağlanmalıdır.

27. Teftiş Kurulu Başkanlığının inceleme araştırma ve disiplin işlemlerine 
yoğunlaştığı, Belediye birimlerinin teftişinin ihmal edildiği incelenmiştir.

Teftiş Kurulu Başkanlığınca teftişe tabii dönemde gerçekleştirilen ön inceleme, 
inceleme-araştırma, memur-işçi disiplin kurulu işlemleri ile ilgili hazırlanan rapor ve iş 
sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Rapor Türü 2010 2011 2012 2013 Toplam
On inceleme Raporu - - - - -

Teftiş Raporu - - - - -

inceleme-Araştırma Raporu 20 21 26 12 79
Memur Disiplin 8 8 10 2 28
İşçi Disiplin 4 5 1 3 13
Genel Toplam 32 34 37 17 120

Teftiş Kurulu Başkanlığının inceleme-araştırma ve disiplin işlemlerinin yanı sıra 
Yönetmeliğinde sayılan görevleri yerine getirecek şekilde önceden hazırlanan bir program 
kapsamında Belediye birimlerinin teftişinin yapılması sağlanmalıdır.

28. Bazı raporlarda “Suç Yeri ve Tarihi” ibaresinin halen kullanıldığı incelenmiştir.

Müfettiş İlknur SEVİMLİ’nin hazırladığı 09/05/2011 tarih ve 125 sayılı inceleme ve 
araştırma raporu örnektir.
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“...suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. ”

Hükmüne amir olduğundan suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar hiç 
kimseye “suçlu” sıfatı kullanılmaması, “Suç” yerine “Olay”, “Suç Tarihi” yerine “Olay 
Tarihi” ibarelerinin kullanılması sağlanmalıdır.

İC DENETÇİLER:

29. Antalya Büyükşehir Belediyesinde (7) iç denetçi kadrosu bulunduğu bunlardan 
(4)’ünün dolu olduğu,

İç denetim biriminin başkanlık şeklinde örgütlenemediği, (1) iç denetçinin “İç 
Denetim Yöneticisi” olarak görevlendirildiği incelenmiştir.

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ekindeki listeye göre 
Antalya Büyükşehir Belediyesine (7) kadro verildiğinden ihtiyaç duyulması halinde bu boş 
kadrolara atama yapılması ve Birim Başkanlığının oluşturulması sağlanmalıdır.

30. İç Denetçiler tarafından 2011 yılında (10), 2012 yılında (10) ve 2013 yılında (7) 
birimin denetime alınarak sadece uygunluk denetimi ve sistem denetimlerinin 
gerçekleştirildiği incelenmiştir.

İç denetim faaliyeti;

5018 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde, kamu idaresinin çalışmalarına değer 
katmak ve geliştirmek için, kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre 
yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, 
nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olarak tanımlanmıştır.

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 5 inci maddesinde 
ise ^esnel güvence sağlama;

“kurum içerisinde, etkin bir iç denetim sisteminin var olduğuna, kurumun risk  
vönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir şekilde işlediğine; üretilen 
bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına; varlıklarının korunduğuna; faaliyetlerin etkili, 
ıkonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğine dair, kurum içine ve 
curum dışına yeterli güvencenin verilmesidir.”

Şeklinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeden de anlaşılacağı üzere, iç denetim faaliyetinin yani güvence verme 
ıizmetinin yerine getirilebilmesi için kurumda risk yönetim sisteminin kurulmuş, iç kontrol 
¡isteminin oluşturulmuş ve iş süreçlerinin çıkarılmış olması gerekmektedir.

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 7 nci maddesinde 
ç denetim alanı;
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“...a) Kamu idaresinin iç kontrol sisteminin yeterliliği ve etkinliğinin inceldnrfieû A>e 
değerlendirilmesi, ■'-* a

b) Risk yönetimi için öneriler geliştirilmesi ile risk değerlendirme ve risk yönetim  
metotlarının uygulama ve etkinliğinin incelenmesi,

c) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlama amaçlı performans 
değerlendirmelerinin yapılması ve idarelere önerilerde bulunulması,

ç) İdarenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, belirlenen hedef ve politikalara 
uygunluğunun denetlenmesi,

d) Muhasebe kayıtları ile mali tabloların, doğruluğu ve güvenilirliğinin incelenmesi,

e) Üretilen bilgiler ile kamuoyuna açıklanan her türlü rapor, istatistik ve mali 
ıbloların doğruluğu, güvenilirliği ve zamanındalığının sınanması,

f)  Elektronik bilgi sistemi ve e-Devlet hizmetlerinin yönetim ve sistem güvenilirliğinin 
gözden geçirilmesi, alanlarını içerir. "

Yönetmeliğe göre iç denetim faaliyeti yönetim tarafından belirlenen ve tanımlanan 
risklerin iç denetçiler tarafından değerlendirilerek denetlenecek alan ve konuların tespit 
edildiği plan ve programlar dâhilinde yürütülür. Kurumda tüm faaliyetlerle ilgili risklerin 
belirlenememiş ve tanımlanamamış olması iç denetim faaliyetinin mevzuata uygun olarak 
yapılmasının önündeki en büyük engellerden biri olarak görülmektedir.

Diğer bir anlatımla iç denetimin üzerinde faaliyet göstereceği zeminin oluşturulmuş 
olması gerekmektedir. Bu zeminin oluşturulması görevi de mevzuatta idareye verilmiştir.

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkmdaki Yönetmeliğin, 11/2 nci 
maddesinde

“İç denetçiler, iç kontrol sisteminin düzenlenmesi ya da uygulanması süreçlerine ve iç 
kontrol tedbirlerinin seçimine dâhil edilemez. Kamu idaresinde etkin bir iç kontrolün kurulması ve 
sürdürülmesinden üst yönetici sorumludur. Üst yönetici iç denetçilerden, iç kontrol ilkelerine ve iç 
kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik görüş alabilir. ”

Denilmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanarak 01/01/2006 tarihinde 
yürürlüğe giren İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esasların 8 nci maddesinde iç 
kontrole ilişkin yetki ve sorumluluklar belirlenmiş olup, üst yöneticilerin, iç kontrol 
sisteminin kurulması ve gözetilmesinden, harcama yetkililerinin ise görev ve yetki alanları 
çerçevesinde, idari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden, mali 
hizmetler biriminin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve 
geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılması ve ön mali kontrol faaliyetinin 
yürütülmesinden, muhasebe yetkililerinin ise muhasebe kayıtlarının usulüne ve kayıtlara 
uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumlu oldukları belirtilmiştir.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından kamu 
kuramlarına gönderilen 04/02/2009 tarihli “Kamu İç Kontrol Standartları” konulu yazıda;
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“5018 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, kamu idaresinde iç kontröl{si-st'emi 
oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarının ilgili kamu idaresinin yönetim >: 
sorumluluğunda olmakla birlikte, iç kontrolle ilgili çalışmalarında kamu idarelerine rehberlik yaprMkr 
amacıyla ilişikte yer alan Kamu iç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinin 
hazırlanmasına gerek duyulduğu belirtilmiş ve iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve 
uygulanmasının sağlanması amacıyla_ kamu idarelerinin ekte yer alan Rehberi de dikkate alarak, 
Eylem Planlarını hazırlamaları ve Eylem Planında yer alan çalışmaların en geç 30/6/2011 tarihinde 
tamamlanması gerektiği belirtilmiştir.

Kurumda iç denetimin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için gerekli olan zemin 
oluşturulduğu takdirde mali ve mali olmayan tüm işlemlerde, “Kamu İç Kontrol 
Standartlarına uymak ve gereklerini yerine getirmekle önemli bir katkıda bulunulmuş 
olunacağından var olan gayretin artırılarak devamı sağlanmalıdır.

31. İç denetim sırasında soruşturma açılmasını gerektirecek herhangi bir tespit 
vapılmadığı ifade edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun iç denetçinin görevlerini 
düzenleyen 64 üncü maddesi;

“...g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını 
gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek... ”

Hükmüne amir olduğundan buna göre hareket edilmesi sağlanmalıdır.

YAZI İSLERİ VE KARARLAR

32. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesinin Yazı İşleri ve Kararlar, Evrak İşleri, Arşiv, 
Nikâh İşleri, Denetim ve Ruhsat Şube Müdürlüklerinden oluştuğu;

Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13.08.2013 
tarihinde çıkarıldığı,

(1) Daire Başkanı, (Denetim Ruhsat Şube Müdürlüğünü vekâleten yürütüyor. (4) 
Şube Müdürü, (22) memur, (2) sözleşmeli personel ve (11) işçi ile işlerin yürütüldüğü 
incelenmiştir. -

Yazı İşleri ve Kararlara Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik gereğine uygun olarak işlemlerin yerine getirilmesine devam edilmelidir.

33. Belediyeye gelen dilekçelerin Yazı İşleri Evrak biriminde kaydının yapılarak ilgili 
birime havale edildiği, ancak dilekçelerin gereğinin yapılıp yapılmadığının ve dilekçe 
sahibine zamanında cevap verilip verilmediğinin belli olmadığı incelenmiştir.

12.06.2013 tarih ve 25002 kayıt numaralı İbrahim ILGAZ’m dilekçesinin akıbetinin 
belli olmaması örnektir.

Günlü ve süreli evraka zamanında cevap verilmesi 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 74. maddesi olmak üzere, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair
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Kanun ile 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Karîuriünûn 
Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerinin yam sıra İçişleri; 
Bakanlığı APK Kurul Başkanlığının 20.05.2004 gün ve 2004/91 sayılı Genelgesinin eksi! 
uygulanması konusunda hassas olunmalı ve dilekçelere 30 gün içerisinde cevap vermek için 
işlemler eksiksiz yerine getirilmelidir.

34. Yazışmalarda; Resm ic Yazışmalarda Uygulanacak -Esas ve Usuller Hakkında 
Yönetmelik hükümlerine genel olarak uyulmakla birlikte, yazılara; adres, telefon ve faks 
numarasının yazıldığı ancak bilgi alınabilecek görevli personelin adı ve soyadı, e-posta adresi 
ve elektronik ağ sayfasını içeren iletişim bilgilerinin yazılmadığı incelenmiştir.

Uygulama geneldir.

Bakanlar Kurulunun 18.10.2004 tarih ve 2004/8125 sayılı kararı ile yürürlüğe 
konulan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 22. 
maddesindeki, “Yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan başlayarak 
yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve 

’ektronik ağ sayfasını içeren iletişim bilgileri yazılır. İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile 
ayrılır. Yazının gönderildiği kurum ve kişilerin, gerektiğinde daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri 
için başvuracakları görevlinin adı, soyadı ve unvanı adres bölümünün sağında yer alır. ” 
hükmüne uygun olarak işlem yapılarak vatandaşlarla ve diğer kuruluşlarla iletişim kolaylığı 
sağlanmalıdır.

35. Belediye birimlerinin arşivinin her birimin içerisinde bulunduğu, ancak hizmet 
yerinin yetersiz olmasından dolayı arşivlerin ilgili mevzuata uygun olarak oluşturulamadığı, 
kurum arşivinin 7 km uzaklıkta olan Hal Müdürlüğü hizmet yerinde bulunduğu, 
incelenmiştir.

Arşiv hizmetlerinin 23.06.1987 tarih ve 19496 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesi, Yönetmeliğin 
Birim ve Kurum Arşivleri başlıklı 5. Maddesine göre belirli bir süre saklayacakları arşivlik 
malzeme için “Birim Arşivleri”, daha uzun bir süre saklayacakları arşiv malzemesi veya 
-rşivlik malzeme için “Kurum Arşivleri” kurulması ve arşivlik malzemenin birim arşivlerinde 
ı -5 yıl süre ile; arşiv malzemesi ise, kurum arşivlerinde 10-14 yıl süre ile saklanması 
gerektiğinden yönetmelik gereğine uygun işlem yapılması için hassas olunmalı ve olanaklar 
ölçüsünde birimlerin ve kurum arşivinin yönetmelik hükümlerinin gereğini sağlayacak şekilde 
uygun ortamlarda temiz ve düzenli bir şekilde oluşturulması sağlanmalıdır.

36. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Nikâh İşleri Şube Müdürlüğünün İl 
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü tarafından en son 02.08.2013 tarihinde denetlendiği 
incelenmiştir.

Bahsedilen Denetim Raporunda tespit edilen eksikliklerin ve hatalı uygulamaların bir 
daha tekrar edilmemesi yönünde gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalıdır.

37. Teftişe tabi dönem içerisinde, Evlendirme İşlerinin Belediye Başkanı veya 
görevlendirdiği görevlilerce denetlenmediği, incelenmiştir.
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07.11.1985 tarih ve 18921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Evlendi 
Yönetmeliği’nin 53. maddesinin, “Genel Müdür ve mülkiye müfettişleri bütün evlendi:
daire ve memurluklarını; Genel Müdürlükçe görevlendirilecek yetkililer, valiler, 
kaymakamlar, il ve ilçe nüfus müdürleri ve belediye başkanları, ilgili evlendirme daire ve 
memurlarını denetlemeye yetkilidirler.(Değişik ikinci fıkra: 28/7/2003 -  2003/5996 K.) 
Denetim, yetkili olanlarca her zaman yapılabilir. Ancak her evlendirme memurluğunun üç 
yılda bir denetlenmesi gereklidir. Denetim sırasında tespit edilen tenkit ve tavsiyeyi 
gerektiren hususlar bir rapora bağlanarak örnekleri ilgili memura, il nüfus ve vatandaşlık 
müdürlükleri ile ilçe nüfus müdürlüklerine gönderilir.” gereğince, Belediye Başkanı veya 
görevlendireceği müfettişlerce denetlenmesi sağlanmalıdır.

38. Belediye Evlendirme memurluğunda teftişe tabi dönemden 2011 yılında 1024, 
2012 yılında 1382, 2013 yılında 1398 evlendirme yapıldığı, 2011 yılında 209, 2012 yılında 
342, 2013 yılında 515 adet yabancıların taraf olduğu evlendirme yapıldığı incelenmiştir.

İşlemlerin Evlendirme Yönetmeliğine göre yürütülmesi ve yabancılarla ilgili 
işlemlerin Yönetmeliğin Yabancıların Türkiye’de Evlenmesi başlıklı 12. Maddesinin “ 
Türkiye’de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı ya da farklı uyruklu yabancı iki kişi, yetkili Türk 
evlendirme memuru önünde evlenebilirler. Eşlerden birinin yabancı olması halinde 
evlendirmeye, il ve ilçe belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri yetkilidir. 
Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunları yetki vermiş olduğu takdirde, o 
devletin Türkiye’deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi yetkili Türk 
makamları önünde de evlenebilirler. Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları 
evlendirme memurluğunca kabul edilir ve bu Yönetmeliğin Türk vatandaşlarının evlenmeleri 
hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar için de uygulanır. Evlenme ehliyet belgesinin 
tarafların uyruğu bulunduğu devlet makamlarından bizzat temin edilmesi esastır. Bunun 
mümkün olmaması halinde bu belge evlendirme memurları tarafından Genel Müdürlük 
aracılığı ile de istenebilir.” Hükümlerine uygun olarak yürütülmesi hususunda hassas 
olunmalıdır.

39. Belediye Evlendirme- işlerinin Cam Piramit yanında bulunan Büyükşehir 
Belediyesi Nikâh Salonunda yapıldığı beyan edilmiştir.

07.11.1985 tarih ve 18921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Evlendirme 
Yönetmeliği’nin 8. maddesi, “ ...Evlendirme memurluğu görev ve yetkisi belediye 
başkanınca bizzat kullanılabileceği gibi görevlendireceği üst düzey personel tarafından da 
kullanılabilir...’’hükmüne ve Yönetmeliğin 26. maddesi, “Evlenme törenlerinin ilgili 
makamlarca bu iş için tahsis edilmiş olan resmi salon veya yerlerde yapılması esastır.

Ancak tarafların isteği üzerine;

a) İkametgâhlarda, özel bina veya salonlarda,

b)Tutuklu veya hükümlüler için cumhuriyet savcılığınca izin verilmesi üzerine ceza 
veya tutukevinde,

c) Hastalar için baştabibin veya müdürün izin vermesi üzerine hastanelerde

Evlenme yapılabilir.

Evlenme töreninin yapılması istenen, ancak evlenmenin mahiyeti ile bağdaşmayan 
veya tarafların serbestçe iradelerini açıklamalarına imkân vermeyen yerlerde veya
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1
mabetlerde resmi evlenme töreni yapılamaz. Bu durumda evlendirme memuru evlerimŞ.yr/' 
erteler...” hükmü gereğince evlendirme törenlerinin madde hükmüne uygun bir yerde a 
tarafların serbestçe iradelerini açıklamalarına imkân veren yerlerde yapılması hususunda"1“1 
gerekli özenin gösterilmesi sağlanmalıdır.

İŞY E R İ A Ç M A  V E  Ç A L IŞM A  R U H SA T L A R IN A  İL İŞ K İN  İS V E  İŞLEM LE R :

40. Antalya Büyükşehir Belediyesinde işyerlerinin ruhsatlandırılmalarına ilişkin işlerin Yazı 
İşleri ve Karalar Dairesi bünyesinde bulunan Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü tarafından yerine 
getirildiği incelenmiş,

Müdürlük tarafından teftişe tabi dönemde yapılan işlemlere ilişkin tablo aşağıya 
çıkartılmıştır.
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2010 7 4 47 46 25 24 150 137 25 21 10 10 7 7 5 5

2011 4 2 13 12 7 5 164 154 9 4 5 3 8 8 - --

2012 8 6 43 42 7 6 94 84 21 11 4 4 14 13 -- --

10/8/2013
tarihine
kadar

3 2 15 14 7 5 89 59 24 10 4 4 10 10 I --

Tabloya göre başvuru yapılıp ruhsat tanzimi yapılmayanların bakılabilen dilekçelere göre 
isteklerinden vazgeçenler ya da gerekli belgeyi tamamlayamayanlar olduğu incelenmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe 
belediyelerinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 7. maddesinin (d) bendine göre Büyükşehir 
belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Büyükşehir Belediyesinin 
sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. Ve (k) bendine 
göre Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine 
getirmek. Büyükşehir Belediyelerinin görevlerindendir.

3572 sayılı kanunun 5. Maddesine göre İşyeri veya işletme açmak isteyen; işin 
özelliğine göre 4 üncü maddede belirtilen yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olarak 
işyerini düzenledikten sonra başvuru formunu doldurarak 3 üncü maddede belirtilen mercie
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ibraz ederler. Bu başvurunun yönetmelikte öngörülen kriterlere uygunV. -çlarâkr 
doldurulduğunun tespiti halinde, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalîşnia 
ruhsatı düzenlenerek ilgiliye verilir. İlgili, bu belgeye dayanarak işyeri açabilir. İşyeri a ç r î f a ^  
çalışma ruhsatı bütün işyerleri için tek tip olarak düzenlenir. Beyana göre tanzim edilen ruhsat 
müktesep hak doğurmaz. Kanunun 6. Maddesine göre İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen 
işyerleri, 3 üncü maddede belirtilen merciler tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına 
ruhsatın veriliş tarihini izleyen bir ay içinde kontrol ettirilirler. Bu süre içinde kontrol 
ettirilmemesi halinde, ilgili, çalışma ruhsatı almış sayılır ve kontrol görevini süresinde yerine 
getirmeyen kamu görevlileri hakkında yasal hükümler uygulanır. Ruhsat verilmesini takiben 
yapılacak kontrol ve denetimlerde, 4 üncü maddede belirtilen yönetmelikte öngörülen 
kriterlere aykırı beyan ve durumun tespiti halinde; verilmiş olan ruhsat, ilgili mevzuattaki 
hükümler çerçevesinde yetkili merci veya mülki idare amirince iptal edilerek işyeri kapatılır 
ve ilgililer hakkında ayrıca işlem yapılır.

Anılan mevzuat hükmü gereğine uygun işlem yapılması hususunda hassas olunarak 
; 'emlere devam edilmelidir.

■ J

41. Bazen işyeri için alman müracaatlarda beyan formu alınmadan işlem yapıldığı 
incelenmiştir.

26.04.2011-65 sayılı ruhsata esas evraklara arsında böyle bir formun bulunmaması 
örnektir.

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin İşyeri Açılması başlıklı 6. Maddesi gereğince 
işyeri açmak isteyenler Yönetmelik ekinde yer alan formları doldurarak müracaat ederler. 
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğine 12/3/2012-2012/2958 Karar ile 
eklenen ek maddeye göre Sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence 
yerlerinin ruhsatlandırılması sırasında başvuru sahibi tarafından mevzuat gereği istenen 
herhangi bir belgenin aslının getirilmesi hâlinde, bu belgenin sureti, aslına uygunluğu 
kontrol edildikten sonra yetkili idarece görevlendirilen personel tarafından isim ve unvan 
yazılarak tasdik edilir. Başvuru sahiplerinden ayrıca belgelerin asıllarım veya noter onaylı 

ıretlerini yetkili idareye teslim etmeleri istenemez. Yetkili idare, kendi kayıtlarında 
oulunan ve değişmediği başvuru sahibince beyan edilen bilgi ve belgeleri başvuru 
sahiplerinden talep edemez. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma başvurusunda bulunan 
gerçek kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunun tespitinde başvuru formunda beyan etmiş 
oldukları Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları esas alınır. Yetkili idare başvuru sahibinin 
kimlik bilgilerine Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden erişir. Başvuru sahiplerinden, Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı dışında kimlik bilgilerinin teyidi için nüfus cüzdanı 
sureti, nüfus kayıt örneği, ikametgâh ilmühaberi, fotoğraf veya kimlik bilgilerine ilişkin 
başkaca bir belge talep edilemez. İşeri açma ve çalışma ruhsatı alma başvurusunda 
bulunanların vergi mükellefiyet kaydı bilgileri başvuru formunda beyan etmiş oldukları 
vergi numaraları ve bağlı bulundukları vergi dairesi adı esas alınarak e-vergi levhası 
sorgulamasıyla teyit edilir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma başvuruları sırasında 
başvuru sahiplerinden vergi levhası sureti veya vergi mükellefiyetine ilişkin başkaca bir 
belge talep edilemez.

İçişleri Bakanlığı.............................TEFTİŞ RAPORU.............................Mülkiye Müfettişliği-

Yönetmeliğe uygun işlem yapılması sağlanmalıdır.



Sayfiı . ' L. .  r<-

İçişleri Bakanlığı............................. TEFTİŞ RAPORU.............................Mülkiye M i^kti|liğ i^ ' i  \İçişleri Bakanlığı,

42. Sıhhi İşyeri açmak için yapılan başvurularda bazen yönetmelik ekinde! 
uygun form doldurulması suretiyle başvuru alınmadığı incelenmiştir. ^  „ .. '

05.09.2012-123 tarih ve sayılı ruhsata esas başvuru formunun yönetmelik ekindeki 
ömeğe uygun olmaması örnektir.

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin İşyeri Açılması başlıklı 6. Maddesi gereğince 
işyeri açmak isteyenler Yönetmelik ekinde yer alan formları doldurarak müracaat ederler. 
12.03.2012 gün ve 2012/2598 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 05.04.2012 
gün ve 28255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruşlarında İşçi 
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Bazı Yönetmeliklerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 18 inci
iaddeleri ile “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”in 5, 7, 8, 22, 25,

35, 36 ve 39 uncu maddeleri ile Yönetmelik Eki Örnek-1, Ömek-2 ve Ömek-4’te 
değişiklikler yapılmış, 17 nci maddesi ile de Yönetmeliğe Ek Madde-1 eklenmiştir. 
Değişiklikten sonra yönetmelik eki örneklerde yer alan formların usulüne uygun olarak 
doldurulup müracaatların alınması, 3308 sayılı kanunun 30. Maddesi ile sıhhi işyeri açmak 
isteyenlerin müracaatlarına ilişkin form ömek 1 dede belirtildiği üzere Ticaret Siciline 
kayıtlı olanlar dışında işyeri açmak isteyenlerin ustalık belgesi ibraz etmeleri gerektiği 
bilinerek işlem yapılması sağlanmalıdır.

43. Sıhhi işyerleri ile ilgili dosyaların tetkikinden başvuru yapıldığı gün ruhsat 
tanzimi yapıldığı beyan edilmiş olmakla birlikte bazen başvuru günü ruhsat tanzimi 
yapılmadığı incelenmiştir.

10.07.2013-83 tarih ve sayılı ruhsata esas işlemler örnektir.

3572 sayılı kanunun 6. Maddesine göre İşyeri ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, 3 
!üncü maddede belirtilen merciler tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ruhsatın 
veriliş tarihini izleyen bir ay içinde kontrol ettirilirler. Bu süre içinde kontrol ettirilmemesi 
halinde, ilgili, çalışma ruhsatı almış sayılır ve kontrol görevini süresinde yerine getirmeyen 
kamu görevlileri hakkında yasal hükümler uygulanır. Ruhsat verilmesini takiben yapılacak 
kontrol ve denetimlerde, 4 üncü maddede belirtilen yönetmelikte öngörülen kriterlere aykırı 
beyan ve durumun tespiti halinde; verilmiş olan ruhsat, ilgili mevzuattaki hükümler 
çerçevesinde yetkili merci veya mülki idare amirince iptal edilerek işyeri kapatılır ve ilgililer 
hakkında ayrıca işlem yapılır.

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin İşyeri Açılması başlıklı 6. Maddesi “(Değişik 
birinci fıkra: 19/3/2007 -  2007/11882 K.) Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri 
açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu 
Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili 
meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri 
işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. 
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır.
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bu Yönetmelikte öngörülen sürede imzalanır; ruhsat için ayrıca, meclis veyâ^encüme'n1'- 
tarafından bir karar alınmaz. Ruhsat, Örnek 5’te yer alan bilgileri içerecek şekilde d ü z e n je n ^ ;

Mevzuata uygun işlem yapılmalıdır.

44. Bazen 2. Sınıf gayrisıhhi müessese ruhsatlarının yönetmeliğin öngördüğü sürede 
tanzim edilmediği incelenmiştir.

09.09.2013-106 tarih ve sayılı ruhsata esas başvurunun 28.08.2013 tarihinde 
yapılmış olmasına rağmen ruhsatın beş gün içerisinde düzenlenmemiş olması ömek 
gösterilebilir.

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve 
çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler” 
başlıklı değişik 23. Maddesine göre İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese açmak isteyen 
gerçek ve tüzel kişiler; işin özelliğine göre bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kriterlere 
uygun olarak işyerini düzenledikten soma bu Yönetmeliğin eki Ömek 2’de yer alan başvuru 
formunu doldurarak yetkili idareye ibraz eder. Yetkili idareler, ikinci ve üçüncü sımf 
gayrisıhhî müesseseler için yapılacak beyan ve incelemelerde; insan sağlığına zarar 
verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, 
işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili 
düzenlemeleri esas alır. Başvurunun öngörülen kriterlere uygun olarak doldurulduğunun 
tespiti halinde, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı beş gün 
içinde düzenlenerek ilgiliye verilir. İlgili, bu belgeye dayanarak işyeri açabilir. Beyana göre 
tanzim edilen ruhsat müktesep hak doğurmaz. İkinci ve üçüncü sm ıf işyeri açma ve çalışma 
ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idare tarafından bir ay içinde kontrol edilir. Bu süre içinde 
kontrol edilmemesi halinde, ilgili, çalışma ruhsatı almış sayılır ve kontrol görevini süresinde 
yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında yetkili idareler tarafından yasal hükümler 
uygulanır. Ruhsat verilmesini takiben yapılacak kontrol ve denetimlerde, ikinci fıkrada 
oelirtilen kriterlere aykırı beyan ve durumun tespiti halinde, işyerine bir defaya mahsus olmak 
üzere onbeş günlük süre verilir. Verilen süre içinde noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği 
takdirde verilmiş olan ruhsat, yetkili idare tarafından iptal edilerek işyeri kapatılır ve ilgililer 
hakkında ruhsat vermeye yetkili idareler tarafından ayrıca yasal işlem yapılır.

İkinci sınıf gayrisıhhî müesseselerden yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli 
maddelerle çalışılan işlerle oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, 
perakende satış yerleri, akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve 
sıkıştırılmış doğalgaz istasyonları ve benzeri yerlere müsaade verilmezden evvel civarında 
ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri 
itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşturulması için yetkili idarelerce inceleme 
yapılması zorunludur. Bu müesseselerin etrafında yetkili idareler tarafından belirlenecek 
mesafede sağlık koruma bandı bırakılması mecburidir. Söz konusu yerlerin üçüncü sm ıf 
gayrisıhhî müessese olarak açılması durumunda sıhhî nezarete tabi tutulması yeterlidir. Yasa 
hükmüne göre gayrisıhhi işyerleri için ruhsat verilirken başvuru formunun Yönetmelikte 
öngörülen kriterlere uygun olarak doldurulup doldurulmadığma bakılmalı, ruhsat verme
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işlemi için mevzuatta belirtilen beş günlük sürelere uyularak, gerekli kontroller yapıldıktan
sonra ruhsat işlemleri tamamlanmalıdır.

45. Büyükşehir belediyesinde ruhsatlandırılan Gayrisıhhi işyerlerinin bir program 
dâhilinde denetlenmesinin yapılmadığı incelenmiştir.

3572 sayılı kanunun 4. Maddesine göre ruhsat vermeye yetikili merciler, iznin 
verilmesi için yapılacak beyan ve incelemelerde aşağıda öngörülen genel kriterlere göre 
düzenlenecek yönetmeliği esas alırlar.

a) İnsan sağlığına zarar vermemek,
b) Çevre kirliliğine yol açmamak,
c) Yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat 
mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı davranmamak.

Anılan hususlara uygunluğu denetlemek üzere 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “Denetim” 
başlıklı 24. maddesi, “Gayrisıhhî müesseseler, çevre ve toplum sağlığı açısından yetkili 
idareler tarafından denetlenir. Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği kişi gerekli 
tedbirleri almak veya aldırmakla sorumludur” hükmü doğrultusunda işlem yapılarak 
denetimlerin yapılması sağlanmalıdır.

46. Büyükşehir Belediyesince umuma açık işyerlerinden olan içkili lokantaların 
ruhsatlandırılırken işyerlerinin ruhsatlandırılmasma esas koşulları taşıyıp taşımadıklarına dair 
bilgilerin yer almadığı incelenmiştir.

27.03.2012-40 tarih ve sayılı ruhsat örnektir.

Umuma açık işyerlerine ruhsat verilmesinde, ruhsat talep edilen 
işyerlerinin, 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyıp 
taşımadığı ve Yönetmeliğin 32.maddesinin “ Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açmak ve 
işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Örnek-1’de yer alan başvuru ve beyan formu ile 
yetkili idareye başvurur. Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin açılması ve faaliyette 
bulunmasına belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belediye, bu alanlar dışında il 
özel idaresi tarafından izin verilir. İl özel idaresi ve belediyeler, umuma açık istirahat ve 
eğlence yeri ruhsatını vermeden önce kolluk kuvvetinin görüşünü alır. Yetkili kolluk 
kuvveti, açılacak yerin genel güvenlik ve asayişin korunması açısından kolaylıkla kontrol 
edilebilecek bir yerde ve konumda olup olmadığını dikkate alarak, işyeri hakkındaki 
görüşünü mülki idare amiri vasıtasıyla yedi gün içinde bildirir. Umuma açık istirahat ve 
eğlence yeri açılması hususundaki başvurular yetkili idareler tarafından bir ay içinde 
sonuçlandırılır. Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi 
umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, resmî ve özel okul binalarından ve 
ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarmdan, kapıdan 
kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Özel eğitime muhtaç bireylerin 
devam ettikleri öğretim kurumlan ile okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlan için bu 
zorunluluk aranmaz. Ancak söz konusu özel öğretim kuramlarıyla yukarıda belirtilen türdeki 
işyerleri aynı binada bulunam az...” hükmü ile,
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oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin açılmasıriikizin^ 
verilirken mesafe ölçümünde, bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıiari;= _ 
kapıların birden fazla olması durumunda en yakını esas alınır. Yüz metre uzaklığın 
ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre 
gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır. Bu tür yerlerin açılmasına izin verilirken, o yerin 
en az yüz metre civarında okul bulunup bulunmadığının yanı sıra bu işyerlerinin özel eğitime 
muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumlan ve okullar dışındaki diğer özel öğretim 
kurumlan ile aynı binada olup olmadığı ve içkili yer bölgesinde bulunup bulunmadığı yetkili 
idarelerce tespit edilir...” hükmüne uygun işlem yapılması sağlanarak, açılması izne bağlı 
yerlere ilişkin ruhsat işlemleri ikmal edilirken ilgili araştırmayı yapan personel tarafından 
tanzim edilecek mesafe krokileri üzerinde açılması istenilen yerin eğitim ve öğretim 
kuramlarına uzaklığının ayrıntılı bir şekilde gösterilmesi sağlanmalıdır.

47. Bakılabilen Akaryakıt istasyonları ile ilgili dosyalarda işlemlerin usulüne uygun 
.arak gerçekleştirildiği, ancak belli periyotlarda denetlemesinin yapılmadığı incelenmiştir.

İçişleri Bakanlığı.............................TEFTİŞ RAPORU.............................Mülkiye Müfetfifliğî

5393 sayılı Kanunun 80.maddesi gereği LPG istasyonlarına çalışma ruhsatı vermekle 
görevli Büyükşehir Belediyesinin, bu istasyonları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile 
Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve 
Ruhsatlandırma İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 17.maddesi hükmü gereği, bu işletmelerin 
düzenli olarak denetlenmesi ve mevzuata aykırı işletilen tesisler hakkında gerekli yasal 
işlemlerin yapılması sağlanmalıdır.

Ruhsatlar düzenlenirken Aynı yöndeki iki Akaryakıt ve/veya LPG istasyonlarının 
ruhsatlandırmalarında, 17.06.2004 gün ve 25495 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol 
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45. maddesinde belirtilen mesafe kısıtlamalarına uyulması, 
Yönetmeliğin 5. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi gereğince, Binaların Yangından 
Korunması Hakkında Yönetmelik’in LPG perakende satış yerleri ile ilgili 108., LPG ikmal 
istasyonları ile ilgili 110. ve akaryakıt servis istasyonları ile ilgili 121. maddeleri 
hükümlerinin ve ayrıca, LPG ikmal istasyonları ve akaryakıt servis istasyonları ile ilgili 
)larak 15.05.1997 gün ve 22990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Kenarında 
Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik’in göz önünde bulundurularak işlem 
yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

48. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, 
Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü, Laboratuvar İşleri Şube Müdürlüğü, Park ve 
Bahçeler Şube Müdürlüğü, Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğünden Mali ve İdari İşler Şube 
Müdürlüklerinden oluştuğu,

Daire Başkanlığında oluşturulan İhale Biriminin Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü 
bünyesinde bulunduğu;

Daire Başkan Vekili Halil Özge DORA’nın kadrosunun ASAT’ta Daire Başkanlığı 
olduğu, Daire Başkanlığı kadrosunda bulunan Haşan Ali KAFA’nm ASAT’ta görev yaptığı, 
Başkanlıkta şube müdürlüklerinin vekâleten yürütüldüğü,
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suretiyle çalışma personelle hizmetlerin yürütüldüğü, \ v
İncelenmiştir.

Hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması konusunda personelin denetim ve 
işlerinin kontrolünün eksiksiz yapılmasına devam edilmelidir.

49. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları hakkında 
Yönetmeliğin 08.05.2012 tarih ve 264 sayılı Meclis Kararı ile kabul edildiği, incelenmiştir.

Daire Başkanlığına bağlı birimlerde işlemlerin Yönetmeliğin 3. Maddesinde dayanak 
olarak belirtilen ve diğer ilgili mevzuat ile Yönetmeliğe uygun olarak yerine getirilmesi 
konusunda hassas olunmalıdır.

50. Kava Kirliliği Kontrolü yönetmeliği çerçevesinde eylem planı ve temiz hava planı 
horlanm adığı, ancak Mahalli Çevre Kuruluna yazılı olarak öneri sunulduğu ancak önerinin 
kabul görmediği incelenmiştir.

06.06.2008 gün ve 26898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hava Kalitesi 
Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinin 15. maddesi gereğince, belediyelerin 
sorumluluğu ile ilgili olarak, uyumluluğu sağlamak için önlemlerde; eylem planları ve temiz 
hava planlarının hazırlanmasında; bilgi ve raporların iletiminde; işbirliği ve katkı sağlamaları 
gerekir. Mevzuat gereğine uygun olarak gerekli çalışmaları yapıp kurul gündeminde 
tartışılması sağlanmalıdır.

51. Gürültü haritasının TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde yapılması için Çalışmaların 
devam ettiği beyan edilmiştir.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 7. maddesi 
^ .eğince, gürültü haritaları ve eylem planlarının (Yönetmeliğin 29 ve devamı maddelerine 
göre) hazırlanarak, gürültü haritalarının ve eylem planlarının nihai hali hakkında kamuoyuna 
bilgi verilmesi sağlanmalıdır.

52. Belediye tarafından turizm döneminde çalışmaların düzenlenmesine dair bir işlem 
yapılmadığı incelenmiştir.

Belediyelerin; Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 7. 
maddesinin 2. fıkrasında belirtilen görevleri yerine getirmesi, aynı Yönetmeliğin 23 üncü 
maddesinin ffî bendi gereğince, tatil beldelerinde ve turistik alanlarda gerçekleştirilen tüm 
şantiye faaliyetlerinin belediyenin kararı doğrultusunda hafta sonları veya bir kaç ay süre ile 
tamamen durdurulabileceğinin hüküm altına alınması nedeniyle, başta belediyenin şantiye 
uygulamaları olmak üzere, uygulamada bu hususun göz önünde bulundurularak turizm 
dönemi ile ilgili tedbirlerin alınması sağlanmalıdır.



13.01.2005 gün ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan 
Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 4. maddesinde; denetim ve idari yaptırım 
uygulamasında, Bakanlığın yetkisic saklı kalmak kaydıyla, Bakanlıkça yetki devri yapılmış 
ilgili belediyelerin, yetkili merci olarak tanımlanmış olması nedeniyle, söz konusu 
Yönetmelik’in 32. maddesi ile belediyeye verilen görevlerin; yerine getirilmesine devam 
edilmelidir.

54. Mahalli Çevre Kurul toplantısına Belediye Başkanmı temsilen Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube 
Müdürünün katıldığı ancak şube müdürünün katılımına dair olurun Genel Sekreterden 
alındığı incelenmiştir.

Çevre ve Orman Bakanlığı Mahalli Çevre Kurulları Çalışma Usul ve Esasları 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesi ile değişik 5. 
Maddesine göre Kurul, her ilde Valinin başkanlığında, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve 
İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman bakanlıklarının il müdürleri ve 
İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi ile Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odası, Sanayi Odası 
ve Ziraat Odası başkanları, büyük şehirlerde Büyükşehir Belediye Başkanı, diğer illerde ise 
Belediye Başkanından oluşur. Kurul üyesi bakanlıkların illerde teşkilatımn bulunmaması 
halinde, bu bakanlıklar, bağlı veya ilgili kuruluşları aracılığı ile; birden fazla bağlı ve ilgili 
kuruluşun bulunması durumunda toplantı gündemine göre konu ile ilgisi olan kuruluş 
aracılığı ile temsil edilir. Mevzuata göre kurula katılmakla yükümlü olan Belediye Başkanı 
veya usulüne göre Başkan tarafından yapılan yetki devriyle yetkilendirilen görevlinin 
katılması sağlanmalıdır.

55. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuk çevre kulübünün kurulmadığı 
incelenmiştir.

13.04.1991 tarih ve 20844 sayılı resmi gazetede yayınlanan Türkiye Çocuk Çevre 
Kulüpleri Yönetmeliğinin 13.maddesi gereğince, her köy, bucak, ilçe ve ilde Çocuk ve Çevre 
Kulübünün kurulacağı, yönetmeliğin 13.maddesi gereğince, Belediye Başkanlarının bu 
kulübün doğal üyeleri olduğu, yönetmeliğin 20/e maddesi gereğince, Belediye bütçelerinden 
çocuk kulüpleri için pay ayrılması hükme bağlandığından, bu esaslara uyulması 
sağlanmalıdır.

56. Teftişe tabi dönemde Deniz kirliliğine sebep olan 22 gemi ve deniz aracına 2872 
sayılı Çevre Kanunu uyarınca 659.509,86-TL ceza yazıldığı incelenmiştir.

Antalya’nın turizm potansiyeli ve deniz temizliğinin bundaki rolü de düşünülerek 
5312 Sayılı Deniz Çevrensinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil 
Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama 
Yönetmeliği, 2872 sayılı Çevre Kanunu ile Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para 
Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsilâtı Hakkında Yönetmelik ve Çevre ve 
Orman Bakanlığının 2009 yılı Ceza Genelgesi ile sahilden 5 mil açığa kadar tüm deniz
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araçlarının kontrolü Bakanlıkça Büyükşehir Belediyelerine verildiğinden b u n a \ göre' 
denetimlerin arttırılması sağlanarak cezaların yönetmelikte belirtilen tespit ve tahsil usullerine.^ 
uyularak verilmesi sağlanmalıdır.

57. Sivrisinekle mücadele işinin Büyükşehir Belediyesince ihale usulü yapıldığı beyan 
edilmiştir.

7402 sayılı Sıtmamn İmhası Hakkında Kanunun 12. maddesi uyarınca, şehir ve 
kasabalarda sivrisinek üremesine mani olacak tedbirlerin alınması ve yüklenici şirketlerin 
kontrol edilmesi sağlanmalıdır.

58. Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğünce ana cadde, bulvarlar ve belediyeye 
ait parkların temizliği, belediye yerlerinde üretilen katı atıkların çöp deponi alanına nakli, 
tıbbi atıkların toplanması ve deponi sahasının işletilmesi işlemlerinin yerine getirildiği, işlerin 
tamamının yükleniciler vasıtasıyla yerine getirildiği incelenmiştir.

3
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 248. maddesinin, sokakların yıkanmak ve 

süpürülmek suretiyle temiz tutulmasını mecburi tutması nedeniyle, beldenin genel temizliğine 
gereken önemin verilmeli ve Çevre Kanunu ve diğer mevzuat çerçevesinde işlemlerin 
yürütülmesi, ve yüklenicilerin kontrol edilmesi sağlanmalıdır.

59. Katı Atık Yönetim Planı taslağının hazırlandığı, daha az katı atık üretilmesi için 
çeşitli eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldığı incelenmiştir.

5216 sayılı kanunun belediyenin Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları başlığının (i) fıkrasına göre Büyükşehir Belediyeleri Sürdürülebilir kalkınma 
ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; 
ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye 
etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda 
depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama 
alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarım belirlemek, bunların taşınmasında 
çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını 
yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar 
taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf 
edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek 
veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli 
tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarım toplamak, 
toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdürler.

Yasa hükmü gereğince işlemelere devam edilmelidir.

60. İl merkezine 32 km. uzaklıkta Kepez ilçesi sınırları içindeki Kızıllı köyü 
mevkiinde mevcut katı atık düzenli depolama sahasının bulunduğu, katı atık dönüşüm tesisi 
yapımı işlemlerinin devam ettiği incelenmiştir.

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince Belediyeler katı atık 
bertarafı ile ilgili olarak konut ve işyerlerinden daha az atık atılmasını temin etmek, atık 
içerisine zararlı ve tehlikeli maddelerin atılmasını önlemek, katı atıkların değerlendirme ve



maddesel geri kazanma çalışmalarına katılımı sağlamak üzere ilgili k 
gerekli eğitim çalışmalarım yapmakla görevli oldukları hususu dikks
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eğitim faaliyetlerinin, basın yayın kuruluşlarının katılımlarıyla sağlanmalıdır.

61. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için okullarda bilgilendirme ve 
eğitim çalışmalarının yapıldığı, ilçe belediyeleri ile koordinasyon sağlanmaya çalışıldığı 
incelenmiştir.

Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliğinin 28. Maddesine göre 
Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, ambalaj atıklarının bu Yönetmelikte belirtilen esas 
ve usullere uygun olarak kaynağında ayrı toplanması, ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasında 
koordinasyonun sağlanması ve bu doğrultuda yönlendirici kararlalar alınmasına yönelik 
gerekli tedbirleri alırlar. Mevzuata gereğine uygun işlem yapılmasına devam edilmelidir.

62. Belediyede Tıbbı Atık Yönetim Planının olmadığı incelenmiştir.

22.07.2005 gün ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliğinin 9. maddesinde belirtilen “Tıbbi Atık Yönetim Planı”nın bir an önce 
hazırlanması, tıbbi atıkları taşınmasında; Yönetmeliğin 25. maddesindeki sorumluluk ve 
yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmesi, bu bağlamda; Yönetmeliğin 26. maddesi 
gereğince, taşıma personelinin özel giysileri, Yönetmeliğin 27-29. maddelerindeki tıbbi 
atıkların taşınması ve 30. maddesindeki “tıbbi atık belgesi/makbuzu” ile ilgili hususlara riayet 
edilmesi, tıbbi atıkların bertaraf edilmesi ile ilgili olarak; Yönetmeliğin 31. ve 33-35. 
maddelerindeki sorumlulukların yerine getirilmesi, enfeksiyöz atıklar ile kesici-delici 
atıkların, sterilizasyon işlemlerinin; Yönetmeliğin 46-48. maddelerindeki esaslara göre 
yapılması, tıbbi atıkların geçici atık depolarından alınarak bertaraf sahasına taşınmasından 
sorumlu belediye personeli, bu işlerin hizmet alımı yoluyla yapılması durumunda ise özel 
temizlik ve taşıma firmalarının ve personellerinin; Yönetmeliğin 52. maddesindeki 
açıklamalar doğrultusunda eğitime tabi tutulması sağlanmalıdır.

63. Akü ve pillerin evsel- atıklardan ayrıştırılarak toplanması işinin Taşınabilir 
Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi tarafından yapıldığı, ayrıştırma ve 
bertaraf işlemlerinin yapıldığı; şehrin değişik noktalarına özel “atık pil kutusu” konulması 
konusunda İlçe Belediyeleri ile protokol yapıldığı beyan edilmiştir.

31.08.2004 tarih ve 25569 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atık Pil ve 
Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinin 8. Maddesine göre Büyükşehir statüsündeki 
yerlerde Büyükşehir Belediyeleri;

a) Atık pil ve akümülatörlerin belediye katı atık düzenli depolama alanlarında evsel 
atıklarla birlikte bertarafma izin vermemekle,

b) Kuruluş ve işletme giderleri pil üreticileri tarafından karşılanacak geçirimsizlik 
koşulları sağlanmış, nemden ari ve meteorolojik şartlardan korunmuş atık pil depolama 
alanlarının kurulması için katı atık düzenli depolama alanlarında ücretsiz olarak yer tahsis
etmekle,

c) Üreticilerin şehrin muhtelif yerlerinde yapacakları atık pil ve akümülatör toplama 
işlemlerine yardımcı olmak ve işbirliği yapmakla,
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merkezlerde pilleri ayrı toplama ile ilgili üreticilerin sorumluluğu ve programı damlind% ; 
gerektiğinde üretici ile işbirliği yaparak pilleri ücretsiz olarak ayrı toplamakla, Mlkp- 
bilgilendirmekle, eğitim programları düzenlemekle,

e) Belediye sınırları içinde bulunan atık pil ve akümülatör bertaraf tesislerini ve taşıma 
firmalarını denetlemekle” görevlidirler.

Yönetmelik hükmüne uygun olarak tüketicilerin kullanmış olduğu akü ve pillerin 
evsel atıklardan ayrıştırılarak toplanması çalışmalarının üreticiler ile işbirliği yapılarak 
pillerin ücretsiz olarak ayrı toplanması; bu konuda eğitim programlan düzenlenmesi 
çalışmalarıyla halkın bilgilendirilmesi çalışmaları yapılması sağlanmalıdır.

64. Büyükşehir belediyesi sorumluluk sahası içinde, hafriyat toprağı üreticileri ve 
taşıyıcılarının toprak dökebilmeleri için hafriyat alanı belirlenmediği ve bu iş için yer tahsis 
¡dilmediği incelenmiştir.

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 23. maddesine göre; Hafriyat toprağı üreticileri 
ve/veya taşıyıcılarının, topraklarını belediyelerin gösterdiği yerlerin dışına dökmeleri yasaktır. Aksi 
davranışta bulunanlar hakkında kanun çerçevesinde işlem yapılır. Hafriyat toprağının denizlere, 
göllere, akarsulara dökülmesi ve bunlarla dolgu yapılması yasaktır.”

Denilmektedir. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliğinin 8. Maddesine göre İl belediye mücavir alanı içerisinde il ve ilçe belediyeleri, 
büyük şehirlerde büyükşehir belediyeleri,; hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları ile doğal afet 
atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı ile ilgili yönetim 
planı hazırlamakla, ve Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri sahaları ile 
depolama sahalarını belirlemek, kurmak/kurdurtmak ve işletmek/işlettirmekle, Hafriyat toprağı ve 
inşaat/yıkıntı atıkları için toplama, taşıma hizmeti verecek firmaların adresleri ve telefon numaralan 
ile nakliye bedellerini halkın bilgileneceği şekilde ilan etmekle, Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı 
atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı faaliyetlerini denetlemekle, 
Belediye sınırları içindeki hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri ile depolama

i sahalarına izin vermek ve gerektiğinde bu izni iptal etmekle, Toplanan inşaat/yıkıntı atıklarını 
öncelikle altyapı çalışmalarında kullanmak/kullandırmakla, Belediye sınırları içinde oluşan, toplanan, 
geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarına ilişkin istatistiki bilgileri 
valilikler aracılığı ile yıl sonunda Bakanlığa bildirmekle, Doğal afet atıklarının yönetimi konusunda 
valilik koordinasyonunda oluşturulan Kriz Merkezi kararlarını uygulamakla, yükümlüdürler.

Yönetmelik gereğine uygun işlem yapılması sağlanmalıdır.

65. Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması ve taşınması işinin İlçe ve Büyükşehir 
Belediyeleri arasında imzalanan protokol gereğince sözleşme imzalanan firma tarafından 
toplandığı incelenmiştir.

Bisiklet ve dolgu lastikleri hariç, ömrünü tamamlamış diğer tüm lastikler ile ilgili 
olarak; 25.11.2006 gün ve 26357 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ömrünü Tamamlamış 
Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince, belediyelerce alınması gereken 
tedbirlerin alınması sağlanmalıdır.
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İşleri Şube Müdürlüğünde deneylerin Atıksu, Kimya ve Mikrobiyoloji laboratuarlarında 
düzenli olarak yapıldığı ve 30.06.2009 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu tarafihda.rv 
akredite edildiği ve ayrıca 10.03.2010 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından “Çevre 
Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazandığı ve teftişe tabi dönemden 2013
yılı içerisinde 3564 analiz yapıldığı^ bunlardan 728 adedinin atıksu, 354 adedinin yüzeysel su,
502 adet şehir şebeke suyu, 151 adet sondaj suları, 334 adet havuz suyu, 1495 adet deniz suyu 
mikrobiyolojik analizi yapıldığı incelenmiştir.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliğin 11. Maddesine uygun olarak işlem yapılmaya devam edilmelidir.

67. Laboratuar ölçümleri sonunda büyük oranda uyarmakla yetinildiği bunun dışında 
işlem yapılmadığı ifade edilmiştir.

Akredite olmuş laboratuar tetkik sonuçlarına göre uyarılara da uymayanlar veya 
önemli ihlal tespit edilen yerlere 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca gereken işlemlerin 
yapılması sağlanmalıdır.

68. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışan Hayvanat 
Bahçesi Şube Müdürlüğünün Kepezaltı Piknik sahası içerisinde (330) dönüm arazi üzerinde 
kurulu olarak hizmet verdiği; bakımı, beslenmesi, sağlıklarının korunması ve barınmalarının 
sağlanmasının müdürlüğün sorumluluğunda olduğu (125) türde (924) adet hayvanın mevcut 
olduğu incelenmiştir.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliğin 12. Maddesinde sayılan hususlar çerçevesinde işlerin yerine getirilmesine 
devam edilmelidir.

69. Hayvanat bahçesinden 2010 yılında 3030.056 TL, 2011 yılında 319.439 TL ve 
2012 yılında 359.355 TL gelir elde edilirken, elde edilebilen bilgilere göre 2011 yılında 
1.647.541 TL, 2012 yılında 1.562.180 TL yılında giderinin olduğu bu haliyle belediye 
bütçesinde önemli bir gider kalemi oluşturduğu incelenmiştir.

Hayvanat bahçesi insanlarda ve özellikle çocuklarda doğaya ilgi ve sevgi yaratan 
önemli bir belediye hizmetidir. Bununla birlikte belediyenin olanakları da göz önüne alınarak 
daha tasarruflu olunması gerektiği değerlendirilmiş olup, bu yönde tedbirler alınması 
tavsiyeye değer bulunmuştur.

70. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünün Çevre Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanlığına bağlı olarak çalıştığı;

Şube Müdürlüğü tarafından tesis ve bakımı yapılan yeşil alan miktarı, 2.810.000 
Metrekare olduğu,

Teftişe tabi dönem içerisinde Düden Şelale Parkı düzenlendiği ve çeşitli park 
düzenlemeleri yapıldığı;
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sağlandığı;
Müdürlük tarafından yapılan proje ile parkların sondaj suarı ile sulanır
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Yüklenicilere verilen parkların bakımı işlerinin kontrolünün yapıldığı,
İncelenmiştir.

4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununun 4.

8. Maddesinin (p) bendi, Başbakanlığın 01.11.2007 gün ve 26687 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 2007/28 sayılı Genelgesi ile İçişleri Bakanlığının 20.03.2007 gün ve 2007/31 
sayılı Genelgesi ile 09.10.2003 gün ve 25254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Ağaçlandırma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, erozyonun kontrolü ve ağaçlandırma 
konularında çalışmalar yapılmalı,

19.03.2008 gün 26821 ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/3 sayılı 
işbakanlık Genelgesinin 10. maddesinde belirtildiği üzere; belediye veya mücavir alan 

sınırları içinde yeni yapılan ve sorumluluk sahibi olunan bölünmüş yolların etrafında 
ağaçlandırma ve peyzaj işlerinin yapılması sağlanarak oranın arttırılması sağlanmalıdır.

71. Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kişi başına düşen yeşil alan, 
miktarının 2.81 metrekare olduğu ve bu haliyle oldukça düşük kaldığı incelenmiştir.

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik gereğince hazırlanacak her ölçekteki 
imar planlarının yapım ve değişikliklerinde planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile 
gelecekteki gereksinimleri göz önünde tutularak sosyal ve teknik donatı alanlarında EK-1 
deki tabloda belirtilen asgari standartlara uyulur.” Hükmü gereğince Ekteki tabloya uygun 
olarak yeşil alan miktarının artırılması için çalışılması sağlanmalıdır.

Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İhale İs ve İşlem leri:

72. Çevre Koruma Dairesi başkanlığı ihale işlemlerinin daire içerisinde teşkil edilen 
'"KAP birimince yerine getirildiği,

Teftişe tabi dönemde 2010 yılında 6, 2011 yılında 18, 2012 yılında 23, 2013 yılında 7 
açık ihale yapıldığı,

2010 yılında 1,2011 yılında 1 ve 2013 yılında 1 kez olmak üzere 3 kez pazarlık usulü 
ile ihale yapıldığı incelenmiştir.

İşlemlerin 4734 sayılı yasa hükmü gereğine uygun olarak yapılamasına devam 
edilmelidir.

Daire Başkanlığı tarafından 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihale işlemlerinden 27 
adedi müfettişliğimin talebi üzerine Antalya Valiliğince görevlendirilen İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü görevlileri Yavuz EVGALLİOĞLU ve Orhan KURT tarafından incelenmiş ve 
adı geçenler tarafından tarafından düzenlene raporun bir örneği, daireye tevdii edilmiş olup 
raporda yer alan hususlara göre;

maddesinin (p) bendi, Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Yönetmeliğinin
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73. ihalelere katılımın gerekli ilanlar yapılmış olmasına rağmen az olduğu^vf; dahâıJ 
fazla rekabet ortamının oluşturulması gerektiği değerlendirilmiştir. f

4734 sayılı kanunun 5. Maddesine göre İdareler, bu Kanuna göre yapılacak 
ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, 
ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli 
kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Aralarında kabul edilebilir doğal bir. bağlantı 
olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. Eşik 
değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara 
bölünemez.

Yasa maddesi gereğince daha fazla rekabet olanağı sağlayıcı tedbirler alınması 
tavsiyeye değer bulunmuştur.

74. İhale işlem dosyalarının bir düzen içerisinde bulundurulmadığı incelenmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale İşlem Dosyası” başlıklı 7. maddesinin 
“İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden 
alman onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân 
metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer 
belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler 
bulunur.”hükmü uyarınca hazırlanacak ihale işlem dosyalarının düzenli ve belgelerin sıralı 
bir şekilde bulundurulup ve muhafaza edilmesi sağlanmalıdır.

75. 2013/13684 sayılı ihale dosyasına göre İhale onayı alınmadan komisyon 
oluşturulduğu incelenmiştir.

4734 sayılı kanunun 7. Maddesine göre İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası 
düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alman onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete 
ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından 
Amulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi 
ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur. Maddeden anlaşılacağı üzere ihale onayından 
sonra kanunun 6. Maddesine göre İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale 
konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe 
veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda 
kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. İhaleyi 
yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun 
kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir. Gerekli incelemeyi yapmalarını 
sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün 
içinde ihale komisyonu üyelerine verilir. İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. 
Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkam ve 
üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini 
komisyon kararma yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alman kararlar 
ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev 
unvanları belirtilerek imzalanır.
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76. 2013/51888 sayılı ihalede ihale karar tutanağının “en avantajlı teklif veren”- '^  
bölümünün doldurulmamasmda olduğu gibi bazen kararların eksik doldurulduğu ve 
2012/172472 sayılı ihalede olduğu gibi bazen onaylarda tarihin yazılmadığı incelenmiştir.

4734 sayılı kanunun İhalenin karara bağlanması ve onaylanması başlıklı 40. 
Maddesine göre 37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, 
ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. Bu hususların 
belirtildiği ihale karar tutanaklarının ve değerlendirmeye esas formların ve onayların 
eksiksiz doldurulması konusunda hassas olunmalıdır.

77. Teftişe tabi dönem içerisinde yapılan ihalelerde sözleşme imzalandıktan sonra 
“İhale Bilgi Formu”nun düzenlendiği beyan edilmiş ancak bazı dosyalarda formun 
doldurulmadığı incelenmiştir.

2013/51888 ihale kayıt numaralı ihaleye ait dosyada düzenlenen bir “ihale bilgi 
ıormu”olmaması örnektir.

4734 sayılı yasanın Sonuç bildirimi başlıklı 47. Maddesi gereğince Kanun kapsamında 
yer alan idarelerin yapım işleri ile mal ve hizmet almalarının sonuçları, 42 nci maddeye göre 
gönderilenler hariç, en geç onbeş gün içinde Kamu İhale Kurumuna bildirilir. Bu sonuçlardan 
Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olanlar Kurum tarafından Kamu İhale Bülteninde 
yayımlanır. Sonuç bildirimlerinde yer verilecek bilgiler ile savunma, güvenlik ve istihbarat 
alanlarında görev yapan idarelerin Kanun kapsamında yaptıkları mal ve hizmet alımları ile 
yapım işlerine ilişkin ihale sonuçlarından hangilerinin yayımlanacağı ilgili idarenin görüşü 
alınarak Kurum tarafından belirlenir.

Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 69. maddesinin son bendinde “Sözleşmenin 
taraflarca imzalanmasından sonra hazırlanacak “İhale Bilgi Formu” imza tarihinden itibaren 
en geç otuz gün içerisinde Kamu İhale Kurumuna gönderilir.” hükmü gereğince işlem 
yapılması sağlanmalıdır.

78. Teftişe tabi dönemde daire tarafından 2010 yılında 23, 2011 yılında 56, 2012 
yılında 60 ve 2013 yılında 25 olmak üzere 164 kez doğrudan temin ile mal ve hizmet alımı 
yapıldığı, Doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarla ilgili bakılabilen dosyalarda genel 
olarak fiyat araştırması yapılırken fiyat sorulan yerlerden, alım için teklif alındığı görülmüş 
olup bu usul ile yapılan işlemler neticesinde fiyat araştırmasında kuruma fiyat hakkında bilgi 
veren firmanın kurumu yönlendirme ihtimalinin ortaya çıktığı incelenmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun doğrudan temin ile alım yapılmasına ilişkin 22. 
Maddenin son fıkrası gereğince doğrudan temin yöntemi ile fiyat araştırması yapılarak alım 
yapılabileceğinin bilinmesi gerekir.

Doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda fiyat araştırmasının yapılması esas olup bu 
araştırmanın esas itibariyle kanundaki gizli olması gereken yaklaşık maliyet niteliğinde 
olduğu açıktır. Nitekim Kamu İhale Genel Tebliğinin 22. Maddesinde açıklanan doğrudan 
temin ile ilgili işlemlerle ilgili açıklamalarda da bu husus belirtilmiştir. Fiyat araştırması 
yapılırken fiyat sorulan kişi yada şirketten ihale için alman teklif ile fiyat araştırması teklifi 
aynı olacak ve bu suretle şirket yada kişi fiyat araştırmasındaki fiyatı istediği gibi
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79. Doğrudan temin işlemlerinin destek hizmetleri müdürlüğü tarafından yerine 
getirildiği, bakılabilen evrakların bazılarında fiyat araştırma tutanağı bulunmadığı 
incelenmiştir.

17.11.2011 tarihli onay ile yapılan Spiral tamratı işi, 15.05.2013 tarihinde yapılan 
Mantar Torfu Alımı işi, 08.03.2012 tarihinde yapılan Sera Yapım İşçilik alımı işlerinde 
tutanağın olmaması örnektir.

4734 sayılı kanunun 22.maddesine göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma 
ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale 
yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak 
ihtiyaçlar temin edilir. Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 3/ğ ve 3/ı 
bendinde “Onay Belgesi: İhale usulüyle yapılacak alımlarda, kamu ihale mevzuatında standart 
form olarak belirlenen ihale onay belgelerini; doğrudan temin suretiyle veya kamu ihale 
mevzuatında belirtilen istisnai alımlarda ise alım konusu işin nev’i, niteliği, varsa proje 
numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda 
uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı verilecekse şartlarını gösteren ve harcama yetkilisinin 
imzasını taşıyan belgeyi...Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı: Doğrudan temin usulüyle ihale 
komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya 
kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alman teklifleri, uygun görülen fiyat ile 
yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan tutanağı” olarak tanımlanmış 
olup mevzuat uygun işlem yapılmalıdır.

80. Doğrudan temin ile yapılan işlerde muayene ve kabul komisyon tutanaklarının 
“kabule engel eksik kusur ve arıza olmadığı şeklinde bir not bulunduğu yapılan işin ne 
olduğuna dair bir bilginin yer almadığı incelenmiştir.

Alımlara ilişkin olarak düzenlenecek ve alma mal ve hizmetle ilgili bilgi sahibi 
kişilerden oluşacak “Muayene Kabul Komisyonu Tutanağı” nda alına malın ve hizmetin 
miktarı, ne olduğu ve aranan koşullara uygun olup olmadığı ayrıntılı bir şekilde, belirtilerek 
tutanakların düzenlenmesi sağlanmalıdır.

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI:

81. Mali Hizmetler Daire Başkanlığının; Gelir Şube Müdürlüğü, İlan Reklam Şube 
Müdürlüğü, İcra Takip Şube Müdürlüğü, Bütçe Muhasebe Şube Müdürlüğü, İç Kontrol Şube 
Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Şube Müdürlüklerinden oluştuğu edilmiştir.

Başkanlıkta (1) daire başkan vekili, (2) Şube Müdürü, (4) şube müdür vekili, (45) 
memur, (20) kadrolu işçi, (2) sözleşmeli personel ve (22) şirket personeli olmak üzere toplam 
(89) personelin görev yaptığı,

Müdürlükte memurların yapması gereken bazı işlerin işçiler eliyle yapıldığı;
İncelenmiştir.
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Mali Hizmetler Daire Başkanlığında özellikle memur eksikliği olduğu, işçilerin' 

memur görevlerinde çalıştırıldığı görülmekle birlikte, mali hizmetlerde memurlar eliyle *ı ti 
yürütülmesi gereken işlerin memurlara tarafından yürütülmesi için tedbir alınmalı v e '^ £i 
22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları 
ile Mahalli îdare Birlikleri Norm Kadro îlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 19. 
Maddesinin “(1) Memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi zorunlu olmayan 
hizmetlerin hizmet satın alma yoluyla karşılanması esastır.(2) Hizmetlerin yürütülmesinde; 
kaynakların etkili ve verimli kullanılması, hizmet kalitesi ve miktarından ödün verilmeden 
maliyetlerin düşürülmesi, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile hizmetlerin vatandaş 
odaklı sunulması ilkelerine uyulur.” hükmüne uygun olarak hizmet satın alma yoluyla 
personel istihdamına ilişkin işlerin yürütülmesi ve personel takviyesi için bazı asli görevlerin 
4734 sayılı kanuna göre Gerçekleştirilen hizmet alımı suretiyle istihdam edilen personele 
görevlendirilmesi gibi bir uygulamaya gidilmemesi yönündeki Danıştay 1. Dairesinin 
2008/502 Esas ve 2008/742 karar sayılı kararında da belirtildiği üzere bu yönde bir 
uygulama yaparak Anayasanın 128 nci maddesinin “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve 
diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekte yükümlü oldukları kamu 
hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri 
eliyle görüleceği” hükmüne aykırı işlem yapılmaması gerektiği unutulmamalıdır.

82. Teftişe tabi dönemde Antalya Büyükşehir Belediyesinde belediye idaresince mali 
işlerin ve gelirlerin tahsilatının bir denetiminin yapılmadığı incelenmiştir.

5393 sayılı kanunun 38/a maddesine göre Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak 
belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak belediye 
başkanmm görevidir. Belediye Başkanının anılan yasa hükmü gereğince iç denetçiler ve teftiş 
kurulu vasıtasıyla Mali Hizmetler biriminin işlerinin ve belediyenin gelir ve giderleri ile ilgili 
işlemleri denetlettirmesi tavsiyeye değer bulunmuştur.

83. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliğin en son 13.08.2013 tarihli Meclis kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konulduğu, 
incelenmiştir.

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen iç 
yönetmeliğe uygun olarak birimin işlerinin yerine getirilmesi konusunda hassas olunmalıdır.

84. 2010-2014 yılları Stratejik Planı, Performans Programları ve Faaliyet Raporlarının 
Birim tarafından hazırlandığı, meclis kararı ile yürürlüğe girdiği ve kurum sitesinde 
yayınlandığı, incelenmiştir.

5393 Sayılı Kanunun 41. Maddesine göre Belediye Başkanı, mahallî idareler genel 
seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plâmna 
uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı 
hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile 
konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi 
tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. 50 bin nüfusun altındaki belediyeler planları 
yapmak zorunda değildirler.

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve 
belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.
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Stratejik planlar kanunun,9. maddesi uygulaması gereğince çıkarılan yönetmeliğin 7 
inci maddesinde sayılan durumlarda yenilenebilir. Yenileme, stratejik planın beş yıllık bir 
dönem için yeniden hazırlanmasıdır. Stratejik planın yenilenmesi kararı, maddedeki şartların 
oluşmasını müteakip en geç üç ay içinde alınır. Bu kararı takip eden altı ay içinde stratejik 
plan yenilenir.

Planlar ve performans programlarının anılan mevzuat doğrultusunda işlem yapılarak 
güncellenmesi ve uyumlu olması sağlanmalıdır.

85. Faaliyet Raporlarının her yıl hazırlanıp, meclis tarafından kabul edildikten sonra 
¡yayınlandığı, ancak faaliyet raporlarında Belediye Bağlı Kuruluşu olan ASAT’tan 
bahsedilmediği incelenmiştir.

5018 sayılı kanunun Faaliyet raporları başlıklı 41. Maddesine göre Üst yöneticiler ve 
bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, 
her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim 
faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu 
düzenleyerek kamuoyuna açıklar.. Mahallî idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının 
birer örneği Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı, bu raporları esas 
alarak kendi değerlendirmelerini de içeren mahallî idareler genel faaliyet raporunu hazırlar ve 
kamuoyuna açıklar. Raporun birer örneği Sayıştay’a ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan 
kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık 
ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin 
bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen 
faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.

. ı
5393 sayılı Belediye Kanunun 56. Maddesine göre ise Belediye başkanı, 5018 sayılı 

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında 
belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, 
belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen 
sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.
Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu 
bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.

Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur.
Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.

İlgili mevzuata göre işlem yapılması sağlanmalıdır.

- 86. Antalya Büyükşehir Belediyesinin;

3
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Denetim sonunda 2010 yılı için 28.05.2012 tarihli ve 2010/07A00/1/359 sayılı sorgu 
kâğıdı düzenlendiği, hakkında sorgu yapılanlar tarafından cevap verildiği ve henüz ilamın 
gelmediği,

2011 yılı için 07.08.2012 tarih ve 2011-07A002/072 sayılı sorgu kâğıdı düzenlendiği, 
hakkında sorgu yapılanlar tarafından cevap verildiği ve henüz ilamın gelmediği,

2012 yılı için 22.08.2013 tarih ve 500/2013/2 sayılı sorgu kağıdı geldiği, savunmaların 
hazırlık aşamasında olduğu;

2012 yılı kesin hesabına göre kesinleşmiş olup 6.191.074,95 TL kişi borcu olduğu, 
bunların tahsili için işlemlerin devam ettiği incelenmiştir.

Adı geçen incelemeler sebebiyle tenkit edilen hususların düzeltilmesi ve benzeri hatalı 
uygulamalara meydan verilmemesi için azami gayret gösterilmesi kişi borçlerınm bir an önce 
tahsisli sağlanmalıdır.

87. Mali Hizmetler Daire Başkanlığınca, Günlük Hesap Kontrol Cetveli’nin tutulduğu 
ve bilgisayardan takip edildiği, Bütçe emanetine alınan paralarla ilgili olarak ödeme emri 
belgesi ve muhasebe işlem fişi düzenlendiği, muhasebe işlemlerin bakılabildiği kadarıyla 
yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirildiği incelenmiştir.

10.03.2006 tarih 26104 sayılı R.G yayınlanan Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe 
Usulü Yönetmeliği’nin 55’nci maddesine uygun olarak hesap kontrol cetvelinin tutulması, 
Yönetmeliği’nin 43. maddesine göre; örnek (32) ödeme emri belgesi ve örnek (33) deki 
muhasebe işlem fişlerinin kullanılması uygulaması ve muhasebe işlemlerinin yönetmeliğe 
uygun olarak yerine getirilmesine devam edilmelidir.

88. Antalya Büyükşehir Belediyesinin (2010), (2011) ve (2012) mali yılı bütçeleri 
gelir ve giderlerinin gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

Yıllar Bütçe Gelir 
Tahmini

Gerçekleşen
gelir

% Bütçe gider 
tahmini

Gerçekleşen
gider

%

2010 400.000.000,00 306.915.252,11 76,73 420.000.000,00 263.595.082,55 62,76
2011 450.000.000,00 294.398.534,04 65,42 500.000.000,00 333.002.643,00 66,60
2012 540.000.000,00 328.793.700,92 60,89 600.000.000,00 407.191.979,73 67,87

Tabloya göre tahmini bütçe gelir ve giderlerinin gerçekçi olmadığı ve gerçekleşme 
oranının düşük kaldığı görülmüştür.

10.03.2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler 
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 13. maddesi hükümleri doğrultusunda; bütçe gelir 
tahminlerinde, kesin sonucu alınmış son üç yılın gelir artış oranları ile bütçenin 
uygulanacağı mali yılda yasalarla vergi, resim ve harç oranlarında ve mahalli koşullarda
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değişiklik varsa, bunların tümünün birlikte dikkate alınarak tahminde bulunulması suretiyle 
gerçekçi bir bütçe yapılması sağlanmalıdır. %

89. Antalya Büyükşehir Belediyesinin 31.08.2013 tarihi itibariyle toplam 
(594.170.702,94 TL) borcunun olduğu,

Bunun ağırlıklı kısmının "(241.201.007,70-TL) ile raylı sistem borcu olduğu, ayrıca 
teftiş tarihi itibariyle (163.518.089,69 TL) çeşitli bankalardan yatırım ve cari harcamalar için 
alman borç alındığı, yüklenicilere ve yargı kararı gereği olan ilama bağlı ve istimlak 
borçlarının toplamının 122.574.071.43 TL olduğu;

Antalya Büyükşehir Belediyesinin banka borçlarının 5 yıllık, dış borçlar ve hazine 
borçlarının 2028 yılma kadar ödenmeye devam edeceği,

İncelenmiştir.

Hizmetlerin devamlılığının sağlanabilmesi için etkin ve sonuç veren bir borç 
yönetiminin benimsenmesi, mümkün olduğunca yeni borçlanmaya gidilmemesi, 
sağlanmalıdır.

90. Teftişe tabi dönem içerisinde belediyenin bankalardan borçlanma yaptığı, 
incelenmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Borçlanma” başlıklı 68.maddesine göre 
Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla kanunda 
belirtilen durumlarda borçlanma yapabilecektir.

Maddenin e fıkrasının “ Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin 
yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 
sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan 
miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin 
kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun 
kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir.” Hükmü borçlanmadaki sınırı belirlemekte 
ve sınırın aşılması halinde İçişleri Bakanlığı onayını öngörmektedir.

İşlemlerde yasaya uygun işlem yapılmalıdır.

91. Yıllar itibariyle belediye gelirlerinin nitelikleri itibariyle dağılımı aşağıdaki 
çizelgede gösterilmiştir.

Gerçekleşen Bütçe Gelirinin Oz gelirler ve devlet g
diğer gelirlerin karşılaştın

elirlerinden alman paylar ile 
ması

Yıllar Öz Gelir % Kanuni Pay % Diğer Gelirler %
2010 135.343.062,27 44,09 168.364.446,38 54,86 3.207.743,46 1,05
2011 86.972.438,24 29,54 204.531.919,45 69,47 2.894.176,35 0,99
2012 91.029.361,33 27,69 234.545.634,31 71,34 3.218.705,28 0,97
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Gerçekleşen bütçe gelirlerinin, öz gelirler ve devlet gelirlerinden alman pahlar- ile 
diğer gelirlerin karşılaştırılmasında, öz' gelirlerin teftiş dönemi içerisinde giderek azâldjğı^ i} ? i-'1' 
incelenmiştir.

Belediye gelirleri içerisindeki öz gelir oranının arttırılması için gereken tedbirler 
alınmalıdır.

92. Bütçede öngörülen öz gelirlerin, para cezalarının ve ilan ve reklam vergisi 
tahakkuk-tahsilât oranlarını gösterir tablo aşağıya çıkarılmıştır.

Oz Gelirlerin Tahakkuk ve Tahsilat O ranları
Yıllar T ahakkuk Tahsilat %
2010 164.872.796,66 135.343.362,27 82,10
2011 124.406.923,95 86.972.438,24 69,91
2012 124.747.366,42 91.029.361,33 72,97

P ara  cezaları :ahakkuk ve tahsilat oranları
Yıllar Tahakkuk Tahsilat %
2010 8.749.181,07 8.241.112,17 94,19
2011 4.961.579,14 3.813.496,70 76,86
2012 4.306.667,73 3.094.437,70 71,85

İlan ve reklam  vergisi tahakkuk ve tahsilat oranları
Y ıllar Tahakkuk Tahsilat %
2010 9.485.269,13 5.263.910,65 0,55
2011 11.865.914,05 5.885.612,81 0,50
2012 13.760.253,71 7.212.027,55 0,52

Tabloya göre öz gelirlerin, cezaların ve vergilerin tahsilat oranının yıllara göre 
göreceli olarak azaldığı incelenmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 213 . Sayılı 
Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
10.03.2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve 
Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, tahsilat oranlarının artırılması yönünde 
gerekli tedbirlerin alınması, bu bağlamada belediyenin tahsil edilemeyen, tüm vergi ve 
cezalarının tahsil edilmesi için etkin ve sonuç alıcı bir şekilde işlem yapılması sağlanmalıdır.

93. Antalya Büyükşehir Belediyesine ait kirada bulunan gayrimenkuller ile ilgili kira 
gelirlerinin tahakkuku ve tahsilât oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Cira Gelirleri Tablosu
Yıllar M ükellef Tahakkuk Tahsilât Tahsil

Sayısı (TL) (TL) O ranı%
2010 221 4.730.399,78 3.496.032,51 74
2011 195 5.103.378,07 3.805.467,34 75
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2012 616 11.574.329,82 9.575.288,34 83 \ * * * /

Kira tahakkuklarının tahsil oranlarında yıllara göre nispeten bir artış olduğu'^'' 
görülmekle birlikte tahsil oranlarının düşük kaldığı incelenmiştir.

Kira gelirlerinin düzenli tahsili sağlanmalı, icra takipleri sürdürülmeli, ayrıca tüm 
kiralamaların gözden geçirilerek, 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre kiralamalar yapılmalı 
ve 5216 sayılı Kanun çerçevesinde tahakkuk eden kira gelirlerinin tahsili konusunda daha 
fazla gayret sarf edilmeli, icra takiplerinin sıkı takibi yanında sözleşmelerde kiracıların 
kiralarını düzenli yatırmaları konusunda zorlayıcı önlemler alınmalıdır.

94. Teftişe tabi dönemde ecrimisil uygulanan gayrı menkullere ilişkin tahakkuk ve 
tahsilât oranları aşağıya çıkarılmıştır;

Mükellef
sayısı Yılı Tahakkuk Tahsilat %
1228 2010 2.976.807,13 905.560,13 30,42
1426 2011 994.573,96 931.370,33 93,64
1251 2012 2.114.330,97 1.242.467,54 58,76

2010 yılında emlak işgaliye (simitçi, büfe) gelir tarifesinde yapılan indirimden dolayı
2011 yılı tahakkuklarının azaldığı, 2012 yılında tarifenin yükselmesiyle tahakkukların arttığı, 
bunun yanında tahakkuk eden gelirlerin tahsilat oranının çok düşük kaldığı görülmektedir.

6183 sayılı kanun gereğince alacakların tahsili için gerekli takibat ve icra işlemleri 
yapılmalı ve belediyeye borcunu ödemeyenlerle ilgili yaptırımlardan kaçınılmamalıdır.

95. Teftişe tabi dönemde çevre temizlik vergisinden alman Büyükşehir Belediye 
payının ASAT Genel Müdürlüğünden yapılan tahsilatına ilişkin tablonun aşağıdaki gibi 
olduğu incelenmiştir.

Yılı Tahakkuk Tahsilat %
2010 2.130.836,22 1.543.826,68 72,35
2011 1.437.566,46 507.934,93 . 35,33
2012 2.234.682,53 807.396,45 36,1.3

Tabloya göre gelirlerin tahsilatının oldukça düşük kaldığı görülmüştür. Sebebinin 
yağmur direnaj giderlerinin belediyeye yüklenmesinden dolayı olduğu beyan edilmiştir.

Gelirlerin tahsiline önem verilerek, sorunun sebebinin tespit edilmesi ve tahsilatın 
sağlanması gerekmektedir.

96. Belediyede gelir tahsilatına dair işlemlerde bir bilgi ve koordinasyon eksikliği 
olduğu incelenmiştir.

Belediye Başkanınca îç Denetçiler vasıtasıyla konunun incelenip sorunların 
saptanması ve personelin eğitime tabi tutulması tavsiyeye değer bulunmuştur.



97. Belediye Gelir Müdürlüğü tahsildarlarına verilen ta 
bastırılmasından sonra kontrol edilerek tutanakla teslim alınmadığı, ince

İçişleri Bakanlığı, TEFTİŞ RAPORU

21.03.1958 gün ve 9864 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Tahsilat 
Yönetmeliğinin 25. maddesi uyarınca, belediye tahsilatında kullanılmak üzere, bastırılan 
makbuzların Yönetmeliğe ekli î  no'lu örneğe uygun olup olmadığı;

Belediyelerde de bilgisayar yazıcısında kullanacakları makbuzlarda Yönetmeliğe ekli 1 no'lu 
örnekteki bilgileri ihtiva etmesi, makbuzlara yazıcıda seri numarası verilmesinin önlenmesi ve 
matbaada verilmiş seri numarası olması;

Bastırılan makbuz ciltlerinin cilt ve sıra numaralarında ve diğer kısımlarında baskı 
hatası bulunup bulunmadığı; anılan Belediye Tahsilat Yönetmeliğinin 29. maddesinde 
belirtilen kişilerden oluşturulacak bir kurul vasıtasıyla kontrol ettirilerek, sonucunun bir

Yönetmeliğin bu maddesi esas alınarak; bilgisayar yazıcısında kullanılacak makbuzların 
hatalı olup olmadıkları komisyon marifetiyle kontrol ettirilmesi;

Belediye Tahsilat Yönetmeliğinin 29. maddesi uyarınca, hatalı basılmış makbuz 
ciltlerinin kullanılmadan saklanılması ve makbuz ciltlerinin herhangi bir şekilde 
kullanılmasını önlemek üzere iptal işareti verilmesi;

Belediye Tahsilat Yönetmeliğinin 30. maddesi uyarınca, örneğine uygun bir makbuz 
kayıt defterinin sağlanarak, bastırılan makbuz ciltlerinin sıra numarası ile bu deftere 
kaydedilmesi;

Yönetmeliğin bu maddesi esas alınarak; bilgisayar yazıcısında kullanılacak makbuzların 
da seri numaraları esas alınarak mahsus deftere kayıt yapılması;

Gerektiğinden mevzuata uygun işlem yapılmalıdır.

98. Teftişe tabi dönemde bir tahsildarın tahsil ettiği paraları zamanında yatırmadığı için 
hakkında “zimmet” suçundan Cumhuriyet Savcılığı tarafından işlem yapıldığı, bu durumunda 
tahsildarların işlemlerinin yeterince kontrol edilmediğini gösterdiği, incelenmiştir.

Kullanılmakta olan tahsildar irsaliyelerinin, Belediye Tahsilat Yönetmeliğinin 11. 
Maddesine göre tahsildarların teslimat yapacakları gün kullanmakta oldukları tahsildar 
makbuzu dip koçanlarına göre tahsil ettikleri paralar için bir nüsha tahsildar irsaliyesi 
düzenleyerek, bunu tahsilat servisine vermeleri ve tahsilat servisi şefi tarafından da tahsildar 
makbuzu dip koçanlarının "müfredat ve icmal" sütunlarındaki miktarlarla teker teker 
karşılaştırmak suretiyle kontrol edilerek, en son dip koçanı arkasına (... numaradan ... 
numaraya kadar olan makbuzlar muhteviyatı ... lira ... kuruşun teslimine ait tahsildar 
tarafından tanzim olunan irsaliye ile makbuzlar karşılaştırılıp, kontrol edilerek ... tarih ve ... 
no'lu tahsilat müzekkeresi düzenlenmiştir.) şeklinde açıklama yapılıp tahsil şefi ve tahsildar 
tarafından imzalanması gerekir.

Yönetmeliğin bu maddesi esas alınarak; Tahsilat işlerini bilgisayar ortamında yapan

D tutanakla tespit edilmesi;
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Belediye Tahsilat Yönetmeliğinin 10. maddesine göre; belediye tahsildarlarmm\ahsil/ ’ '
ettikleri paralan vaktinde bir vezneye, veya belediyenin cari hesabının bulunduğu b 
yatırmaları bilgisayar kullanılarak tahsilat yapılan birimlerde Tahsilat Yönetmeliği uyarınca 
gün sonunda tahsil edilen paraların bankaya yatırılması gerekir.

Belediye Tahsilat Yönetmeliğinin 12. maddesine göre, tahsildarlar tarafından 
düzenlenen irsaliyelerin, tahsildar servisince kontrol edilip, doğruluğu anlaşıldığında, üç 
nüsha tahsil müzekkeresi düzenlenerek teslimatın yapılması için iki nüsha tahsil müzekkeresi 
ile beraber tahsildarın saymanlığa gönderilmesi, para, saymanlığın cari hesabının bulunduğu 
bankaya teslim edilecek ise, saymanlıkça üç nüsha teslimat müzekkeresi düzenlenip iki 
nüshasının tahsildar ile birlikte bankaya gönderilmesi;

Kasa tahsilatının bankaya yatırılması işleminin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 
Yönetmeliğinin 50 nci maddesinin 1 inci fıkrasının ç bendinin; “Bir gün içerisinde tahsil 
edilen paralardan, ertesi gün kasadan yapılacak ödemeler için Maliye Bakanlığınca belirlenen 
limit alıkonularak fazlası, düzenlenecek teslimat müzekkeresi ile bankaya yatırılır. Teslimat 
müzekkeresi (Ömek-44) dört nüshalı olup, dördüncü nüsha dip koçandır. Teslimat 
müzekkeresinin ilk üç nüshası para ile birlikte kurumun hesabının bulunduğu bankaya 
gönderilir. Birinci nüsha alıkonulduktan sonra, iki ve üçüncü nüshalar onaylanarak almdıyı 
teşkil eden üçüncü nüsha veznedarla, ikinci nüsha ise izleyen işgünü banka hesap özet cetveli 
ile birlikte geri gönderilir. Bankaya yatırılan kasa fazlası paraların belgesi olan ikinci nüsha, 
düzenlenecek muhasebe işlem fişinin birinci nüshasına bağlanır. Alındıyı teşkil eden üçüncü 
nüsha ise veznedarca tarih ve sıra numarasına göre bir dosya da saklanır...” hükümleri ile 
bahsedilen diğer hususlara uygun olarak tahsilata dair işlemlerin yapılması sağlanmalıdır.

99. Antalya Büyükşehir Belediyesinin cari harcamalar, yatırım harcamaları ve transfer 
harcamalarına ilişkin tablo aşağıda gösterilmiştir;

3

Bütçenin önemli bir kısmının cari giderler için harcandığı görülmektedir.

Belediye bütçesinden yatırıma harcanan oranının artırılması ve cari harcamalarda 
mümkün olduğunca tasarrufa gidilmesi yönünde daha fazla çaba sarf edilmelidir.

100. Teftiş dönemi itibariyle Büyükşehir Belediyesi hesaplarının Ziraat Bankası 
Antalya Şubesi ve Yeni Hal Şubesi, Vakıflar Bankası Yüzüncüyıl Şubesinde açtırılan 
hesaplarda takip edildiği incelenmiştir.

Belediyenin bütçesi veya tasamıfiı altında bulunan her türlü mali kaynaklarım, 4749 
sayılı Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12. 
maddesinin 4. fıkrası ve 07.05.2012 gün ve 28285 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu 
Haznedarlığı Genel Tebliğinin 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen TCMB, T.C. Ziraat

Cari harcamalar, Yatırım Harcamaları ve Transfer Harcamaları
Yıllar Cari-Mal hizmet 

alımı-
% Yatırım % Transfer % Diğer Cari- 

personel-prim
%

20 1 0 117.674.548,89 45 45.506.747,17 17 7.530.142,68 3 67.948.018,35 25

2011 154.739.495,01 46,47 51.679.330,34 16 14.429.236,30 4 79.831.093,00 24

2 0 1 2 212.766.766,63 52,25 64.701.840,44 16 8.268.089,44 2 92.712.644,40 22
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Bankası, T. Halk Bankası veya T. Vakıflar Bankası’nda açtıracakları V's**”/
değerlendirmeleri gerektiği bilinerek işlem yapılmasına devam edilmelidir. ’V " ,, ‘C 'J?

101. Belediye Mali Hizmetler Daire Başkanlığındaki tahsildarlardan (2010) yılı için
(15) personele ait toplam (1.079,50-TL); (2011) yılı için (17) personele ait (1.303,12-TL),
(2012) yılı için (13) personele ait toplam (1.233,16-TL) kesilerek 2010 ve 2011 yıllarında 
Ziraat Bankası Antalya Şubesi ^aracılığı ile 2012 yılında Ziraat Bankası Yeni Hal Şubesi 
aracılığı ile Ziraat Bankası (Ankara) Merkez Şubesi Müdürlüğündeki (3877564.1-5002) nolu 
vadesiz hesaba düzenli olarak gönderildiği, ancak bazı tahsildarların işçi olduğu gerekçesiyle 
kefalet aidatı kesilmediği incelenmiştir.

2489 sayılı Kefalet Kanunu uyarınca para ve menkul kıymetleri ve ayniyatı alıp veren, 
elinde tutan memur ve müstahdemlerden kefalet aidatının kesilmesi ve kesilen aidatın Ziraat 
Bankası Şubeleri aracığı ile Ziraat Bankası (Ankara) Merkez Şubesi Müdürlüğündeki 
(38775641-5002) nolu vadesiz hesaba düzenli olarak gönderilmesi gerektiğinden 
uygulamanın devamı sağlanmalıdır.

Hususi İdareler Ve Belediyeler Kefalet Sandığı Nizamnamesinin 11. maddesi uyarınca, 
belediye tahsildarlarının kefalete bağlanmaları; Nizamnamenin 16. maddesi hükmüne göre, 
kendilerine geçici olarak veya vekalet suretiyle tahsilat veya kefalete bağlı sair görevler 
verilenlerin bu görevin önemine göre kefalet olarak 1.000.-TL. den 2.000.-TL. ya kadar para 
ve 2489 sayılı Kanundaki esaslara göre menkul kıymetler veya ipotekli gayrimenkul 
göstermeleri gerektiğinden bu hususlara uygun işlem yapılmalıdır.

102. Belediye bünyesindeki Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerinden (2010) yılı için (40) 
personele ait toplam (4.939,35-TL); (2011) yılı için (45) personele ait (3.632,89-TL), (2012) 
yılı için (45) personele ait toplam (5.313,06-TL) kesilerek 2010 ve 2011 yıllarında Ziraat 
Bankası Antalya Şubesi aracılığı ile 2012 yılında Ziraat Bankası Yeni Hal Şubesi aracılığı ile 
Ziraat Bankası (Ankara) Merkez Şubesi Müdürlüğündeki (38775641-5002) nolu vadesiz 
hesaba düzenli olarak gönderildiği, taşınır mal konsolide görevlisi olarak gelir müdürünün 
belirlendiği incelenmiştir.

2 sayılı Taşınır Mal Genel Yönetmeliği Genel Tebliğindede belirtildiği üzere 2/6/1934 
tarihli ve 2489 sayılı Kefalet Kanununun 1 inci maddesinin 25/6/2009 tarihli, ve 5917 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesiyle değişik birinci fıkrasında; "10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan-kamu 
idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlarda para, menkul kıymet ve ayniyatı 
alıp veren ve elinde tutan; memur, sözleşmeli personel ve işçiler (geçici işçiler hariç) için 
müteselsil kefalet usulü kabul edilmiş ve bu maksatla tüzel kişiliği haiz Kefalet Sandığı 
kurulmuştur. Bu Kanundaki memur ve müstahdem ibarelerinden bu fıkrada geçen kefalete 
tabi personel anlaşılır" hükmü mevcuttur.

Buna göre kamu idarelerinde görevlendirilen taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin de 
kefalete bağlanarak aylık ve ücretlerinden 2489 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddesinde 
belirtilen tutarda kefalet aidatı kesilmesi ve Kefalet Sandığı hesabma gönderilmesi 
zorunludur.

Kullanılmak üzere kişilere veya ortak kullanım alanlarına verilen dayanıklı taşınırların 
zimmetlendiği sorumlular ile ilköğretim okulu, eğitim kursu, sağlık ocağı, dispanser gibi
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birimlerde ilgililere zimmetlenen malzeme, araç ve gereçlerin sorumluları ve taşınır yönetim;'' 
hesaplarının konsolide edilmesinden sorumlu konsolide görevlilerinin kefalete \M > i';ı 
tutulmasma gerek bulunmamaktadır.

İşlemlerin mevzuata uygun olarak yerine getirilmesine devam edilmelidir.

İSLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

103. İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının Otogar Şube Müdürlüğü, Yat Limanı 
ve Kaleiçi Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Hal Şube Müdürlüğü ve İşletme ve İştirakler Şube 
Müdürlüklerinden oluştuğu,

İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını 
düzenleyen yönetmeliğin Belediye Meclisince 05.08.2012 tarih ve 264 sayılı kararıyla kabul 
edilmiş olduğu,

Daire Başkanlığının İşletme ve İştirakler Şubesi ile birlikte çalışmalarını Karaalioğlu 
Parkı içindeki (5) odalı prefabrik binada yürüttüğü, Yat Limanı Şube Müdürlüğünün yat 
limanında, Terminal Şube Müdürlüğünün ise Terminalde yürüttüğü incelenmiş, Daire 
Başkanlığının çalışmalarını yürüttüğü yerin yetersiz olduğu değerlendirilmiştir.

a) Otogar Şube Müdürlüğü,

104. Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Merkez Otogarının mevcut olduğu,

Merkez Otogarında tamamı belediyeye ait (6 8 ) şehirlerarası yolcu otobüs 
yazıhanesinin mevcut olduğu, ayrıca belediyeye ait (25) adet işyeri, (2) adet bekleme salonu,
(1) adet Zabıta Karakol Amirliği, (1) Adet Polis Noktası, (1) Adet Trafik Noktası, (1) adet 
PTT binası ile otogar şirket işletme birimlerinin bulunduğu,

Otogar Şube Müdürlüğünün Merkez otogarında bulunduğu, şube müdürlüğü 
görevinin vekâleten İnşaat Teknikeri Abdullah ÇOLAK tarafından yürütüldüğü, bunun 
dışında büro görevlisi (5) memur, (1) işçi, 4 zabıta memuru, 2 şirket elemanı ile hizmetin 
yürütüldüğü;

Otogarın temiz, düzenli ve güvenlik tedbirlerinin alınmış vaziyette olduğu,
v •

İncelenmiştir.

Şehirle ilgili ilk intihaların oluştuğu otogarın temizliği ve güvenliği ile ilgili 
hususlarda hassasiyetin devam ettirilerek hizmetin sürdürülmesi sağlanmalıdır.

105. Otogarın temizlik, bakım, kamera ile izlemek ve özel, güvenlik istihdamı gibi her 
türlü işletmesinin belediye tarafından 2886 sayılı kanuna göre ihale edildiği;

18.10.2010 tarihinde onaylanan otogar işletmesinin Ulaşım A.Ş. Ulusoy ve Boykaç 
Şirketlerinden oluşan konsorsiyuma verilen ihalenin 19.04.2011 tarihinde Antalya İdare 
Mahkemesince yürütmesinin durdurulmasından sonra yargı kararı gereğince 31.05.2011 
tarihinde sözleşmenin iptal edilerek 01.06.2011-31.12.2011 tarihlerini kapsayacak şekilde 6 

aylığına pazarlık usulü ile belediye şirketi Ulaşım A.Ş.ye ihale edildiği, 19.10.2011 tarihinde
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idare mahkemesi tarafından 18.10.2010 tarihinde onaylanan ihalenin esastan “’-'iptal' '1 
edilmesinden sonra 22.12.2011 tarihinde 2886 sayılı kanunun 51/g maddesine göre pazarlık. ; 
usulü ile 6  aylığına yine Ulaşım A.Ş.ye ihale edildiği, bu ihaleye karşı yapılan itirazın idâre» 
mahkemesince ret edildiği, 28.03.2012 tarihinde alman ihale onayı ile otogarın işletmesinin 
üç yıllığına kiraya verilmesi ile ilgili açık ihalenin 14.06.2012 tarihinde yapılan ihalesinde iki 
katılımcının katılımıyla gerçekleştiği ve Ulaşım A.Ş. şirketinde ihalenin kaldığı ve 02.07.2012 
tarihinden itibaren anılan şirket tarafından otogar işletmesinin gerçekleştirildiği;

İncelenmiştir.

Otogarın işletmesinin gereği gibi yapılması konusunda ilgili şirketin denetiminin 
sözleşmeye göre işlerinin yerine getirilmesini temin için aksatılmadan yapılması 
sağlanmalıdır.

106. Teftişe tabi dönemde otogardan elde edilen gelirlerin 2010 yılında KDV hariç 
3.411.140.12, 2011 yılında KDV hariç 4.862.833, 2012 yılında KDV hariç 6.305.000, 2013 
yılında KDV hariç 7.266.902.50 TL olduğu giderlerin 2010 yılında 115.111.52, 2011 yılında 
137.805.56, 2012 yılında 291.526.54, 2013 yılında eylül ayma kadar 271.947.91 TL olduğu 
incelenmiştir.

Otogarın bu haliyle belediye bütçesine katkısı görülmekte olup gelirlerin takibi ve 
giderlerin asgariye indirilmesi hususunda hassasiyetle çalışmalar devam ettirilmelidir.

107. Otogarın kameralarla izlendiği, temiz ve tertipli olduğu, güvenliğin zabıta, polis 
ve yüklenici şirket Ulaşım A.Ş. tarafından çalıştırılan özel güvenlik görevlileri ile sağlandığı 
incelenmiştir.

İşletme konusunda titizliğin ve güvenlikle ilgili koordinasyonun sürdürülmesi 
sağlanmalıdır.

108. Otogar Müdürlüğü kayıp eşya bürosu tarafından bulunan kayıp eşyaların 
kayıtlarının yapıldığı ve gelen sahiplerine teslim edildiği, ancak defterin 2013 yılı 303. 
sırasında kayıtlı eşyada olduğu gibi bazen buluntu eşyanın niteliğinin ayrıntılı yazılmadığı 
incelenmiştir.

Bulunan eşyanın niteliğinin ayrıntılı bir şekilde yazılarak eşya sahibine teslim 
konusunda sorun yaşanmaması hususunda hassas olunmalıdır.

b) Yat Limanı ve Kaleiçi Koordinasyon Şube Müdürlüğü

109. Yat Limanı Şube Müdürlüğünde (1) Müdür vekili, (1) memur, (1) sözleşmeli 
personel ve bölgeye araç girişlerinde görevli (26) işçi ile işlerin yürütüldüğü hizmetlerin 
Kaleiçi bölgesinde 2010 yılında 4 yıllığına kiralanan iki katlı binada yürütüldüğü, ancak 
binanın bir kısmının boş vaziyette olduğu incelenmiştir.

Bedeli belediye bütçesinden ödenen binanın etkin bir şekilde değerlendirilmesi 
gerekir. Belediyenin ihtiyacı bulunan diğer birimlerine boş odaların tahsisi suretiyle alanların 
değerlendirilmesi sağlanmalıdır.
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110. Yat Limanı Şube Müdürlüğü tarafından işletilen Kaleiçi Yat Limanının' 
işletilmesi işinin Turizm Bakanlığı tarafından öngörülen koşulların sağlanamaması üzerine* 
30.01.2013 tarihinde 2886 sayılı kanuna göre açık ihale usulü ile yapılan ihale sonucu'tete5 

katılımcı olan Belediyenin Şirketi Ulaşım A.Ş. ye verildiği, incelenmiştir.

Şirketin sözleşeme gereklerine uygun olarak işletmenin gerçekleştirilmesi sağlamak 
için etkin bir şekilde denetlenmesi sağlanmalıdır.

111. Mülkiyeti Belediyeye ait olan ve çalıştırılamayan üç adet yolcu gemisinin 2011 
yılı başında 2886 sayılı yasaya göre açık ihale usulü ile 36000 TL muammen bedelle ihaleye 
çıkarıldığı ve tek katılımcı olan Ulaşım A.Ş. şirketine 24.03.2011 tarihinde 39000 TL bedelle 
ihale edildiği, incelenmiş gemilerin anılan şirket tarafından çalıştırıldığı beyan edilmiştir.

Gemilerin sözleşme koşullarına uygun olarak çalıştırılması konusunda denetimle 
kontrol edilmesi sağlanmalıdır.

112. Kaleiçi bölgesine giren araçların giriş-çıkışlarmın kontrolü ve araçların park 
edilmesi ile ilgili işler Yat Limanı Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilmekte iken 13.08.2013 
tarihinde alınan Meclis kararı ile 5216 sayılı kanunun 26. Maddesi gereğince Belediyenin 
Anet Şirketine devredilmesine karar verildiği, söz konusu faaliyetin gelirleri 2010 yılında 
107.900, 2011 yılında 97.57, 2012 yılında 112.637 ve 2013 yılında 64.604 TL iken bu iş için 
tefrik edilen 2 0  personelin giderinin elde dilen gelirlere göre oldukça fazla olduğu 
incelenmiştir.

5216 sayılı kanunun 26. Maddesi “Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve 
hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel 
sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin 
yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, kendine ait büfe, 
otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 
50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak 
olduğu şirketlere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye 
meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. (Ek cümle: 12/11/2012- 
6360/10 md.) Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı 
Kanun hükümlerine tabidir...” Hükmündedir. Yasa gereğince sürenin ve bedelin belirlenerek 
devredilmesi ve işletmenin kontrol edilmesi sağlanmalıdır.

c) İsletme ve İştirakler Şube Müdürlüğü

113. İşletme ve İştirakler Şube Müdürlüğü görevinin Ramazan YILMAZ tarafından 
yürütüldüğü, Şube Müdürlüğünde (1) memur, (4) işçi olmak üzere toplam (4) personel 
bulunduğu, işçilerin memur işlerinde çalıştırıldığı, incelenmiştir.

Şube Müdürlüğüne personel takviyesi ve işçilerin memur gibi çalıştırılmaması 
sağlanmalıdır.

114. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hissesinin yarısından fazlasına sahip olduğu 
(4) Şirket bulunduğu, ayrıca iştiraki bulunan (4) Şirket daha bulunduğu incelenmiş olup bu 
şirketlere ait hisse payları, şirketlerin personel ve kar zarar durumları aşağıda gösterilmiştir:
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/Antalya Büyükşehir Belediyesinin Şirketleri, r=L>j ¿45*

ŞİRKETİN KAR- ZARAR (TL)

P E R S O N E L

KURULUŞ
TARİHİ S E R M A Y E

BELEDİYE 
PAYI (%) 2010 2011 2012

D U R U M U

ÎKDAĞ A.Ş 1993 3.000 .000 .00 99,46 -508 .084,00 41 .599 ,62 -166.454,03 24

LNET A.Ş 1989 5.600 .000,00 97,56 -102 .609,00 -358 .132 ,00 -312.857,00 115

ıNTEPE A.Ş 1991 8.805 .000,00 96 1.479.425,24 -2 .502 .916 ,6 -302.980,00 72

>r "ET L.T.D Ş.T.İ 1989 15.000,00 84 742.658,03 606 .757,09 226.506,85 57

ıLDAŞ A.Ş. 1995 1.500.000,00 1 224 .251,00 159.509,20 419.266,85 67

.SBAŞ 1986 495 .000 ,00 16 1.186.146,54 2.027 .925 ,63 1.090.661,09 37

.NFAŞ 1994 27 .500 .000 ,00 0,56 1.834.485,65 2.216 .386 ,55 1.385.101,99 44

LAŞIM A.Ş 20 0 2 500.000,00

EKDAĞ :%3 
ANTEPE :%2 
ANSET : % 2  

ANET :%2 
ALDAŞ :%91 -2 .301 .388 ,99 1.949.883,92 3.291.880,13 319

Bu şirketlerden Ekmek Üretim ve Dağıtım (EKDAĞ) A.Ş’nin halk ekmek üretim ve 
dağıtımı yaptığı, Antalya Et (ANET) A.Ş.’nin mezbaha hizmetleri sunduğu, Antalya Ticaret 
ve İnşaat (ANTEPE) A.Ş.’nin konut, inşaat yapım ve satımı yaptığı, Antalya Petrol İnşaat 
Özel Eğitim Araştırma Sağlık ve Ticaret (ANSET) Ltd. Ş.’nin kültür sanat ve sosyal 
hizmetleri sunduğu;

Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Hizmet Sanayi ve Ticaret (ALDAŞ) A.Ş.’nin altyapı 
hizmetleri sunduğu, Antalya Serbest Bölge İşleticisi (ASBAŞ) A.Ş.’nin serbest bölgeyi 
işlettiği, Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım (ANFAŞ) A. Ş.’nin fuar hizmetleri sunduğu, 
OLİMPOS Doğalgaz Dağıtım Şirketi’nin doğalgaz dağıtımı işiyle uğraştığı ancak fiilen daha 
bu işi yapamadığı ve yatırım aşamasında olduğu, Ulaşım A.Ş. tramvay, terminal ve limanı 
işlettiği incelenmiştir.

Şirketlerin durumu incelendiğinde sadece ANSET ve Ulaşım A.Ş nin kar ettiği ve 
diğerlerinin zarar ettiği incelenmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Kanunu’nun 26. Maddesine göre Büyükşehir belediyesi 
kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre 
sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik 
sıfatım haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. 
Büyükşehir belediyesi, kendine ait kanunda belirtilen yerlerin belediye veya bağlı
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kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden * 
fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 sayılı Devlet îhale Kanunu hükümlerin 
olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredeb:
12/11/2012 tarih ve 6360/10 maddesi ile eklenen hükme göre Ancak, bu yerlerin belediye 
şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ nün 21.04.2008 tarih ve 11273 
sayılı Mahalli İdare Şirketleri konulu 2008/31 sayılı Genelgede de Belediye Şirketlerinin 
kurulması ve işleyişi ile ilgili hususlar açıklanmıştır.

Büyükşehir belediyeleri ile bunların kurdukları birlikler tarafından ticari amaçla 
faaliyette bulunmak üzere ticari kuruluşlar kurulması, mevcut veya kurulacak şirketlere 
sermaye katılımında bulunulması, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 
26. maddesine göre Bakanlar Kurulu'nun iznine tabi bulunmaktadır.

Şirketlerle ilgili uygulamada yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılmalı ve Belediye 
şirketi yöneticilerinin de basiretli bir iş adamı gibi hareket etmeleri gerekli olduğu 
unutulmamalıdır.

5216 sayılı Kanunun 18. maddesinde sayılan belediye başkanı görevleri arasında bağlı 
işletmelerin de etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak sayılmış olduğundan belediye 
başkanınca şirketlerle ilgili etkin bir denetim ve gözetim mekanizması oluşturularak 
şirketlerin durumları yakından takip edilmelidir.

115. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer görevlilerden bazılarının Belediye 
ve Belediyenin ortak olduğu şirketlerde yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak görev 
yaptıkları ve huzur hakkı aldıkları, birden fazla yönetim ve denetim kurulu üyeliği yapan 
memur bulunmadığı ifade edilmiş ve incelenmiştir.

13.07.2001 tarih ve 24461 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Memurlar ve Diğer ve 
Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 631 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’ nin 12. Maddesine göre Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden asli kadro ve 
görevleri dışında kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve 
komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, bu görevlerinden sadéce biri için ücret 
ödenebilir. Yasa gereğine uygun işlem yapılması hususunda hassas olunmalıdır.

d-) Toptancı Hal Şube Müdürlüğü:

116. Antalya Büyük Şehir Hal kompleksinde yer alan Hal Müdürlüğünde (1) Müdür 
Vekili, (5) memur, (27) adet işçi (12) hizmet alımı suretiyle çalışan personel, (52) özel 
güvenlik görevlisi, (40) temizlik görevlisi olmak üzere 137 kişinin görev yaptığı;

Halde halen 7 kişilik hal zabıtasının bulunduğu;

Hal Şube Müdürlüğü görevini yürüten Rıza UYSAL’m asıl kadrosunun ASAT’da 
daire başkanı ve (4 ) yıllık lisans mezunu olduğu;

İncelenmiştir.

Sîc-
..
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tavsiyeye değer bulunmuştur. $ il

117. Hale ait iş ve işlemlerin yürütülmesinde 29.11.2012 tarihinde Belediye 
Meclisince kabul edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Hal Yönetmeliğinin uygulandığı, 
incelenmiştir.

6360 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi Hal 
Şube Müdürlüğünün görev alanının çok genişleyeceği göz önüne alınarak yeni durum için 
hazırlıkların tamamlanıp yönetmeliğin ona göre düzenlenmesi sağlanmalıdır.

118. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksinin (1996) yılında (480) dönüm 
alan üzerine kurularak faaliyete geçtiği, halin 7 gün 24 saat mal çıkışma açık olduğu, halde 
144 adet Komisyoncu yazıhanesi, 389 adet Tüccar ardiyesi, 98 adet Zirai îlaç Bayii, 25 adet 
Patates soğan satış yeri, 152 adet Çeşitli işler bölümü olmak üzere 808 adet bölümün olduğu; 
incelenmiştir.

Sebze ve Meyve Ticareti Toptancı Haller Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğine uygun 
olarak halin işletilmesi hususunda hassas olunmalıdır. Halin sıkışık ve yetersiz olduğu 
görülmüş olup, olanaklar ölçüsünde daha geniş bir hal hizmet alanı oluşturulması için 
çalışılması tavsiyeye değer bulunmuştur.

119. Hal Müdürlüğünce polisle koordineli olarak denetimlerin yapıldığı beyan edilmiş 
ve incelenmiştir.

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer
Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 17. Maddesinin 5. Fıkrasının 

“Belediyeler, yetki alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla bu Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri 
ile Bakanlık düzenlemeleri çerçevesinde gerekli denetim ve uygulamaları yapmakla görevli 
ve yetkilidir. Denetim yapmakla görevli, yetkili belediye personelinin talebi üzerine, kolluk 
kuvvetlerince gerekli yardım sağlanır.” Hükümleri gereğince işlemlere devam edilmelidir.

120. Hal yer ücretlerinin Mali Hizmetler Daire Başkanlığının görevlendirdiği 
tahsildar vasıtası ile Hal Müdürlüğü veznesinde tahsil edildiği, komisyoncuların sattığı 
ürünlerden Belediye payının % 1 oranı olarak tahsil edilmiş olduğu, Hal Yönetmeliği gereği 
komisyoncuların tutmakla yükümlü oldukları kanuni belgelerin ve faturaların takip ve kontrol 
edildiği ifade edilmiş ve bu işlemlerin otomasyon yolu ile elektronik ortamda tutulduğu 
belirtilmiştir.

Gelir giderlere ait tablo aşağıya çıkartılmıştır.

2010-2011-2012 YILLIK GELİRLER KARŞILAŞTIRMASI

GELİRİN TÜRÜ i  T L ) 2010 b i l g i l e r i 2011 b i l g i l e r i 2012 BİLGİLERİ
Yıllık Toplam Rüsum Geliri 13.994.035,83 15.736.144,96 2.356.218,57
Yıllık Toplam kira Geliri 3.664.575,17 4.847.079,03
Tahakkuksuz Tahsilât Geliri 3.030.972,92 4.825.249,67 4.076.421,12
Yıllık Gecikme Cezası Tahsilâtı 292.250,45 48859.76 14.851,75
T.Hal Dışı Denetim Çalışmaları 213.685,00 209.165,00 136.510,00
YILLIK TOPLAM HAL GELİRİ 24.483,994,56 11.431.080,47
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2 0 1 2  yılında hal gelirlerindeki önemli düşüşün sebebinin belediye payının yeniyasV  *ı 
ile birlikte % 2  den % 1  e düşmesi olduğu anlaşılmaktadır. -  ti

Tahsildarların ve diğer görevlilerin hal müdürü tarafından denetlenmesi ihmal 
edilmemeli ve gelirlerin toplanmasının kontrolü sağlanmalıdır.

121. Halde işlem gören meyve-sebze miktar ve tutarları hakkmdaki rakamlar 
aşağıdadır.

2010-2011-2012 YILLIK SEBZE VE MEYVE, MİKTAR KARŞILAŞTIRMASI
MALIN CİNSİ (KG) 2010 BİLGİLERİ 2011 BİLGİLERİ 2012 BİLGİLERİ
Yıllık İşlem Gören Sebze Miktarı 681.049.839 733.341.437 750.194.366
Yıllık İşlem Gören Meyve Miktarı 146.890.484 150.503.178 145.731.724
Yıllık Toplam Miktar 827.940.323 883.844.615 895.926.090

2010-2011-2012 YILLIK SEBZE VE MEYVE, TUTAR KARŞILAŞTIRMASI
İŞLEM h a c m i 2010 b i l g i l e r i 2011 BİLGİLERİ 2012 BİLGİLERİ
Yıllık İşlem Gören Sebze Tutarı (TL) 584.629.003,40 646.477.520,36 735.457.646,71
Yıllık işlem Gören Meyve Tutarı (TL) 115.075.099,79 140.363.065,92 149.268.698,70
Toplam Para Harekâtı (TL) 699.704.103,19 786.840.586,28 884.726.345,41

Ülkemizin en büyük ve en önemli hal kompleksi olan Antalya Halinin 5957 sayılı 
Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretini 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğine uygun olarak işletilmesi 
hususunda hassas olunmalı, yaş sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve sağlık 
kurallarına uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapılması, üreticiler ve tüketiciler 
ile yaş sebze ve meyve ticaretini meslek edinenlerin çıkarlarının dengeli ve eşit bir şekilde 
korunması ve yaş sebze ve meyvenin her ne şekilde olursa olsun toptan alım ve satışının 
toptancı hallerinde yapılmasını sağlamak üzere mücavir alanlar içinde, şehir giriş-çıkış 
noktalarında ve pazaryerlerinde denetimlerin yapılması, mal alış ve satışında mevzuata 
uyulması ve ihlal edenler hakkında yasal işlem yapılması sağlanmalıdır.

122. Hal Komplesinin kamera ile gözetlenmesi için 4734 sayılı Kanuna göre ihale 
yapılarak tesisi kurulduğu, ancak teftiş tarihinde tesisin çalışmadığı incelenmiştin

Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Haller hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesi 
gereklerine uygun olarak güvenliğin sağlanması, çalışmayan sistemle ilgili sorunların derhal 
giderilmesi ve sorumluluğu bulunan personele görevlerinin gereğine uygun işlerin yapılması 
gerektiği işbölümü ve hizmet içi eğitimle belletilmelidir.

FEN İSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI:

123. Fen İşleri Daire Başkanlığının Yapım İşleri Şube Müdürlüğü, Yatırım Şube 
Müdürlüğü, AYKOME Şube Müdürlüğü, Makine İkmal Şube Müdürlüğü, Etüt Proje Şube 
Müdürlüğü, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ve Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü, İdari İşler 
Şube Müdürlüğü olarak teşkilatlandığı, İdari işler Şube Müdürlüğünün fiilen faal olmadığı;

Fen İşleri Daire Başkanlığı görevinin asaleten Mimar Sebahat ÇEVİK tarafından 
yürütüldüğü, Daire Başkanlığında bulunan şube müdürlüklerinin tamamının vekaleten
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yürütüldüğü, daire başkanlığında (20) memur, (30) sözleşmeli personel, (72) işçi, (85j:taşarön p 
işçisi olmak üzere toplam 207 personel ile işlerin yürütüldüğü, incelenmiştir. * r;

5216 ve 5393 sayılı yasalar, diğer ilgili mevzuat ve Fen İşleri Daire Başkanlığının 
Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin birime verdiği görevlerin yerine getirlmesi için 
çalışmalar devam ettirilmelidir.

124. Fen İşleri Daire Başkanlığının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin
16.04.2012 tarih ve 188 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile yürürlüğe konulduğu, 
yönetmelikte İhale ve İdari İşleri Şube Müdürlüğünün yer aldığı, ancak fıillen müdürlüğün 
çalışmadığı, ihale biriminin Yatırım Şube Müdürlüğüne bağlı olarak çalıştığı, ve tüm fen 
işleri birimlerinin ihale işlemlerini yaptığı incelenmiştir.

Yönetmelik gereğince İhale ve İdari işler Müdürlüğünün faaliyete geçerek ihale 
biriminde buraya bağlanması sağlanmalıdır.

125. Yapım İşleri Şube Müdürlüğünün; belediyenin yol, kaldırım, asfalt işleri gibi 
işlerini yaptığı, işleri kendi elemanlarının yanında ihale etmek ve ihalenin takiplerini yapmak 
suretiyle gerçekleştirdikleri, İmar İşlerinin kontrol ve denetiminde müdürlük elemanlarıyla 
yıkım işlerinin yerine getirildiği, yağmur suyu drenaj işlerinin ASAT tarafından yapıldığı, 
ancak yargı kararı gereğince bedelinin ASAT tarafından talep edilmesinden sonra Fen İşlerinin 
bu tür işlerinde yapacak birim haline geldiği incelenmiştir.

Büyükşehir Belediyesine 5216 sayılı kanunun 7/9. maddesi gereğince ana cadde ve 
bulvarların yapım, bakım, onarım işlerinin, yağmur suyu drenaj hattı yapım, bakım ve 
onaranları işlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmelidir.

126. Belediyenin asfalt plenti bulunmadığı, belediye şirketi ANTEPE tarafından 
işletilen bir plent bulunduğu ve açık ihale suretiyle yapılan alımlarla ANTEPE şirketinden 
alım yapılarak asfaltın temin edildiği incelenmiştir.

Müdürlüğün Fen İşleri Daire Başkanlığının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 
8 . maddesinde belirlenmiş olan görev ve yetkilerini kullanması sağlanmalıdır.

127. Yatırımlar Şube Müdürlüğü tarafından stratejik plan çerçevesinde yapılması 
planlanan bina, kentsel çevre düzenlemesi, cadde düzenlemeleri gibi yapısal uygulamaları 
planlamak ve ihalelerini gerçekleştirip her türlü kontrollük hizmetini yapmak görevinin yerine 
getirilmeye çalışıldığı, incelenmiştir.

Yatırımlar planlanırken stratejik plan ve bütçe olanakları göz önüne alınarak planlama 
yapılması özellikle ödeneği olmayan işin ihaleye çıkartılmaması ve ödeneklere göre 
taahhütlere girilmesi konusunda hassas olunmalıdır.

128. Etüd Proje Şube Müdürlüğünün belediyenin yapılacak projelerinin yapım ve satın 
alma suretiyle temini ve kontrolü ile kent estetiğine ilişkin projeler geliştirildiği incelenmiştir.

Türkiye’nin vitrinlerinden sayılan Antalya’da birimce geliştirilecek projelerle daha iyi 
bir Antalya yaratılabileceği düşünülerek projelere devam edilmelidir.
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129. Enerji Verimliliği Şube Müdürlüğünün bir yıl önce kurulduğu, 1 şube müdiafü ve 
bir mühendisle işlerin yürütüldüğü, incelenmiştir.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Fen İşleri Daire Başkanlığının Çalışma Usul 
ve Esasları Yönetmeliğinin 13. Maddesi çerçevesinde görevlerin yerine getirlmesine devam 
edilmelidir.

130. Belediyenin Fen İşleri biriminin yaptığı estetik özelliği olan alt-üst geçitler, 
havuzlar, belediyenin binalarının elektrik mekanik sistemleri, arızalarma müdahale, gibi işlerin 
şube müdürlüğünce yerine getirildiği incelenmiştir.

Fen İşleri Daire Başkanlığının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğininl4. 
Maddesinde belirtilen görevin yerine getirilmesi hususunda daha hassas olunmalıdır.

131. Aykome Şube Müdürlüğünün Antalya’da bulunan yatırımcı kuruluşların belediye 
sınırlarındaki yatırımlarıyla ilgili yılı gelmeden yatırım programlarının istendiği ve 
koordinasyonunun sağlanmaya çalışıldığı, AYKOME genel kurulu toplantılarının senede dört 
kez olmak üzere yapıldığı, ancak toplantılara örneğin Aksu Belediyesi temsilcisinin hiç 
katılmamasında olduğu gibi bazı katılım eksikleri olduğu incelenmiştir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 8 . maddesinin;

“ ...Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi 
amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, 
yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin 
katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye 
başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon 
merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca 
gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst 
kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır...” 
hükümleri gereğine uygun olarak kurulun çalışması, yasanın yanında Fen İşleri Dairesi 
Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 10. Maddesi ile 14.09.2011 tarih ve 418 
sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi AYKOME Uygulama 
Yönetmeliği hükümleri gereğine uygun olarak çalışma yapılması sağlanmalıdır.

132. Alt Yapı yatırımları Kesin Programlarının genel kurulda görüşüldüğü, kuramların 
çalışmalarının gösterildiği tabloların oluşturularak kuramlara dağıtıldığı, alt yapı hesabı 
açıldığı ancak hesabın amacına uygun olarak etkin bir çalışma yapılmadığı incelenmiştir.

5216 sayılı kanunun 8 . Maddesinin “..Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kuram ve 
kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için 
kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek 
kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kuram ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt 
yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve 
belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kuram ve kuruluşu 
tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alman alt 
yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kuram ve kuruluşlarının bütçelerine 
konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım 
hesabına aktarılır.
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Ortak programa alman hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde-:,yeterli « h/V V ' 

ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, büyükşehir belediyesi veya ilgisine’;"gqr| 
bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları 
alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını 
da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı 
kuruluşunun hesabına aktarılır.. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, 
büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz.

Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu 
kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre 
harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar.

Koordinasyon merkezleri tarafından alman ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili 
kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.” Yasa 
hükmü gereğine uygun olarak işlemler yerine getirilmelidir.

133. Belediyenin envanterinde bulunan tüm araçların kayıtlarının Destek Hizmetleri 
Müdürlüğünde bulunduğu, Makine İkmal Şube Müdürlüğünce araçların iş makinalarmm ve 
ekipmanlarının bakım onarım işlerinin yerine getirildiği, hizmetlerin otogar yanında buluna 
atölyede yerine getirildiği. Araç tamiratının birim tarafından yapılması esnasında ihtiyaç 
duyulan malzemelerin doğrudan temin suretiyle alındığı, incelenmiştir.

Şube Müdürlüğünde hizmetlerin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmeliğin 11 .maddesinde verilen görevlerin yerine getirilmesine devam 
edilmelidir.

Fen İsleri Dairesi Başkanlığı ihale is ve işlem leri:

134. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca oluşturulan ihale birimi tarafından 4734 sayılı 
yasaya göre ihale işlemlerinin yerine getirildiği;

Teftişe tabi dönemden;

2010 yılında 5 açık 3 pazarlık usulü ile ihale yapıldığı, bunlardan üç adedinin iptal 
edildiği;

2011 yılında 32 açık, 12 pazarlık usulü ile ihale yapıldığı, bunlardan 9 adedinin iptal 
edildiği;

2012 yılında 31 açık,2 pazarlık usulü ile ihale yapıldığı, bunlardan 4 adedinin iptal 
edildiği;

2013 yılında 20 açık, 1 pazarlık usulü ile ihale yapıldığı bunlardan 6  tanesinin iptal 
edildiği;

2011 yılında 823, 2012 yılında 598 ve 2013 yılında 244 kez doğrudan temin suretiyle 
alım yapıldığı;

İncelenmiştir.
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İhalelerin usulüne uygun .olarak eksiksiz düzenlenmesi zaman ve mali kayıpları ? 
önleyeceğinden bu amaç için ayrı bir birim oluşturulması isabetli bulunmuş olup uygulam fpP 
devam edilmelidir.

Fen İşleri Daire Başkanlığındaki ihale işlemleri Antalya Valiliği tarafından 
görevlendirilen Antalya Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Yavuz EVGALLİOĞLU ve 
Orhan KURT tarafından incelenmiş, adı geçenler tarafından düzenlenen raporun bir örneği 
kurumuna tevdii edilmiş ve raporda tespit edilen hususlara aşağıda yer verilecektir.

135. İhale işlem dosyalarının genel olarak düzenli olmadıkları ve dosyalarda fihrist 
bulundurulmadığı incelenmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale İşlem Dosyası” başlıklı 7. maddesinin 
“İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden 
alman onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân 
metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer 
belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler 
bulunur.”hükmü uyarınca hazırlanacak ihale işlem dosyalarının düzenli ve belgelerin sıralı 
bir şekilde bulundurulup ve muhafaza edilmesi sağlanmalıdır.

136. İhalelere katılımın gerekli ilanlar yapılmış olmasına rağmen az olduğu, ve daha 
fazla rekabet ortamının oluşturulması gerektiği, bu bağlamda yüksek bütçeli bütümlü sıcak 
karışım, plentmiks temel malzeme karışım işlerinin kısmi teklife açık halde ihale 
edilmesinin ihalelerin daha düşük bedelle verilebilmesi sonucunu yaratabileceği 
değerlendirilmiştir.

4734 sayılı kanunun 5. Maddesine göre İdareler, bu Kanuna göre yapılacak 
ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, 
ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli 
kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Aralarında kabul edilebilir doğal b ir ' bağlantı 
olmadığı sürece mal alımı, hizmet- alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez. Eşik 
değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara 
bölünemez.

Yasa maddesi gereğince daha fazla rekabet olanağı sağlayıcı tedbirler alınması 
tavsiyeye değer bulunmuştur.

137. 2010/500353, 2012/1826 sayılı ihale dosyalarında ihale onayı alınmadan 
komisyon oluşturulduğu ve ihale yapıldığı incelenmiştir.

4734 sayılı kanunun. 7. Maddesine göre İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası 
düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alman onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin 
hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan 
başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale 
süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur. Maddeden anlaşılacağı üzere ihale onayından sonra 
kanunun 6 . Maddesine göre İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin 
uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî 
işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan



ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. İhaleyi yapan İdşfede 
yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden! 
komisyona üye alınabilir. Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem 
dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine 
verilir. îhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. 
Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından 
sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararma yazmak ve 
imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alman kararlar ve düzenlenen tutanaklar, 
komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.
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Yasaya uygun işlem yapılması sağlanmalıdır.

138. Teftişe tabi dönem içerisinde yapılan ihalelerde sözleşme imzalandıktan sonra 
“İhale Bilgi Formu”nun düzenlendiği beyan edilmiş ancak bazı dosyalarda formun 
doldurulmadığı incelenmiştir.

2013/23190 ihale kayıt numaralı ihaleye ait dosyada düzenlenen bir “ihale bilgi 
formu”olmaması örnektir.

4734 sayılı yasanın Sonuç bildirimi başlıklı 47. Maddesi gereğince Kanun kapsamında 
yer alan idarelerin yapım işleri ile mal ve hizmet almalarının sonuçlan, 42 nci maddeye göre 
gönderilenler hariç, en geç onbeş gün içinde Kamu İhale Kurumuna bildirilir. Bu sonuçlardan 
Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olanlar Kurum tarafından Kamu İhale Bülteninde 
yayımlanır. Sonuç bildirimlerinde yer verilecek bilgiler ile savunma, güvenlik ve istihbarat 
alanlarında görev yapan idarelerin Kanun kapsamında yaptıkları mal ve hizmet alımlan ile 
yapım işlerine ilişkin ihale sonuçlarından hangilerinin yayımlanacağı ilgili idarenin görüşü 
alınarak Kurum tarafından belirlenir.

Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 69. maddesinin son bendinde “Sözleşmenin 
taraflarca imzalanmasından sonra hazırlanacak “İhale Bilgi Formu” imza tarihinden itibaren 
en geç otuz gün içerisinde Kamu İhale Kurumuna gönderilir.” hükmü gereğince işlem 
yapılması sağlanmalıdır.

139. Doğrudan temin usulsü ile yapılan alımlarla ilgili bakılabilen dosyalarda genel 
olarak fiyat araştırması yapılırken fiyat sorulan yerlerden alım için teklif alındığı görülmüş 
olup bu usul ile yapılan işlemler neticesinde fiyat araştırmasında kuruma fiyat hakkında bilgi 
veren firmanın kurumu yönlendirme ihtimalinin ortaya çıktığı incelenmiştir.

4734 sayılı Kamu îhale Kanunun doğrudan temin ile alım yapılmasına ilişkin 22. 
Maddenin son fıkrası gereğince doğrudan temin yöntemi ile fiyat araştırması yapılarak alım 
yapılabilecektir. Doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda fiyat araştırmasının yapılması 
esas olup bu araştırmanın esas itibariyle kanundaki gizli olması gereken yaklaşık maliyet 
niteliğinde olduğu açıktır. Nitekim Kamu İhale Genel Tebliğinin doğrudan temin ile ilgili 
işlemlerle ilgili açıklamalarda da bu husus belirtilmiştir. Fiyat araştırması yapılırken fiyat 
sorulan kişi yâda şirketten ihale için alman teklif ile fiyat araştırması teklifi aynı olacak ve bu 
suretle şirket ya da kişi fiyat araştırmasındaki fiyatı istediği gibi belirleyebilecektir. Bu 
itibarla fiyat araştırmasının teklif alınacak şirketlerden bağımsız olarak yapılması konusunda 
hassas olunmalıdır.
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140. Doğrudan temin usulsü ile yapılan alımlarda alım yapılan yerlerden tes^m & 4pârî;v 
malın ya da hizmetin aranan nitelikleri taşıyıp taşımadıklarının tutanaklarda ayrmtEı^olaçaJç _ 
belirtilmediği, alman malın sayısı ya da miktarı ya da hizmetin ayrıntısının yazılm 'âdığı^ 
incelenmiştir.

Alımlara ilişkin olarak düzenlenecek “Muayene Kabul Komisyonu Tutanağı” nda 
alma malın ve hizmetin miktari' ne olduğu ve aranan koşullara uygun olup olmadığı ayrıntılı 
bir şekilde belirtilerek tutanakların düzenlenmesi gerektiği bilinmelidir. Nitekim 4735 sayılı 
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun ‘’Denetim, muayene ve kabulü işlemleri”  başlıklı 11. 
maddesi, ’’Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, 
idarelerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. Mal 
veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri 
yapılamaz. Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci 
gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması 
şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı 
hususunda, ilgili idare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir. Taahhüdün 
tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmî kabul yapılabilir.” 
hükmüne göre teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul 
işlemleri, idarelerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından 
usulüne uygun olarak yapılması öngörülmüş olup işlemlerin yasada belirtildiği şekilde 
yapılmasında hassas olunmalıdır.

141. İhtiyaçların karşılanması için Doğrudan temin usulü ile alım yapan Fen İşleri 
Dairesine bağlı birimlerde bazen bazı firmalardan daha yoğun alımların yapıldığı 
incelenmiştir.

Bakım Onarım Şube Müdürlüğünce 2013 yılındaki 28 alımdan 14 tanesinin HBİ 
lojistik firmasından yapılması örnektir.

Bundan böyle uygulama yaparken mümkün olduğunca ihtiyaçların toptan temin 
edilebilmesi ve kurum için en az maliyetle işlerin yerine getirilmesi esas olmalı ve yıllık 
ihtiyaçların önceki yıllarda kullanılan malzeme miktarları tespit edilmek suretiyle tahmini 
yapılarak, parça parça doğrudan temin yöntemiyle almak yerine topluca ve ihale yöntemi 
kullanılarak malzeme alımı yapılması ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5. maddesinde 
yer alan “Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri 
kısımlara bölünemez.” hükmüne uygun işlem yapılması sağlanmalıdır.

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI:

142. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında Daire Başkanlığı görevinin Fen İşleri Daire 
Başkanı tarafından vekâleten yürütüldüğü, iş ve işlemlerin (7) memur, (6 ) sözleşmeli, (8 ) işçi 
ve (4) şirket görevlisi olmak üzere toplam (25.) personel tarafından yürütüldüğü,

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin
08.05.2012 tarih ve 264 sayılı meclis kararı ile kabul edildiği

İncelenmiştir.

İşlemelerin Yönetmeliğe uygun olarak devam edilmesi sağlanmalıdır.
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143. Antalya Büyükşehir Belediyesinin “web sayfası” internet a< 

“www.Antalya.bel.tr” olduğu, belediye otomasyon sistemi ve e-belediye sisteminin etkin 
olarak kullanıldığı, portalm halka açık olduğu, belediye yönetimi ile ilgili bilgilerin bu 
sayfada yer aldığı, bilgilerin güncellendiği, incelenmiştir.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin otomasyon sisteminin, e- belediye ve internet 
sayfasının vatandaş ve ilgililer tarafından hizmet ve bilgi akışının serileştirilmesi amacına 
uygun olarak, etkin kullanımı için işlemlerin devamı sağlanmalıdır.

144. Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmadığı, ancak ilan reklam vergilerinin takibini 
sağlayan “panaromik görüntüleme” sistemi ve “şehir içi ulaşım” rehberinin web sitesinde 
mevcut olduğu incelenmiştir.

Coğrafi Bilgi Sistemi kurulması ile ilgili çalışmalara başlanması ve imar planlarına 
ulaşım olanağı sağlanması tavsiyeye değer bulunmuştur.

ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

145. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığının UKOME Şube 
Müdürlüğü, Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü, Toplu Taşıma Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Mali ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü, raylı 
Sistemler Şube Müdürlüğü ve Raylı Sistemler Koordinasyon Bürosundan oluştuğu,

Daire Başkanlığının kiralık müstakil bir binada hizmet verdiği ve yapımı devam eden 
prefabrik hizmet yerine geçmesi için çalışmaların devam ettiği;

Daire Başkanlığının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte ise dairenin 4 
şube müdürlüğünden teşekkül ettiği ve yönetmeliğin eski olduğu incelenmiştir.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığının Çalışma Usul ve Esaslarını 
belirleyen yönetmeliğin şubelerin görevlerini belirleyecek şekilde güncel halde 
bulundurulması sağlanmalıdır.

146. UKOME Şube Müdürlüğünün görevlerini yasanın öngördüğü işleri ^yerine 
getirmeye çalıştığı, Ulaşım Koordinasyon Merkezinin oluşturulduğu, teftişe tabi dönemde
2010 yılında 83, 2011 yılında 462, 2012 yılında 567, 2013 yılında 428 adet karar alındığı 
incelenmiştir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 9. maddesinin;

“ ...(Değişik birinci fıkra: 12/11/2012-6360/8 md.) Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, 
göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde 
yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin 
başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım 
Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren 
konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım 
Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak
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belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlumdan ja 
ihtisas meslek odalarının temsilcileri de' davet edilerek görüşleri alınır.

Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, 
koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç 
park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dâhilinde il trafik 
komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.

Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanımn onayı ile 
yürürlüğe girer.

Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alman kararlar, 
belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.”

Yasa hükmü ve ilgili yönetmelik gereğine uygun işlem yapılmaya devam
Yasa hükmü ve ilgili yönetmelik gereğine uygun işlem yapılmaya devam edilmelidir.

147. Teftişe tabi dönemde UKOME tarafından alma kararlardan 2011 yılında 22, 2012 
yılında 14 ve 2013 yılında 7 karar hakkında, 2011 yılında 62, 2012 yılında 28 ve 2013 yılında 
8 adet iptal davası açıldığı, bunlardan 2 0 1 1 de 6  kararın iptal edildiği ve idare tarafından 
temyize götürüldüğü, 2 0 1 2  de 2  kararın iptal edildiği, 2013 yılında li  hakkında yürütmeyi 
durdurma kararı verildiği, görülmüş olup,

Teftişe tabi dönemde alınıp da İdari yargı tarafından iptal edilen kararlarla ilgili yargı 
kararlarının gereğinin yerine getirildiği beyan edilmiş ve incelenmiştir.

UKOME kararlarının hassasiyetle alınması ve yargı tarafından verilen kararların 
gereğini yerine getirmek konusunda gerekli özenin gösterilmesi sağlanmalıdır.

148. Teftişe tabi dönemde, 2013 yılı haziran ayında şehir içi ulaşım tarifesinin 
belirlenmesine dair Antalya Otobüsçüler Esnaf Sanatkârlar Odasınca bir karar alındığı, 
kararın UKOME tarafından onaylanmadığı ve itiraz edildiği ve konunun Valilikte 
değerlendirildiği;

2013 yılı Eylül ayında Servis Araçları İşletmecileri Odasınca servis ücretleri ile ilgili 
karar alındığı, karar belediye adına itiraz edildiği;

İ.';

2013 yılı Eylül ayı içerisinde taksi ücretlerinin belirlenmesine dair Şoförler ve 
Otomobilciler odasında tarife kararı alındığı ve kararın değerlendirme aşamasında olduğu

İncelenmiştir.

5362 sayılı kanunun 62. Maddesi gereğince Bu Kanuna tabi esnaf ve sanatkârlarca 
üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanır ve odanın 
mensubu olduğu birlik yönetim kurulu tarafından fiyat tarifesinin sunulmasından sonra otuz 
gün içinde onaylanır veya reddedilir. Onaylanan fiyat tarifesi belediye, mülki amirlik ve ilgili 
odaya yedi gün içerisinde bildirilir ve bu andan itibaren yürürlüğe girer. Fiyat tarifeleri, 
uygulanacak azami hadleri gösterir. Belediyeler veya o yerin en büyük mülki amiri tespit 
edilen bu tarifeleri uygun bulmadıkları takdirde esnaf teşekkülü ile anlaşmaya varamazlarsa 
onbeş gün içinde o yerin mülki amirinin ya da görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, 
ticaret ve sanayi veya ticaret odasından bir temsilci ile esnaf ve sanatkârlar odaları birliği 
temsilcisinden teşekkül edecek bir komisyonda görüşülüp karar verilmesini isteyebilirler. 
Komisyon kararlan salt çoğunlukla alınır. Komisyon, tarifeleri uygun bulmadığı takdirde
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tarife yürürlükten kalkar. Komisyon kararma karşı, ilgililer yazılı bildirim tarihindenvitibaren'' c 
on gün içinde ticari davaları görmeye yetkili mahkeme nezdinde itirazda bulunabilirlefe-Bu.,.'^ 
mahkemenin kararı kesindir. Yasa hükmü gereğine uygun olarak işlemlerin yerine getirilmesi 
sağlanmalıdır.

149. Şehir içi ulaşım hizmetlerinin daha iyi yerine getirilmesi için Belediyeye sınırları 
içerisinde Toplu Ulaşım hatlarının, belirlenmesi ve kontrolü ile ilgili işleri yapan Toplu Taşım 
Hizmetleri Şubesince yapıldığı, teftiş tarihinde 662 minibüs, 151 otobüs, 40 Belediyeye ait 
Belediye şirketince işletilen toplam 853 aracın şehir içi ulaşımında görevlendirildiği, araçların 
kontrol sevk ve idaresinin; şehir içi sinyalizasyonların tesis ve denetimi ile işaretlemelerin ve 
akıllı kavşak düzenlemeleri ile otobüs durakları ve durakların klimalı hale getirilmesi, bisiklet 
yolları tesisi, takis durak yerleri ve hizmet bölgeleri belirlenmesi işlerinin Daire Başkanlığı 
tarafından yerine getirildiği,

Türkiye’nin aynalarından birisi olan Antalya ilindeki şehir trafiğinin düzenlenmesi 
için çalışmaların etkin bir şekilde devam ettirilmesi ve şehir merkezinin araç trafiğinden 
arındırılması için yeni tedbirler alınması tavsiyeye değer bulunmuştur.

150. Şehir İçi Ulaşımda görev alan toplu ulaşım araçları ile ilgili şikayetler için bir 
çağrı merkezi oluşturulduğu, hakkında şikayet yapılan araç görevlileri ilgili Antalya 
Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği gereğince oluşturulan 
komisyon tarafından cezai işlem uygulandığı incelenmiştir.

Anayasa Mahkemesinin 25.05.1976 gün ve E: 1976/1, K: 1976/28 sayılı kararında 
birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesinin önemine işaret edilmesi 
nedeniyle; belediye birimlerinin; (belediyelere yürürlükteki bir çok mevzuat ile görev, yetki 
ve sorumluluk yüklenmesi nedeniyle) görev, yetki ve sorumluluklarının ne olduğunun bir 
düzenleyici metinle (Yönetmelik/Yönerge) tespit edilebilecektir. Bu düzenleyici metnin; 5393 
sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının (m) bendi uyarınca belediye meclisi 
kararıyla kabul edilmesi gerekir.

Kabul edilen düzenleyici metinlerin (Yönetmelik/Yönerge); 3011 sayılı Resmi 
Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 2. maddesi çerçevesinde 
ilan olunması gerekir. Metinler Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas 
ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 6 . maddesi gereğince bilgi iletişim' teknolojilerini 
kullanmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunulmalıdır. Ayrıca, mevcut düzenleyici metin 
(Yönetmelik/Yönerge) çalışmaları ile ilgili olarak; 17.02.2006 gün ve 26083 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
hükümlerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığının 09.04.2007 gün ve 39 sayılı Genelgesi ve bu 
Genelge ile ilgili 07.06.2007 gün ve 14645 sayılı ile 21.08.2007 gün ve 20974 sayılı 
yazılarında belirtilen hususlara uygun işlem yapılmalıdır.

Raylı Sistem Koordinasyon Bürosu:

151. Antalya Meydan Kavağı mevkii ile Fatih Mahallesi arasında 11.3 km 
uzunluğunda ve 14 aracın çalıştığı, sistemin 119.083.556,40 EURO proje bedeli ile yapılan 
raylı sistemin geçici kabulünün 24.12.2009 tarihinde yapıldığı, sözleşme gereği kesin kabul 
koşulları sağlanmadığından, kesin kabulün kasım sonu itibariyle tamamlanması için yüklenici 
şirkete süre verildiği, kesin kabul sürecinin devam ettiği, sözleşme ile ilgili anlaşmazlıkların 
yargı sürecinin devam ettiği, incelenmiştir.
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Sistemi yapan yüklenicr şirket ile yapılan sözleşme ve kabul işlemlerinin tak -ip ^  
edilerek belediye çıkarlarının korunması hususunda hassas olunmalıdır.

152. 24.12.2009 tarihinde sistemin geçici kabul yapıldıktan sonra 2010 yılı 1. Ayından 
itibaren Belediye Şirketi Ulaşım A.Ş. şirketine 2886 sayılı yasaya göre yapılan ihale ile 
verildiği, ihale süresinin dolmasından sonra 5216 sayılı kanunun 26. Maddesinde 29.03.2011 
tarihinde yapılan değişikliğe dayanarak aynı Belediye Şirketine 11.10.2012 tarih ve 489 sayılı 
Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile işletmesinin verildiği, sistemin Belediye Şirketi 
Ulaşım A.Ş. tarafından işletildiği,

Sistemin çalışmasından elde edilen gelirlere ilişkin tabloya göre:

İçişleri Bakanlığı.............................TEFTİŞ RAPORU.............................Mülkiye Müfettişliği;

GELİR

Yıl Fizibilite Raporu Gerçekleşen Yıllık Brüt TL Gerçekleşen Yıllı Bürüt $ %

2 0 1 0 7.355.196 $ 2.278.177,51 TL 1.139.088 $ 15.49

2 0 1 1 16.866.904 $ 10.125.524 TL 5.062.762 $ 30.02

2 0 1 2 19.356.855 $ 13.559.716 TL 6.779.858 $ 35.03

2013 
(8  aylık)

20.871.701 $ 
(yıllık)

(8  aylık n/3.914.467 $)

9.422.735 TL 
(8  aylık)

4.711.367$ 33.86

Sistemden yaralanan yolcu sayısına ilişkin tabloya göre,

YOLCULUK

Yıl Fizibilite Gelire Esas Yolcu Gerçekleşen Gelire Esas Yolcu
%Günlük Yıllık Günlük Yıllık'...

2 0 1 0
(LYıl) 33.585 12.258.661 6.648 2.426.693 19.79
2 0 1 1

(2.Yıl) 77.017 28.111.507 24.631 8.990.402 „31.98
2 0 1 2  

(3. Yıl) 88.387 32.261.425 37.462 13.673.647 42.38
2013 

(4.Yıl) 
(8  aylık)

95.304 34.786.168 
(22.872 / 8 aylık)

36.289 8.709.384 38.07

Olduğu, bu haliyle projede ön görülen hedeflerin çok altında kalındığı incelenmiştir.

Fizibilitede hesaplanan yolcu sayısının, raylı sistem hattına paralel otobüs ve minibüs 
hatlarının kaldırılması, raylı sistem hattı boyunca güzergâha dikey yönlerde lastik tekerlekli 
toplu taşım araçları ile besleme hatlarının oluşturulması, raylı sistem ve diğer toplu taşım 
sistemleri arasında tek biletle aktarma yapılması ve ücret tarifelerinin belirlenmesi esaslarına 
göre hesaplandığı göz önünde bulundurularak, sistemin etkinliğini artıracak tedbirlerin bir an
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Sayfa (63)

Mülkiye Müfettişliği

\\ ,u~
önce alınması ve ulaşım master planı hazırlanırken anılan hususların mutlaka göz, önün,< 
bulundurulması sağlanmalıdır. •

Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü:

153. 16.12.2012 tarihinde kurulan Raylı Sistemler Şube müdürlüğünün nostalji 
tramvayı ve Raylı Sistemin işleyişi ile ilgili işlerin yapıldığı, incelenmiştir.

Sistemi işleten şirketin sözleşmeye uygun olarak çalışmasını teminen gerekli denetim 
ve takibatın yapılması sağlanmalıdır.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı ihale is ve işlem leri:

154. Teftişe tabi dönemde Daire Başkanlığınca personel hizmet alımı, hizmet binası 
yapım işi, hizmet aracı kiralama, yolların ihtiyacı için boya ve sinyalizasyon sistemleri alımı,, 
klimalı durak ve HRS sisteminin danışmanlık işleri için 2012 yılında 3 açık, 3 pazarlık, 2013 
yılında 2 açık, ihale yapılmış ve teftişe tarihinde 4 ihale ile ilgili değerlendirmenin devam 
ettiği, ihale işlemlerinin bakılabildiği kadarıyla ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiği 
incelenmiştir.

îhale iş ve işlemlerinin 4735 ve 4735 sayılı kanunlardaki usul ve esaslarına uygun 
olarak işlemlerin yerine getirilmesine devam edilmelidir.

155. Teftişe tabi dönem içerisinde yapılan ihalelerde sözleşme imzalandıktan sonra 
“İhale Bilgi Formu”nun düzenlenmediği incelenmiştir.

2012/56108 ihale kayıt numaralı ihaleye ait dosyada düzenlenen bir “ihale bilgi 
formu”olmaması örnektir.

4734 sayılı yasanın Sonuç bildirimi başlıklı 47. Maddesi gereğince Kanun 
kapsamında yer alan idarelerin yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarınm sonuçları, 42 nci 
maddeye göre gönderilenler hariç, en geç onbeş gün içinde Kamu İhale Kurumüna bildirilir. 
Bu sonuçlardan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olanlar Kurum tarafından Kamu İhale 
Bülteninde yayımlanır. Sonuç bildirimlerinde yer verilecek bilgiler ile savunma, güvenlik ve 
istihbarat alanlarında görev yapan idarelerin Kanun kapsamında yaptıkları mal ve hizmet 
alımları ile yapım işlerine ilişkin ihale sonuçlarından hangilerinin yayımlanacağı ilgili 
idarenin görüşü alınarak Kurum tarafından belirlenir.

Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 69. maddesinin son bendinde “Sözleşmenin 
taraflarca imzalanmasından sonra hazırlanacak “İhale Bilgi Formu” imza tarihinden itibaren 
en geç otuz gün içerisinde Kamu İhale Kurumuna gönderilir.” hükmü gereğince işlem 
yapılması sağlanmalıdır.

156. Teftişe dönemde doğrudan temin usulü ile ilgili alımlarda işlemlerin destek 
hizmetleri dairesince yerine getirildiği, kabul işlemlerinin Ulaşım Planlama ve Raylı 
Sistemler Dairesinde oluşturulan Muayene ve Kabul Komisyonları tarafından yapıldığı 
incelenmiştir.
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Kabul işlemlerinin alınan mal veya hizmetin niteliğini ve aranan ko'şujfiarâ 
uygunluğunu belirtecek şekilde ve alma mal veya hizmetin niteliği hakkında bilgi sahibi ö'laııL. 
personel tarafından oluşturulmasına dikkat edilmelidir.

İMAR İSLERİ :

Antalya Büyükşehir Belediyesinde İmar İşlerinin Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel 
İyileştirme Dairesi ile İmar ve Şehircilik Daireleri tarafından yürütüldüğü incelenmiş olup 
devam eden bölümde anılan dairelerin teftişi sonucu tespit edilen hususlar yer almaktadır.

DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ :

157. 2012 yılı başında kurulan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi 
Başkanlığının Kentsel Dönüşüm ve İyileştirme, Deprem Risk Yönetimi ve Nazım Plan Şube 
Müdürlüklerinden oluştuğu,

Daire Başkanlığında Daire Başkam Şehir plancısının yanında (9) şehir plancısı, (2) 
harita mühendisi, (2) harita teknikeri, (3) memur, (3) hizmetli ile hizmetin verildiği,

Daire Başkanlığı Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin en son 13.06.2013 tarih 
ve 340 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe girdiği;

Dairenin kiralık olan iki katta 200 metrekare alanda hizmet verdiği, hizmet yerinin 
ferah ve hizmet gereklerine uygun olduğu;

İncelenmiştir.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve 
Esasları hakkında Yönetmeliğin 3. Maddesinde belirtilen mevzuat ve anılan yönetmelik 
gereklerine uygun olarak işlemlerin yerine getirilmesine devam edilmelidir.

158. Daire Başkanlığı sorumluluğunda Belediye Kanunun 73. Maddesine göre 2008 
yılında ilan edilen ve fiilen 2010 yılında başlayan Kepez Santral Mahallelerinde 
gerçekleştirilmekte olan “Yerinde Yeniden Yerleşim” projesinin tamamlandığı, hak sahibi 
tespiti yapıldığı, işlemlerin devam ettiği,

V.;*

Kent Merkezinde Yüksekalan Kentsel Dönüşüm Projesinin 2010 yılında ilan edildiği 
ve proje aşamasında olduğu;

Beyan edilmiş ve incelenmiştir.

Belediye Kanunun 73. Maddesi gereğine uygun olarak kentsel dönüşüm ve 
yenileştirme projelerinin yapılarak kentin iyileştirilmesi için çalışmalar devam ettirilmelidir.

159. Deprem Master Planı hazırlık çalışmalarının devam ettiği bu çerçevede Mikro 
Bölgelendirme planlarının yaptırıldığı incelenmiştir.

Ülkemizin yüzleşmek durumunda kalma olasılığı çok güçlü olan depremlere karşı 
alınacak tedbirlerin en önemlisi olan yerleşim planlamasının nasıl yapılması gerektiğinin
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çözümü olacak Deprem Master Planının olanakların elvermesi halinde yapılarak Antalya 
Şehir Planlamasında esas alınması sağlanmalıdır.

160. Daire Başkanlığı tarafından 1/50000, 1/25000, l/50001ik plan yapma işleri
yapıldığı, bunun yanında Kepezaltı Santral Bölgesinde olduğu gibi 1/1000-1/5000 ve 
l/250001ik planların yapılması ve alt belediyelerin bütüncül nazım planlarla taleplerinin 
görüşülmesi ile ilgili işlerin yerine getirildiği,

Sayfa ,(<55).
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Daire tarafından yapılan işlere ait tablo aşağıya çıkartılmıştır.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı 
2010-2011-2012-2013 Nazım İmar Planları

2010 YILI
Kepez
Belediyesi

Konyaaltı
Belediyesi

Muratpaşa
Belediyesi

Döşemealtı
Belediyesi

Aksu
Belediyesi

1/25 000
1/5 000
Diğer 1 1

* 2010 yılı 10-11-12. aylar incelemeye tabi tutulmuştur.

2011 YILI
Kepez
Belediyesi

Konyaaltı
Belediyesi

Muratpaşa
Belediyesi

Döşemealtı
Belediyesi

Aksu
Belediyesi

1/25 000 1 4 1 2

1/5 000 1 4
Diğer 1 3

2012 YILI
Kepez
Belediyesi

Konyaaltı
Belediyesi

Muratpaşa
Belediyesi

Döşemealtı
Belediyesi

Aksu
Belediyesi

1/25 000 2 1 4
1/5 000 1 2 1

Diğer 4 2 3 2 4

2013 YILI
Kepez
Belediyesi

Konyaaltı
Belediyesi

Muratpaşa
Belediyesi

Döşemealtı
Belediyesi

Aksu
Belediyesi

1/25 000 1 2 1

1/5 000 1 5 1 2

Diğer 2 1

5 İLÇE BELEDİYESİ-Ant. BBB sorumluluk alanında



Sa£fa
İçişleri Bakanlığı.............................TEFTİŞ RAPORU..............................Mülkiye MuİE^ı^îigfr

I :  ’■''i i v>

1/25 000 Ölçekli Nazım İmar Planı (2013)
,  .... —
\  * f

1/50 000 Ölçekli ÇDP (2 0 1 2 ) X .  * 5

Tabloya göre Daire tarafından 2010 yılında 13 adet 25000, 13 adet 5000, 6  adet 1000,
2011 yılında 8 adet 25000, 5 adet 5000, 1 adet 1000, 2012 yılında 1 adet 50000, 7 adet 
25000,10 adet 5000 ve 1 adet 1Ö00, 2013 yılında 4 adet 25000, 7 adet 5000 ve 1 adet 1000 
ölçekli plan değişikliği ya da revizyonu işlemi yapıldığı;

İncelenmiş olup,

Daire tarafından yapılan İşler Müfettişliğim tarafından yapılan talep üzerine Antalya 
Valiliği tarafından görevlendirilen Şehir Plancısı Mine TAK ve Jeoloji Mühendisi Derya 
KARATÜRK tarafından rastgele seçilen 11 adet iş;

- 3194 asılı İmar Kanunu ve “Plan Yapımı ve Değişikliklerine ait yönetmelikte 
değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” hükümlerinin ilgili maddeleri,

- 644 sayılı kanun hükmünde kararname ve ilgili hükümleri
- 648 sayılı kanun hükmünde kararname
- 5403 sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanma Kanunu ve uygulama 

yönetmeliğinin ilgili hükümleri
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili hükümleri
- 2634 sayılı turizmi teşvik kanunu ve 5761 sayılı Turizmi teşvik kanununda 

değişiklik yapılmasına dair kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri 
7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle

Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 

Genelgesi
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 05/09/2013 tarih ve 13674 sayılı Genelgesi 
çerçevesinde kontrol edilmiş, anılan teknik elemanlar tarafından düzenlenen raporun 
bir örneği Daireye tevdi edilmiş ve raporda belirtilen hususlar devam eden bölümde 
yer almaktadır.

. ı_
161. Antalya ili Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı ilçesi sınırları içinde yer alan 

Geyikbayırı köyü 904 ada 1 parselde mevcutta yer alan enerji akil hattı ve trafo alanının plana 
işlenmesi amacı ile 06.09.2010 gün ve 411 sayılı kararı ile onaylandığı;

Onaylanan plan 3194 sayılı imar kanunun “plan yapımı ve değişikliklerine ait esaslara 
dair yönetmelikte” belirtilmiş olan hükümlere uygun olduğu ancak dosya içerisinde ilgili 
kurum olan TED AŞ müdürlüğünün görüşünün ya da itirazının bulunmadığı, incelenmiştir.

Plan Yapımına ait Esaslara dair Yönetmeliğin 14. Maddesi gereğince plan tadilatında 
ilgili kurum görüşünün yer alması, plan tadilatı gerekçesinin anlaşılmasını sağlayacaktır. 
Yönetmeliğe uygun işlem yapılmalıdır.

162. Antalya ili Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme 
Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/50 000 ölçekli stratejik çevre düzeni planının onaylanmak 
üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderildiği;
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Ancak plana esas jeolojik etüt raporunun 2008 tarihinde onaylanmış l/250001ik Nâzım

a ?! ? -■İmar Planının Jeolojik Etüt Raporu olduğu incelenmiştir.

19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı genelgesinde belirtilen

uyacak şekilde hazırlatılması gerekmektedir.

163. Antalya Büyükşehir Belediyesi kent bütününü kapsayan 2008 tarihinde yapılan 
1/25000 ölçekli nazım imar planının yürütmesinin Antalya 2.İdare Mahkemesinin E:2008/896 
ve K:2009/1146 tarihli kararı ile durdurulmasından sonra, 29.08.2013 tarihinde Revizyon 
plan yapıldığı; Revziyon plana esas belgelerin incelenmesinden;

Kırcami olarak adlandırılan bölgenin imara açılması ile ilgili, 5403 sayılı Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun 13. mad. gereğince; Tarım Dışı Kullanıma uygun 
görüldüğü" belirtilmiş ancak kararın yürürlüğe girmesi için gerekli olan 5403 sayılı Toprak 
Koruma Ye Arazi Kullanma Kanunu ve uygulama yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca 
“Kamu yararı kararı”nm alınmamış olduğu, konuya ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesinin 
İçişleri bakanlığına “kamu yararı alınması” hususunda yazısının olduğu, ancak bu yazının 
cevabının ilgili bakanlıkça sonuçlandırılmadığı, Planın açıklama raporunda da ilgili kurum 
görüşünün ve kamu yararı kararı alınamadığına ilişkin ifadelerin yer aldığı, Dolayısıyla ile 
“tarımsal niteliği korunacak alanlar”m “tarım dışı gaye ile kullanılması”na ilişkin “kamu 
yararı kararı olmadığı ve toprak kurulunun almış olduğu kararın eksik olduğu, Toprak 
kurulunun kararma istinaden alınması gereken “kamu yararı” kararının olmaması nedeni ile 
planda alt ölçekli planlar (1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama planı) 
hazırlanırken “ilgili kurum ve kuruluş kararları alınacaktır” hükmünün getirilmiş olduğu, bu 
bağlamda 1/25 000 ölçekli nazım planda bu alanların kesin olarak imara açılmış olmadığının 
anlaşıldığı

Görülmüş olup, kurum görüşleri tamamlanmadan alt planların yapılması esnasında 
kurum görüşlerinin tamamlanarak imara açılması uygundur şeklinde bir plan hükmüyle planın 
tamamlandığı incelenmiştir.

Plan Yapımına ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 14. Maddesine göre; Planların 
hazırlanması sürecinde, planı düzenlenecek alan ve yakın çevresindeki alanlarda yönetmelik 
maddesinde sayılan konularda Planlama alanı ve yakın çevresi ile alanın bölge veya kent 
bütünü içindeki konumunu belirlemek üzere eşik analizi, yerinde yapılan incelemeler gibi 
fiziksel çalışmalarla birlikte, bilimsel tekniklere ve yöntemlere dayalı, yeterli nitelikte ve 
kapsamda ekonomik, sosyal, kültürel, politik, tarihi, sektörel ve teknolojik araştırmalar 
yapılır, ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınır. Plan kararları, yapılan inceleme 
ve araştırma sonuçları değerlendirilerek oluşturulur. Plan raporunda, yapılan tüm inceleme ve 
araştırmalar, alman görüş ve öneriler ve yapılan değerlendirmelerle birlikte, planın 
gerçekleştirilmesini sağlayacak uygulama araçları, kurumsal yapı ve denetim konularına dair 
ilkeler de yer alır. Yönetmelik hükmü gereğince tüm işlemler tamamlanarak planlama 
çalışmalarının sonlandırılması gerekirdi. Bundan sonra bağlı belediyeler tarafından yapılacak 
1/1000 ölçekli planların kabul edilen 1/25000 ölçekli planın koşullarına uygun olarak 
gerçekleştirildiği hususunda etkin ve dikkatli incelemeden sonra 5216 sayılı kanunun 7/b ve 
11. Maddelerine göre uygulama planlarının onaylanmasını ve uygulamasımn denetlenmesi 
sağlanmalıdır.

formatlara uygun, ilgili idarece onaylanmış Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun plan ölçeğine
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI:

TEFTİŞ RAPORU

164. îmar Daire Başkanlığının, Koruma Uygulama ve Denetim, Planlama, İmar ve 
Şehircilik ve Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürlüklerinden oluştuğu;

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliğin en son 09.05.2013 tarihinde meclis tarafından kabul edildiği;

Daire Başkanlığında (1) Daire Başkanı, -  Şehir Plancısı- yanında, (7) Harita 
Mühendisi, (6 ) şehir plancısı, (9 ) Mimar, (1) İnşaat Mühendisi, (3) arkeolog, (1) sanat 
tarihçisi, (8 ) tekniker, (3) büro İşçisi, (3) memur bulunduğu, daire başkanlığının denetim 
görevini yerine getirmesi hususunda herhangi bir aracın olmadığı incelenmiştir.

5216 Sayılı ve 5393 Sayılı kanundaki hükümler göz önünde bulundurularak sayıca 
yeterli olduğu görülen teknik kadroların daha etkin çalışabilmesi için teknik destek verilmesi, 
özellikle alanda denetim hizmetlerinin yürütülebilmesi için araç görevlendirilmesi yapılması 
sağlanmalıdır.

165. Önceki teftiş raporunda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe belediyeleri ve 
alt belediyeler üzerinde imar denetim yetkisinin etkin olarak kullanılmadığı yönündeki 
tenkitten sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından İmar Kanununun 32 ve 42. Maddeleri 
gereğince bazı denetimler sonucu yıkım ve cezai işlem kararları alındığı, ancak alına 
kararların İdare Mahkemesinde İmar Kanunun 32 ve 42. Maddelerindeki yetkilerin İlçe 
Belediyelerince kullanılması gerektiğine dair gerekçeyle bozulduğu, bunun dışında alt 
belediye meclislerinin imar planlarına ait kararlarının 5216 yasa gereğince görüşülerek aynen 
veya değiştirilerek kabul edilmesi işlemlerinin yapıldığı, bunun dışında 01.06.2013 tarihli 
Planlı Alanlar Yönetmeliği öncesinde yürürlükte olan Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar 
Yönetmeliği gereğince “yüksek katlı yapılara danışmanlık, ve teknik damşma kuruluna İmar 
Dairesi Başkanı tarafından başkanlık yapıldığı, ve 1994 tarihli Kent Bütünü İmar Planında 
öngörülen “falez öngörünüm bölgesi için kent estetik kurulu raportörlüğü” görevlerinin yerine 
getirildiği, Bunun dışında mevcut 1/5000 ölçekli planlarla ilgili revizyonları, Büyükşehir 
Belediyesinin tasarrufunda bulunan bölgelerde 1/1000 lik planların yapıldığı;

İncelenmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Ve 11. Maddeleri ile 5393 sayılı 
Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın verdiği imarla ilgili yetki 
ve görevlerin yerine getirilmesi hususunda etkin gayret gösterilmeli ve 5216 Sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Büyükşehir belediyesinin imar denetim yetkisi” başlığı 
altında düzenlenen 11. maddesinin "Büyükşehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin 
imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve 
belgeyi istemeyi,, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla 
istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının 
denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.

Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili 
belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik.ve aykırılıklar 
giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.
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Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine a; 
yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı 
uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 
3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen 
yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42 nci madde kapsamındaki 
konulardan dolayı iki kez ceza verilemez.” Hükmü gereğince kentteki imar uygulamalarının 
etkin bir şekilde denetimi hususunda yasal yetkilerin yasal süreler içerisinde kullanılması 
sağlanmalıdır.

166. KUDEP Şube Müdürlüğünün İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yanında 
bulunan binanın belediye tarafından kiralanan 3 ve 6 . Katlarında hizmet verdiği görülmüştür.

167. KUDEP Şube Müdürlüğü tarafından teftişe tabi dönemde gerçekleştirilen tadilat, 
tamirat ve ihaleli onarım işlerinden 2010 yılından 2, 2011 yılından 5, 2012 yılından 5 ve 2013 
yılından 5 dosyaya ait işlemler ile teftişe tabi dönemde gerçekleştirilen işlemlerden Tophane 
Surları Onarım 1. Aşama Müdahale Projesi Uygulaması işine ait ihale işlemleri 
müfettişliğimin talebi üzerine Antalya Valiliğince görevlendirilen Antalya Kültür ve Turizm 
İl Müdürlüğünde görevli Mimar Bilgen DİKMEN tarafından tetkik edilmiş ve işlemlerin ilgili 
mevzuata uygun olduğuna dair müfettişliğime verilen rapor ilgili gelecek teftişte Mülkiye 
Müfettişine sunulmak üzere şube müdürlüğüne tevdi edilmiştir.

İmar ve Şehircik Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin
11. Maddesindeki görevler çerçevesinde işlem yapılmaya devam edilmelidir.

168. KUDEP tarafından eski ve tehlikeli nitelik taşıyan yapıların denetimini yaptığı, 
yıkımı ve cezalandırma işlemleri için ilgili ilçe belediyesine yazı yazıldığı incelenmiştir.

5216 sayılı kanun ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32, 42, ve 39. Maddelerindeki 
yetkilerle ilgili denetimleri yaparak ilgili ilçe belediyesine bildirim yapılmalı ve belediye 
tarafından gereği yapılmaz ise 5216 sayılı yasanın 11. Maddesindeki yetkilerin kullanılması 
sağlanmalıdır.

169. Şube Müdürlüğünce Tophane Surlarının onarımı, işinin onarımı yapıldığı, bunun
dışında Hıdırlık bölgesinin onarımı ile ilgili proje yapıldığı incelenmiştir. ^

5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıklarının Korunması ve 
Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun gereklerine uygun olarak yıpranan ve özelliğini 
kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil 
ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, bölgenin gelişimine uygun 
olarak yeniden inşa ve restore edilmesi ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi konusunda etkin 
olarak çalışılmalıdır.

170. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlana Antalya Büyükşehir 
Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 1996 yılında hazırlandığı, yasal değişiklilere uydurmak için 
çeşitli zamanlarda değişiklik teklifleri yapıldığı, incelenmiştir.



01.06.2013 tarihinden itibaren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği uygulanacağı/ 
Yönetmeliğin geçici maddelerinde öngörülen geçiş süreci uygulamalarına dair hususlara 
uyulması gerektiği bilinerek işlem yapılmalıdır.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yapı ruhsatı ve yapı kullanma 
izin belgelerine ilişkin verilere'göre teftişe tabi dönemde 18 adet yapı ruhsatı 343 ü 2010 
yılında TOKİ evleri, olmak üzere 369 adet yapı kullanma izin belgesi düzenlendiği görülmüş 
olup ruhsatlandırılan yapılara ilişkin işlere ait rastgele seçilen 10 adet dosya Antalya Valiliği 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli İnşaat Mühendisleri Hüseyin Adnan YAĞIZ ve 
Saygın SARITAŞ tarafından incelenmiş ve düzenledikleri raporların bir örneği şube 
müdürlüğüne tevdi edilmiş olup anılan mühendisler tarafından tespit edilen hususlara göre;

171. Yapı ruhsatı belgelerinin arka kısmında yapı denetim firmalarında görev yapan 
proje denetçilerine ait olarak hazırlanan kısımda yetkili isimlerinin ve imzalarının 
bulunmadığı, incelenmiştir.

12710/08, 25103/09 ada, parsel numaralı yapı ruhsatı dosyaları örnektir.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Yapı Ruhsatı Başlıklı 14.02 maddesinin (c) bendinin “ 
Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetim Uygulama yönetmeliğinin ilgili 
hükümlerine uyulması ve yapı denetim kuruluşları, yapı denetimini üstlendiğine dair ilgili 
idareye taahhütname vererek, yapı ruhsatının ilgili bölümünü imzalamaları zorunludur” 
hükmü gereğince işlem yapılması sağlanmalıdır.

172. İncelenen bazı yapı ruhsatı dosyalarında yapı müteahhidi ile yapı sahibi, yapı 
müteahhidi ile yapı denetim sözleşmesinin yer almadığı, yüklenicilere ait vergi levhasımn, 
yapı ruhsatının tanzim edildiği yıla uygun olmadığı, tapu, ssk ilişiği kestirildiğine dair belge, 
belediye gelirler müdürlüğünden ilişik kesme yazısı gibi istenmesi gereken belgeler 
dosyalarında rastlanılamamıştır.

12710/08, 25103/09, 12767/10, 402/03 ada, parsel numaralı yapı ruhsatı dosyaları 
örnektir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Madde 10.01.2 yapı ruhsat 
başvurusu ve madde 10.02.1 Genel iskan hükümleri uyarınca istenecek belgelerin 
tamamlanması sağlanmalıydı. Bundan böyle Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine uygun işlem 
yapılmalıdır.

173. Bazı ruhsat dosyalarında, ilgili idaresince onaylanmış iş yeri teslim 
tutanaklarının, ya da geçici kabul tutanaklarına rastlanılamamıştır.

402/3,12767/10, 25103/09 ada, parsel numaralı yapı ruhsatı dosyaları örnektir.

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin “Yapı denetim kuruluşunun görev ve 
sorumlulukları” başlıklı 5.maddesinin (4-a) bendinin “ Ek-7’de gösterilen form-5’e uygun 
işyeri teslim tutanağım, yapı sahibi ve yapı müteahhidi veya yapı müteahhidi adına şantiye 
şefi ile birlikte imzalayarak üç iş günü içerisinde ilgili idarenin onayına sunar.” Hükmü 
gereğince işlem yapılması sağlanmalıdır.
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174. Bazı yapı ruhsatı dosyalarında statik projeye esas olarak hazırlanan zeînin-eiüt 
raporlarında yapı denetim firmasının ve statik proje denetçisine ait kaşe imzaları^m’ 
bulunmadığı incelenmiştir. Bazılarında ise, Yapı Denetim Kuruluşuna ait onay bulunmasına' 
rağmen, onayın konu ile ilgili teknik personelce yapılıp yapılmadığı hususunda bildirimin 
bulunmadığı incelenmiştir.

12710/08 ada, parsel numaralı yapı ruhsatı dosyaları örnek gösterilebilir.

4708 sayılı Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin “Yapı denetim kuruluşunun 
görev ve sorumlulukları” başlıklı 5. maddesinin 2/ç. bendi: (proje kontrol formunu esas alarak 
incelediği projelerde tespit edilen hata, eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesini sağlar.) ile 
3/ç.bendi:(Değişik: 01.07.2011-27981 R.G./2 md.) Yapı denetimi izin belgesinin ilgili idare 
tarafından tasdikli sureti ile Bakanlıkça onaylanmış yapıya ilişkin bilgi formunun aslını, 
yapının denetimini üstlendiği konusunda ek-5’te gösterilen form-3’e uygun taahhütnameyi, 
yapı denetim kuruluşunun yapı sahibi ile imzaladığı ek-6 ’da gösterilen form-4’e uygun 
sözleşmeyi ve projelerdeki eksikliklerin giderildiğini gösterir proje kontrol formunu ilgili 
idareye verir. Söz konusu evraklarda noter tasdiki aranmaz) hükmüne göre işlem yapılması 
sağlanmalıdır.

175. İncelenen bazı dosyalarda Yapı ruhsatı belgelerinin arka kısımda yer alan vizeler 
bölümünde onay bölümlerinin doldurulmadığı tespit edilmiştir.

13168/1-2, 402/03, 12610/04 ada, parsel numaralı yapı ruhsatları örnektir.

3194 sayılı îmar Kanunun 29.maddesine göre “Yapıya başlama müddeti ruhsat 
tarihinden itibaren iki yıldır. Bu müddet zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp 
da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği 
takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır.” Hükmüne göre işlem yapılması gerekmektedir.

176. Yapımı devam eden bazı inşaatlarla ilgili yerinde yapılan denetimde iş güvenliği 
ve işçi sağlığı konusunda gerekli tedbirlerin alındığı ancak uygulamalarda bu husus da daha 
hassas davramlması ve birinci dereceden sorumlu iş güvenliği uzmanı, idare tarafından rutin 
kontrollerle uyarılması konusunda eksiklikler olduğu incelenmiştir.

12610/04 no’lu ruhsat dosyası örnektir.

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’u 2. Maddesinde Yapı denetim 
kuruluşlarının yerine getirmekle yükümlü olduğu belirtilen görevler hususunda (f) bendinde 
: “İş yerinde, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli tedbirlerin alınması için yapı 
müteahhidini yazılı olarak uyarmak, uyarıya uyulmadığı takdirde durumu ilgili bölge 
çalışma müdürlüğüne bildirmek” hükmü gereğince işlem yapılması gerekmektedir.

177. Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım kararı verilen beş yapı ile ilgili İdare 
Mahkemesine yapılan başvuru üzerine dört yapı hakkında yetkinin İlçe Belediyesinde 
olduğu gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi kararlarının iptal edildiği Atatürk Parkı, Cafe 
Bistro ile ilgili kararın Mahkemece uygun bulunduğu ve turizm sezonu sonunda yıkılması 
için işlem yapılması beklenirken Çevre İl Müdürlüğünün yazısı gereğince yıkımın 
gerçekleşmediği incelenmiştir.
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Valilik kanalıyla Çevre ye Şehircilik Müdürlüğü ile irtibat kurulup yıkıma* ilişkin î* 
encümen kararının yerine getirilmesinin sağlanması gerektiği, aksinin ilgililer hakkıçdk® ® 
cezai sorumluluk doğuracağı unutulmadan bilinmelidir.

178. Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü tarafından 2011 yılından teftiş tarihine 
kadar 7 adet kamulaştırma, 81'' adet uygulama kontrolü ve 8 adet imar uygulaması yapıldığı 
incelenmiştir.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliğin 10. Maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesine devam edilmelidir.

179. Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 13 adet işlem 
dosyası Antalya Valiliğince görevlendirilen Antalya Tapu Kadostro Bölge Müdürlüğünde 
görevli Harita Mühendisi Meral ÇETİN tarafından tetkik edilmiş olup, anılan mühendis 
tarafından düzenlenen raporun bir örneği şube müdürlüğüne tevdi edilmiş ve anılan teknik 
eleman tarafından düzenlenen raporda belirtilen hususlar aşağıdadır.

180. Dosyalar üzerinde yapılan incelemede 2010-2013 yılları arasında Antalya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Büyükşehre bağlı Belediyelerden gelen 18. 
madde imar uygulamalarının mevzuat hükümlerine göre yapıldığı, ancak bağlı Belediyelerden 
askı sonrasında dosyanın teknik kontrol ve tescil için ilgili kuruma gönderildiğine dair son 
döneme kadar Büyükşehir Belediyesine bilgi verilmediği incelenmiştir.

Belediyelerden gelen uygulama dosyalarının tescile gidip gitmediğinin takibi 
açısından ilgili kuruma gönderilen yazı örneğinin Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi 
sağlanmalıdır.

181. Uygulamalarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18’nci Maddesi Uyarınca Yapılacak 
Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkmdaki Yönetmeliğin 10. Maddesindeki 
usullere uygun olarak imara dağıtım yapıldığı, ancak İmar uygulamasında yapılan hatayı 
düzeltmek için düzenlenen uygulama dosyalarında hatalı olan uygulama ile ilgili evrakların 
eksik olduğu, dosya bağlı belediyelerden geldiği için önceki uygulama dosyasının Büyükşehir 
Belediyesinde bulunduğu incelenmiştir.

Bu tür dosyalarda ilk uygulama dosyasındaki hatalı bölüme ait evrakların dosyada 
bulunması içerik ve kontrol açısından faydalı olacağından anılan belgelerin dosyaarmda 
bulundurulmaları tavsiyeye değer bulunmuştur.

182. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan imar uygulamalarında işin yapım 
sorumluluğunu üstlenen mühendisin dosyada belirtilmesi gerekirken ( üst yazıda veya 
encümen kararında) belirtilmediği, bu eksikliğin Kadastro Müdürlüğünce tespit edildikten 
sonra giderildiği incelenmiştir.

Tapu Planları Tüzüğünün Yetki ve Sorumluluk başlığı altında 6 . Maddesi “ Bu tüzük 
kapsamındaki tapu planlarının yapım, kontrol, aplikasyon, sayısallaştırma ve hataların 
düzeltilmesi işlerinin teknik sorumluluğu mühendis tarafından üstlenilir.” TKGM 2010/22 
sayılı Tescile Konu Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelgenin Yetki ve Sorumluluk 
başlıklı bölümünün 5 .Maddesi nin l ’inci fıkrası “ Tescile konu olan harita ve planların yapım 
sorumluluğu mühendis tarafından üstlenilir.” 3’üncü fıkrası “ Parselasyon haritaları,
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toplulaştırma haritaları, köy yerleşim haritaları, kamulaştırma haritaları ile bu haritaların 
yapımı sırasında uygulamanın gerektirdiği ayırma, birleştirme, yola terk ve yoldan 
işlemlerinin, uygulamayı yapmakla yetkili olan idarede görevli mühendis sorumluluğunda 
ilgili idare adına yapılması mümkündür.”şeklinde olduğundan, bundan böyle yapılan imar 
uygulamalarında işin yapım sorumluluğunu üstlenen mühendisin dosyada belirtilmesi 
sağlanmalıdır.

183. Düzenli bir arşiv için çalışmalara 2013 yılında başlanıldığı ve arşiv-çalışmalarına 
devam edildiği, Bazı uygulama dosyaları içindeki evrakların sıralı olduğu, bazı uygulama 
dosyalarının ise gelişigüzel dosyalandığı, incelenmiştir.

Ancak arşivdeki dosyalara ulaşmak için bilgisayarda hazırlanan çizelge yanında 
arşivin sürekli güncel tutulması, gerektiğinde sorgulanabilmesi ve arşiv verilerine kolay ve 
hızlı erişimin sağlanması, arşiv bilgi ve belgelerinin yangın, sel, deprem vb. gibi doğal afetler 
nedeniyle yok olmasını, nem ve rutubet nedeniyle zamanla uygulama kabiliyetini yitirmesini 
önlemek bakımından tüm arşiv bilgilerinin elektronik ortama aktarımının sağlanması 
gerekmekte olup bu anlamda arşivin oluşturulması için personel görevlendirilmesi 
sağlanmalıdır.

184. Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama 
Şube Müdürlüğü tarafından 1/5000 lik planlarda revizyon, bağlı belediyelerin 1/1000lik 
planlarla ilgili onayla ilgili işleri ve belediyenin kendi alanlarında 1/ 1 0 0 0 lik plan yapımı ile 
ilgili işlerin yürütüldüğü incelenmiş yapılan işlere ait tablo aşağıya çıkartılmıştır.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNCE KARAR ALINAN 1/5.000 VE 1/1.000 ÖLÇEKLİ PLAN  
TADİLATLARI hakındaki bilgilere göre;

2010 2011 2012 2013

1/5.000 1/1000 1/5.000 1/1000 1/5.000 1/1000 1/5.000 1/1000
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M U RA T PA
SA 4 4 10 36 10 ■ 10 16 30 0 0 4 4

1

K O N Y A A L
T l 2 12 3 21 4 16 5 21 5 19 3 13 4 İ l - ' “ 3 20

K EPEZ 4 7 4 28 6 5 6 24 0 2 1 8
D Ö ŞEM EA

LT1 5 13 9 19 2 9 7 20 2 12 10 21 1 10 7 28

A K SU 4 2 5 6 1 5 1 5 0 6 2 5 2 3 2 7

T O P L A M 19 38 31 110 23 45 35 100 7 39 20 51 7 24 12 55

Bağlı Belediyeler tarafından yapılıp meclisince onaylandıktan sonra onay için Antalya 
Büyükşehir Belediye Meclisince 5216 sayılı kanunun 7. Ve 14. Maddelerine göre;
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A .B .B .M .'C E  U Y G U N  B U L U N A N  1/1000 Ö L Ç EK Lİ U Y G U L A M A  İM A R  P L A N L A R I/P L A N  D E Ğ İŞ İK L İK L E R İ ' : V  ®

İLÇE
(BELEDİ

YE)

Y IL L
A R

K U L L A N I
M

K A R A R I
D E Ğ İŞ E N

L E R

U Y G U L A M A  
Y A  İL İŞK İN  
D E Ğ İŞ İK L İ  

K L E R

M A H K EM E  
K A R A R LA R I 

NA  
İSTİN A D EN  

H A ZIR LA N A  
N PLAN  

D E Ğ İŞİK L İK  
LERİ

K U R U L  
K A R A R LA  

R İN A  
G Ö R E  D E Ğ .

G E N E L
PL A N

R E V İZ Y O N
L A R I

A K A R Y A  
K IT  V E  

LPG  
SE R V İS  

İST. 
D Ö N Ü ŞE ' 
N  D E Ğ .

B A K A N L
IK

T A R A F I
NC A

O N A N A N
PL A N
D E Ğ .

T O P L
A M

AKSU

2010 1 3 1 1 3 9

2011 2 2 1 4 9

2012 2 2 1 1 6

2013 3 1 3 2 9

DÖŞEME
ALTI

2010 5 10 2 1 1 19

2011 1 16 1 2 20

2012 5 13 2 1 21

2013 4 17 2 2 3 28

KEPEZ

2010 12 6 1 1 20

2011 8 9 1 2 5 1 1 27

2012 23 13 1 1 5 3 46

2013 15 5 5 25

KONYAA
LTI

2010 6 8 2 2 3 21

2011 10 9 1 1 21

2012 3 4 2 1 1 2 13

2013 6 6 4 4 20

MURATP
AŞA

2010 6 19 2 6 3 36

2011 11 14 3 1 1 6 36

2012 9 24 5 1 5 44

2013 8 9 2 1 1 1 22

A.B.B.M.'CE REDDEDİLEN (önceki halde uygulanmalı şeklinde) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA
İMAR PLANLARI/PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ

İLÇE
(BELEDİ

YE)

Y IL L
A R

K U L L A N I
M

K A R A R I
D E Ğ İŞ E N

L E R

U Y G U L A M A  
Y A  İL İŞK İN  
D E Ğ İŞ İK L İ  

K L E R

M A H K EM E  
K A R A R LA R I 

NA  
İSTİN A D EN  

H A ZIR LA N A  
N  PLAN  

D E Ğ İŞİK L İK  
LERİ

K U R U L  
K A R A R LA  

R İN A  
G Ö R E  D E Ğ .

G E N E L
PL A N

R E V İZ Y O N
L A R I

A K A R Y A  
K IT  V E  

LPG  
SE R V İS  

İST. 
D Ö N Ü ŞE  
N  D EĞ .

B A K A N L  
IK  ^  

T A R A F I  
N C A  

O N A N A N  
PL A N  
D E Ğ .

T O P L
A M

AKSU

2010 1 3 1 5

2011 1 1

2012 1 1 2
2013 1 1 2

DÖŞEME
ALTI

2010 8 1 9

2011 1 6 7

2012 9 1 10
2013 6 1 7

KEPEZ 2010 1 2 3
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2011 2 3 2 \ ■ ' < 1

2012 3 1 1 ;5

2013 2 1 ’

2010 2 1 3

K O NYAA 2011 1 3 1 5
LTI 2012 3 3

2013 2 1 1 3

2010 3 4 ' 2 1 1 11

2011 5 12 1 1 19

MURATP
A ŞA

2012 7 11 1 20

2013 2 5 1 8

Bağlı belediyeler tarafından yapılıp veya yaptırılıp ilgili belediyenin meclisinden 
geçmeden 5216 sayılı kanunun 7. Maddesine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisince 
değerlendirilmesi yapıldıktan soma;

A.B.B.M.'Ce Uveun Bulunan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları/Plan Değişiklikleri

İLÇE
(B E L E D İY E

)

Y IL L A
R

K U L L A N IM
K A R A R I

D E Ğ İŞ E N L
E R

M A H K E M E  
K A R A R L A R In  
A  İST İN A D E N  
H A Z IR L A N A N  

PL A N  
D E Ğ İŞ İK L İK L  

ERİ

K U R U L  
K A R A R L A R I  

N A  G Ö R E  
D E Ğ .

G E N E L  P L A N  
R E V İZ Y O N L A  

RI

A K A R Y A K  
IT  V E  l p g  

S E R V İS  
İST . 

D Ö N Ü ŞE N  
D E Ğ .

B A K A N L I
K

T A R A F IN
CA

O N A N A N
P L A N
D E Ğ .

TOPLA
M

AKSU

2010 1 1 2 4

2011 3 1 1 4 9

2012 3 1 1 1 2 8

2013 3 3 6

DÖŞEM EAL
Tl

2010 8 1 2 1 1 13

2011 1 4 3 1 9

2012 4 1 3 2 1 ' :i 12
2013 4 1 2 1 2 10

KEPEZ

2010 5 5

2011 3 2 5

2012 20 2 3 1 W:

2 6

2013 10 2 3 2 1 18

KONYAAL
Tl

2010 3 1 2 1 5 12

2011 9 2 2 1 2 16

2012 10 5 4 19

2013 7 1 1 1 1 11

M URATPAŞ
A

2010 4 2 1 1 2 10

2011 11 2 2 1 5 21

2012 6 8 2 1 3 20

2013 10 2 12
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A .B .B .M .'C E R E D D E D İL E N  1/5000 Ö L Ç E K L İ N A ZIM  İM A R  P L A N L A R I/PL A N  D E Ğ İŞ İK L İK L E k İ ?

İLÇE
(BELED İYE

)

Y IL L A
R

K U L L A N IM
K A R A R I

D E Ğ İŞ E N L
ER

M A H K E M E  
K A R A R L A R IN  
A  İST İN A D E N  
H A Z IR L A N A N  

PL A N  
D E Ğ İŞİK L İK L  

" ER İ

K U R U L  
K A R A R LA R I  

NA G Ö R E  
D EĞ .

G E N E L  P L A N  
R E V İZ Y O N L A  

RI

A K A R Y A K  
IT  V E  LPG  

SE R V İS  
İST. 

D Ö N Ü ŞE N  
D E Ğ .

B A K A N L I
K

T A R A F IN
CA

O N A N A N
PL A N
D E Ğ .

V , %  îi f

T O P L A
M

AKSU

2010 4 - 4

2011 1 1

2012

2013 2 1 3

DÖŞEMEAL
Tl

2010 3 2 5

2011 2 2

2012 1 1 2

2013 1 1

KEPEZ

2010 2 1 3

2011 6 6

2012 4 1 5

2013 6 1 7

KONYAAL
Tl

2010 1 1 2

2011 3 1 4
2012 3 2 5

2013 3 1 4

MURATPAŞ
A

2010 3 1 4
2011 8 2 10

2012 5 3 1 9

2013 1 1 1 3

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı 
îmar Kanunu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, ve diğer İmar Yönetmelikleri ve mevzuatı 
ile İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte 
birime verilen görevlerin hassasiyetle yerine getirilmesine devam edilmelidir. v.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan imarla ilgili işlemlerden 122 adedi 
Müfettişliğimin talebi üzerine Antalya Valiliği tarafından görevlendirilen Şehir Plancıları 
Mine TAK, Rıza AL VER ve Metin AKAR tarafından tetkik edilmiş ayrıca 42 dosya Jeoloji 
Mühendisi Derya KARATÜRK tarafından tetkik edilmiş ve teknik elemanlar tarafından 
düzenlenen raporların bir örneği İmar ve Şehircilik Dairesine tevdii edilmiş ve raporda 
belirtilen hususlara göre aşağıdaki tespitler yapılmıştır.

185. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi tarafından hazırlanan 12669 ada 5 parsele ait 
plan değişikliğine ait dosyada jeolojik etüt raporunun bulunmadığı incelenmiştir.

7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle 
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile 19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı Mülga Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığının Genelgesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 05/09/2013 tarih ve 13674
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sayılı Genelgesi gereğince planlarda jeolojik etüt raporunun bulunmasının sağlanması%ei$kÎF.

186. Bazen 5216 sayılı kanunun 11. Maddesine göre ret edildiği belirtilen l/100Öîite-"-s; 
plan değişikliğine dair bağlı belediye kararlarına ilişkin meclis kararlarında ret gerekçelerinin 
ayrıntılı olarak belirtilmediği, yasada kastedilen hükme uygun işlem yapılmadığı 
incelenmiştir.

Muratpaşa İlçesindeki 6208 ada 6  parsel ve 1284 ada 7 parsele ait işlemler örnek 
gösterilebilir.

5216 sayılı kanunun 14. Maddesine göre Büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe 
belediye meclisleri tarafından alman imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay 
içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar plânına uygunluğu yönünden 
incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye başkamna 
;önderilir. Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış 

sayılır.
Kanun metninden anlaşılacağı üzere ilçe belediyesi kararı nazım plana uygunluk 

yönünden değerlendirmeye tabi tutularak aynen veya değiştirilerek onaylanmalı (plan 
değişikliği uygun değil ise önceki durumun ayrıntılı tarifi yapılarak) ve onay ve değiştirme 
gerekçesi kararda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

187. Aksu Belediyesi Pınarlı Bölgesinde 285 ve 300 parsellerde hazırlanan 1/5000 
ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili dosyada olduğu gibi bazen planların 
A3boyutunda dosyalarında bulundurulduğu ve Döşemealtı Belediyesi 2071 parselin Antalya
2. İdare Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, 1/25 000 ölçekli nazım imar planında eski 
imar durumuna dönüştürülmesi, işina ait dosyada plan açıklama raporlarının yer almadığı 
incelenmiştir.

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 3.maddesi, “Nazım 
İmar Planı: Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan, varsa 
bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve arazi parçalarının genel kullanış 
biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde 
yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, 
ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar 
planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı 
bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır” hükmü ile Yönetmeliğin yine aynı 
maddesinde, “Uygulama İmar Planı: Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu 
işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve şilti bölgelerin yapı adalarını, 
bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına 
esas olacak uygulama etaplarını ve esaslarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve 
1 /1 0 0 0  ölçekte düzenlenen raporuyla bir bütün olan plandır” hükmü yer almaktadır.

Yönetmelikteki tanımlara uygun olarak İmar planı değişikliği dosyasında değişiklik 
öncesi ve sonrasının karşılaştırılması ve geniş çerçevede inceleme yapmayı sağlamak için 

^ planların paftalara işlenmiş vaziyette bulundurulması sağlanmalıdır.

- 188. Döşemealtı Belediyesi Kömürcüler Köyü 522 parsel ile yağca köyü 392, 393,
l l l f r ’ no û parseller ile 391 nolu parselin bir kısmında hipodrom amaçlı hazırlanan 1/5 000

§  Ç nazım imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların kabulü ve yakın çevresinin
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planlanmasına ait dosyada plana yapılan itirazların içeriğine ilişkin net bir Bilğiriîıi 
bulunmadığı incelenmiştir.

-w...

Plan Yapımına ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 14. Maddesine göre yapılması gereken 
planlara yapılan itirazın ve değerlendirmenin ayrıntılı bir şekilde bulundurulması gerektiği 
unutulmamalıdır.

189. Turizm Bakanlığı tarafından onaylanıp askı için Antalya Büyükşehir 
Belediyesine gönderilen Döşemealtı Belediyesi, Dereli Köyü 95 parselin tarımsal tesis alanı 
olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1 /1 0 0 0  ölçekli uygulama imar planı ile ilgili 
dosyasında askı tutanaklarının ve ilgili yazışmaların yer almadığı incelenmiştir.

03/11/2003 gün ve 25278 sayılı resmi gazetede yayımlanan “kültür ve turizm koruma 
ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde imar planlarının hazırlanması ve 
onaylanmasına ilişkin yönetmelik”’in 15. maddesine göre askıya çıkış-iniş tutanaklarının, 
. arsa itirazlarının ilgili bakanlığa Belediyesince gönderilmesi gerektiğinden askı tutanakları 
ve itirazlar var ise bu durumun net olarak tutanağa bağlanıp bakanlığa ulaştırılması 
sağlanmalıdır.

190. 09.04.2013 tarih ve 201 sayılı Meclis Kararı ile 1/25000 ölçekli Nazım İmar
Planına ve 10.04.2013 tarih ve 242 sayılı Meclis kararı ile 1/50001İ Nazım İmar Plamna
“Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği geçici maddesinde öngörülen uygulama
sınırının ve plan notunun eklenmesine karar verildiği, İlçe Belediyelerinin bu kararla
öngörülen plan notlarının 1/1000lik planlara eklenmesine dair kararlarının da 13.05.2013 tarih 
ve 316, 319, 321 sayılı kararları ile onandığı, 13.08.2013 tarih ve 453 Sayılı Meclis Kararı ile 
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Geçici 
Madde Uygulama Sınırı ve Plan Notunun Eklenmesine ait işlemlere Askı Sürecinde Plancılar 
odası tarafından Yapılan İtirazın Red Edildiği; İşlemlerden soma özet olarak “Plan notu 
olarak

“1. Mia Sınırı İçerisinde İlgili İlçe Belediyesince 1/5000 ölçekli “Antalya Anakent
if: Nazım İmar Planı” Merkezi İş Alanına (Mia) ilişkin Plan notlarının 23-24-25-26-27

maddeleri; bu maddeler uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonları 
yapılmadan uygulanamaz.

2. 20 mt. ve üzeri yol kesitine cepheli imar adalarında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planlarında gösterilmek kaydıyla “Konut Alanlarında” Zorunlu Zemin Ticaret yapılacaktır.

İp :  Bu durumda Yüksek Zemin Kat yapılması zorunludur.

3. 20 mt. altında yol kesitine cepheli imar adalarında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
|Ç |P |P lanlarmda gösterilmek kaydıyla “Konut Alanlarında” isteğe bağlı zemin ticaret (İ.B.Z.T.) 
^ ^ p iyaPilabilir. Ancak bu durumda Yüksek Zemin Kat yapılamaz.

Ş Ş ş j ^ v-.- 4- 01.05.1999 tarihinden önce planlanmış ve buna göre ekli paftada sınırları 
^ P ^ f İ ^ r ênnıiş alanlarda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında; Sınırları ve plan notlarında

aljfiak kaydıyla “Yol Boyu Ticaret Alanları ile Konut Alanlarında Katlar Alanı Brüt 
' .  • T  Toplamı; verilmişse T.A.K.S’mı, verilmemiş ise taks’ı % 30’u geçmemek kaydı ile açık ve

akm alar da dahil olmak üzere Katlar Alanının (Kaks, Tia, E)’sinin % 170’ini
Emsal Hesabı Ticaret Alanlarında Katlar Alanı={[(Kaks, Tia, E)-Taks] X 1,70}+
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Taks formülüne göre hesaplanır.” Eklenmiş olup, bu suretle Antalya Büyükşehir Bâj.edjyejsi~" 
İmar Yönetmeliğinde öngörülen hususların planlara aktarıldığı, zira 01.06.2013 tarihinden > 
itibaren Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin yürürlükten kalkarak Plânlı- 
Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümlerinin geçerli olacağı ve plana konulan hükümlerin 
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yer almadığı göz önüne alınarak eskiden beri 
uygulanan Belediye İmar Yönetmeliği hükmünün plana aktarılmasının amaç edinildiği, 
incelenmiştir.

Plana ilişkin İtirazda bulunan Antalya Şehir Plancıları Odasının itirazında 
;“10.04.2013 tarih ve 242 sayılı meclis kararında alınmış olan kararlar incelendiğinde özetle; 
Bugün Kentimizin bir çok sorununun temelinde, projeksiyon kent nüfusuna göre yapılan 
nazım imar planına; katlar alanının 1.7 katsayısı ile çarpılması sonucu bir emsal oluşturulması 
nedeniyle kentin birçok bölgesinde sosyal ve teknik birçok altyapı alanının yetersiz kalması 
sonucunu doğurmaktadır. Geçici maddenin konulduğu 1999 tarihinde hepimizin malumu olan 
sınırlayıcı bir katsayı olarak konulsa da günümüzde bu madde ile fazladan yapılaşma hakkı 
elde etmiş bir çok parselin olduğu ve çarpık bir kentleşme yoluna girdiği özellikle ulaşım gibi 
konularda görülmektedir. Ayrıca bu katsayı ile elde edilmiş bulunan yapılaşma hakları 
kazanılmış bir hak teşkil etmemekte, imar planları geçerli olduğu zaman alınacak imar 
durumuna göre yapılaşmanın olması gerektiği açıktır. Bu madde uygulamasının plan notuna 
ilave edilmesi plan projeksiyon nüfusunda yapacağı artışın bu nüfusun karşılığında gerekli 
kentsel teknik ve sosyal donatı alanlarının ayrılması ile mümkündür. Bu şekilde yapılacak 
olan bir plan notu ilavesi revizyon plan kapsamına girmemekte olup nazım imar planında 
değişikliğe yol açması nedeniyle Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 28. Madde 
Hükümlerine aykırıdır. Ayrıca seneler öncesinde yürürlüğe giren, bugün halen yürürlükte 
bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planına Plan Notu şeklinde konulmaya çalışılan 
maddelerin aslında hiçbir teknik araştırma yapılmadan ve hiçbir gerekçe ortaya konulmadan, 
Büyükşehir Yönetmeliğinin kaldırılması gereken maddelerinin uygun olmayan bir şekilde 
kullanılmasının sağlanması şeklinde yorumlanabilir. Yine meclis kararı ile onaylanan plan 
notunda 1999 yılından önceki planmış alanlar diyerek 1999 yılından ve geçici maddeden önce 
ruhsat ve iskan almış günümüzde ekonomik ömrünü tamamlamış yapılaşmış alanları da dâhil 
ederek eski kent merkezinde yoğunluk artışına neden olmakta ve gerekli kentsel teknik ve 
sosyal donatı alanı oluşturmamaktadır. Ayrıca Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde kapalı 
alanların emsale dâhil, açık çıkmaların emsal dışı olduğu düşünüldüğünde 1.7 katsayı 
hesabının kapalı çıkmaları arttırmaya yönelik olduğu açıktır. Bu madde eğer, bir kısıtlamaya 

Ş yönelik bir karar olsaydı emsalden fazla olarak hesaplanan kısmın açık çıkmalara yönelik bir 
kısıtlama şeklinde yapılması gerekirdi. Antalya Büyükşehir İmar Yönetmeliğinden7 gelen 

•ı: Geçici madde uygulamasına dâhil edilmeyen birçok alanın bu plan notuyla dâhil edilerek 1.7
İ ğ  katsayısı kullanılan alanların genişletilmiş olması da kabul edilemez bir durumdur. Meclis 
§Ü fr kararıyla ilave edilen“Muratpaşa Belediyesi, Kepez Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi 
§|İ f g  sınırları içerisinde 01.05.1999 tarihinden önce planlanmış alanlarda su basman kotu altında 
ğm - tertiplenen ve iskan edilen Bodrum Katlar ile Yüksek Zemin Katlardaki Asma Katlar Katlar 
g |g || | Alanına dâhil edilmez.” Şeklinde karar alınırken bu alanların neden emsal harici tutulduğu 

anlaşılmamaktadır ve seneler öncesinde yürürlüğe giren bir plana hiçbir teknik gerekçe 
IfföV sunulmadan müdahale edilmektedir.

S/: '
' Planlı Alanlar Tip İmar yönetmeliğinin “Yapı düzenine ait tanımlar” başlıklı 16. 

^ ^ ^ jddesinde: (Değişik:RG-13/7/2000-24108) Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) (Emsal): Yapının 
ftffi§i;^ütün katlardaki alanları toplamının parsel alanına oranından elde edilen sayıdır. Katlar alanı
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bodrum kat, asma kat, çekme ve çatı katı ve kapalı çıkmalar dahil kıülamlabil^Jbi^ö&i:?- 
katların ışıklıklar çıktıktan sonraki alanları toplamıdır. \  •"
12. Bodrum kat: Zemin katın altındaki katlardır. ^
Şeklinde tanımlar bulunmaktadır. Bu durumda; getirilen plan notunda emsal harici tutulan 
borum katların emsal artışına yol açacağı görülmektedir11 denilmektir.
Odanm itirazı yönetmelikte yer alan geçici maddenin “planlı alanlar tip imar Yönetmeliğinde 
geçen yapı alanı(emsal) ve toplam inşaat tanımlarındaki hükümlere aykırı olması nedeni ile 
yönetmeliğin uygun olmadığı ve düzeltilmesi gerektiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
bildirilmiştir.

Bakanlığın uygun görmemesi nedeni ile yönetmelikten çıkarılan geçici madde bu kez 
plan notlarına eklenmek sureti ile uygulanmak istemiş, bu kez geçici değil kalıcı hale 
gelmiştir.

Plana yapı alanının 1.70 katsayısı ile çarpılması ile elde edilen alanın emsale dahil 
edilmemesi öte yandan 2.50 subasman kotunda yer alan bodrum katların emsale (yapı 
alanına) dahil edilmeden iskan edilebilmesi plan üzerinde nüfus için hesap edilen yapılan 
yerleşim alanlarına hesap edilmemiş ilave alan eklemektedir. Hesap dışı ilave alanlar kente 
ilave nüfus yerleştirmesine bu yerleşimin ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları 
ayrılamamaktadır. Bu anlamda söz konusu meclis kararı “plan yapımı ve değişikliklerine dair 
yönetmelik “ hususlarının yer aldığı ve itirazı ret edilen Plancılar Odasının İdari yargıya 
başvurma işlemlerinin devam ettiği, 

incelenmiştir.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 08.09.2013 tarihinde düzenlenen Geçici 7. 
Maddesi “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar mücbir sebeplerle başvuru yapamamış 
olanların 1/6/2013 tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde yapı ruhsatı almak için yaptıkları 
ve yapacakları müracaatlar; bu Yönetmeliğin tanımlarına, genel hükümlerine ve ruhsata 
ilişkin hükümlerine aynen uyulmak suretiyle sonuçlandırılmak kaydıyla ilgili idarelerin imar 
yönetmeliklerinin 1/6/2013 tarihinden önce yürürlükte bulunan diğer hükümlerinin lehte 
olanlarına göre neticelendirilir.”

Aynı tarihte düzenlenen Geçici 8 . Maddesine göre “Bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar 1/6/2013 tarihinden sonra yürürlükte olan mevzuata göre yapılan müracaatlar bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi olduğu mevzuatın lehte olan hükümlerine, göre 
sonuçlandırılır.

Aynı tarihli Geçici 9. Maddesine göre “Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin dördüncü 
fıkrasının uygulamasına ilişkin süreler, üst kademe planları 2/8/2013 tarihinden önce 
onaylanmış planlarda 1/1/2014 tarihinden itibaren başlar.”

... Yönetmeliğin geçici maddelerinde belirtilen hükümler hiçbir şekilde yönetmeliğin 
İ l i l  tanımlama, genel hükümler ve ruhsata aykırı plan notları konulamaz.
ipşivj-:'-:
st y g f :-. Plancılar Odasının itirazında da yer aldığı hususlar ve yönetmelik hükümlerine uygun 
J ü  -' $ eı:n yapılmalı ve yargının değerlendirmesinden sonra yargı kararı gereğine uygun işlem 
İ f f f :  Yapılmalıdır.
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incelenmiştir. ’ ' « 5

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2013/15 ve 2013/17 sayılı genelgeleri doğrultusunda, 
her türlü plan ve plan değişikliklerinin sayısal ortam kayıtları ile beraber Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü sistemine iletilebilmesi için Antalya 
Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir.

192. İmar ve Bayındırlık Komisyonlarının çalışmalarına Daire Başkam, Planlama 
Müdürü ve konuyla ilgili plancının katıldığı, komisyon kararlarının meclis kararlarıyla 
birlikte yayınlandığı incelenmiştir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 15. maddesinde, İmar ve Bayındırlık 
komisyonlarının çalışma esasları belirlenmiş olup “Komisyon çalışmalarında uzman 
kişilerden yararlanılabilir. Gündemdeki konularla ilgili olmak üzere; kurum temsilcileri, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümlerinin, sendikalar (oda 
üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun, sendika konfederasyonunun bulunduğu yerde 
konfederasyonun) ve uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davet edilen 
uzman kişiler, oy hakkı olmaksızın ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş 
bildirebilir.” denilmektedir. Ayrıca “Komisyon raporları alenidir, çeşitli yollarla halka 
duyurulur ve isteyenlere Büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenecek maliyet bedeli 
karşılığında örneği verilir.” denilmektedir. Mevzuat hükmüne uygun işlem tesis edilmelidir.

K m  Kanunu uygulaması is ler i:

193. 3621 Sayılı Kıyı Kanununa göre Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin tasarrufunda 
553 ada üzerinde Konyaaltı Beachpark ile 1071 nolu parsel üzerinde Lara Beach Parkta 
planların yapıldığı, Lara bölgesinde dolgu imar planının yapılma sürecinde olduğu, 
büyükşehir belediyesinin bu alanlarda kontrol ve denetim görevini yürüttüğü, kentin bir bütün 
olarak kıyı çizgilerinin belirlenerek ilgili makamlar tarafından onaylandığı, kıyı ile ilgili 
işlemlerin büyükşehir belediyesinin kendi sorumluluk alanları dışında kontrol ve denetim 
işlerinin ilçe belediyeleri tarafından yürütüldüğü anlaşılmıştır.

. ! .

'ğğy 3621 Sayılı Kıyı Kanunu kapsamındaki tespit ve denetim görevinin hassasiyetle
f ;  yürütülmesi sağlanmalıdır. ^

||A Otopark is ler i:

|g | '  194. 3194 Sayılı Kanunun 37. maddesine göre, imar planlarının tanziminde, planlanan
bölgenin şartları ile müstakbel ihtiyaçlar göz önünde tutularak lüzumlu otopark yerlerinin 

W  ayrıldığı, ayrıca ilçelerden gelen l / 1 0 0 0 1 iklerle ilgili planların “otopark ihtiyacı kendi 
¡İpC parselinde karşılanacaktır” şeklindeki plan notuyla değiştirilerek onaylandığı incelenmiştir.
l i f t ;
P İ İ f e \ ! 3194 sayılı Kanunun 37. maddesi hükmü uyarınca, imar planlarının düzenlenmesi
jf l jfe Şrasında, planlanan beldenin ve bölgenin koşulları ile gelecekteki ihtiyaçlarının dikkate 

“ J K *  gerekli otopark yerlerinin dikkate alınması bu doğrultuda, 01/7/1993 tarih ve 21624 
Resmi Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliği hükümlerinin eksiksiz uygulanması, 

^ ^ ^ t^park Yönetmeliğinin 4. maddesinin değişik (h) bendi gereğince, imar planlarıyla Otopark 
^ ^ j l-tm gagi hükümlerine aykırı kararlar getirilemeyeceği genel esasına uyulması gerektiği



/. . ---- A- /•
unutulmadan işlem yapılmalı ve İmar planlarında yeterli otopark alanları planlanmasına 3 ^  a V  
rağmen, uygulayıcı ilçe b e l e d i y e l e r i - tarafından yeterli uygulamanın yapılmadığı g ö rü lr& ü ^ f^ ..^ '
olup, şehrin yaşam kalitesinin artırılması için planlanan otoparkların uygulanmasının takibi 
Büyükşehir Belediyesince yapılmalıdır.

195. Otopark bedellerinden alınması ile ilgili bir hesap açıldığı, ancak hesapta bir 
meblağın toplanmadığı ve ilçe belediyelerinin paylarını yatırmadıkları incelenmiştir.

Otopark Yönetmeliğinin Otopark Bedelinin Tahakkuk ve Tahsili başlıklı 10. 
Maddesini göre Otopark bedellerinin tahakkuk ve tahsil esasları Yönetmelik ve Tebliğ 
hükümleri de dikkate alınarak belediye meclisleri veya il genel meclisleri tarafından 
belirlenir. Otopark bedelleri kamu bankalarından herhangi birinde açılacak otopark hesabına 
yatırılır. Bu hesapta toplanan meblağa yasaların öngördüğü faiz oram uygulanır. Büyükşehir 
belediyesince ilçe belediyeleri adına otopark hesabı açtırılır. İlçe belediyeleri hesabında 
toplanan otopark meblağı, büyükşehir belediyelerince o ilçe sınırları içerisinde yapılacak veya 
yaptırılacak bölge veya genel otoparkları için kullanılır.

Otopark Hesabından Yapılacak Harcamalar başlıklı 11. Maddesine göre Otopark 
hesabında toplanan meblağ, belediyelerin kendi kaynaklarından ayıracağı tahsisatla birlikte, 
tasdikli plan ve beş yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında 
otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otoparkların inşaasında kullanılır. 
Otopark hesabında toplanan meblağ otopark tesisi dışında başka bir amaçla kullanılamaz. 
Otopark hesabında toplanan meblağ, belediyelerce hazırlanacak sarf belgesi, verile emri ve 
hakediş raporuna göre belediyesinin yazılı talimatı üzerine ilgili bankaca hak sahibine ödenir.

Anılan mevzuat hükmü gereği yerine getirilmelidir.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

Personel Eğitimi Şube Müdürlüğü ve İşçi İlişkileri Şube Müdürlüğünden oluştuğu, bir önceki 
teftişte bulunan Ücret Yönetimi Şube Müdürlüğünün 14/09/2011 tarihli ve 415 sayılı Belediye

196. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının; Personel Şube Müdürlüğü,

X W -  — ------>--------- ---------- ----------------- -----O ----------

Si; Şube Müdürünün asaleten atandığı, Personel Eğitim Şube Müdürlüğünün vekaleten 
irütüldüğü incelenmiştir.

'  J  A  T V /  l U I i i U İ U  1 V U  V U ı j l i l J l U ü i

p g | | i  durumunda, 10/01/2012 tarihli ve 54 sayılı Belediye Meclisi kararı kurulan İşçi İlişkileri Şube
/■-! v v --------------------------  —  —  —

| M ü d ü r l ü ğ ü n e  teşkilatlandırılması sağlanmalıdır.

f | | | y • 197. Norm kadro düzenlemesinden sonra; yeni oluşturulan ve norm kadro çalışmaları
f | | p | s  sırasında birleştirilen belediye birimlerinin yetki ve sorumluluklarını belirleyen 
KlPfe yönetmeliklerin hazırlandığı ve Belediye Meclisinin onayından geçirildiği,

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının uygun çalışma ortamına kavuşması

- İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
önetmeliğin 12.04.2010 tarihli ve 153 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile yürürlüğe
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konulduğu, ancak 10/01/2012 tarihli ve 54 sayılı Belediye Meclisi kararı ile İşçi İlişk i% i'JŞ üb^-p ;^^--'/ 
Müdürlüğünün kurulmasına rağmen Yönetmelikte yeni kurulan Müdürlüğün göre,v ver 
yetkilerinin tanımlandığı değişiklik yapılmadığı,

İncelenmiştir.

Kurumsallaşmanın gerçekleşebilmesi için en temel unsurun kurallaşma olduğu 
gerçeğinden hareketle, Belediye birimlerinin verimli olarak çalışabilmeleri ve üzerlerine 
düşen görevleri sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri için görev, yetki ve sorumluluklarını 
bilmeleri gerektiği aşikârdır.

Anayasa Mahkemesinin 25.05.1976 günlü ve E: 1976/1, K:1976/28 sayılı kararında;
“...Bir kurumun işleyişine gelince; sözü edilen kadrolara bağlı görev, yetki ve 

sorumlulukların ne olduğunun; kurumun amacına ulaşabilmesi için bu görev ve yetkilerin ne 
suretle ve hangi yollardan yerine getirileceğinin ve birbirleriyle olan ilişkilerinin saptanması
o kurumun işleyişinin belirlenmesi demektir. Kurumun işleyişi belli görev, yetkilerin 
kullanılması ve sorumlulukların yüklenilmesi yöntemidir...” yönündeki hükmü de göz önünde 
bulundurularak,

Belediye birimlerinin görev ve çalışma yönetmeliklerinin mevzuat ve kurumsal 
yapıda değişiklik meydana geldiğinde Belediye Meclisi tarafından güncellenmesi ihmal 
edilmemelidir.

198. Antalya Büyükşehir Belediyesinin personel durumunu gösteren tablolar 
aşağıdadır:

Memur Kadroları
Hizmet Sınıfları Norm Kadro Dolu Boş

Memur Sözleşmeli Per.
G.İ.H. 1838 512 7 1319
T.H.S. 709 128 175 406
S.H.S. 120 30 25 65
A.H.S. ' 17 1 7 9
Y.H.S. 102 12 - .100

683 214
Norm Kadro 

Toplamı
2786 897 1889

V

İşçi Kadroları
Pozisyon Norm

Kadro
Dolu Boş

Ustabaşı 38 7 31
Usta 38. 6 32
İşçi 1135 468 667
Aşçı - - -
Operatör 38 4 34
Yağcı 38 5 33
Şoför 161 26 135
Temizlik İşçisi - - -
Geçici İşçi 558 58 500
Geçici İşçi (5 ay 29 gün) - - -
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Hizmet Alımı Suretiyle Çalışanlar
İstihdam Alanı İstihdam Edilen Personel 

Sayısı
Fen işleri Dairesi Başkanlığı 89
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 227
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 180
Çevre Kor. ve Kont. Dairesi Başkanlığı 2007
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 240
Kültür Dairesi Başkanlığı 194
Zabıta Dairesi Başkanlığı 498
Basın Yayın ve Halkla İliş.Dai.Bşk.lığı 19
Ulaşım Dairesi Başkanlığı 88
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dai.Bşk.lığı 46

Toplam 3588

Memur 683
Sözleşmeli Personel 214
Sürekli İşçi 516

574Geçici İşçi 58
Geçici İşçi (5 ay 29 gün) -

Norm Kadro Çalışan Sayısı 1471
Belediye Başkanı, Başkan 
Yardımcısı(Meclis üyeleri 
arasından atanan)

1

Özel Güvenlik (Belediyenin 
kendi bünyesinde olan)

-

Şirket çalışanı 3588
TOPLAM 5060

Yukarıdaki tablolar incelendiğinde;

2.786 memur kadrosunun 1.889 unun, 2.006 işçi kadrosunun 1.432 siftin boş olduğu, 
hizmet alımı suretiyle 3.588 kişinin çalıştırıldığı, hizmet alımı suretiyle çalıştırılan kişilerin 
sayısının Belediyenin memur ve işçi sayısı toplamının yaklaşık 2,5 katı olduğu, özellikle 
memur kadrosunun büyük çoğunluğunun boş olması sebebiyle memurlar eliyle yürütülmesi 
gereken birçok işte işçilerin ya da hizmet alımı suretiyle çalıştırılan kişilerin görev yaptığı,

•yiV:v.-vvY.. .;
Waâk'ji- iv.

.

t e  
İ te V .

kadrosu bulunmadığ:
İ§İ^Jr,i ’

Belediyede (7) adet dondurulmuş memur kadrosu bulunduğu, dondurulmuş sürekli işçi
;ı,

02.08.2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6495 sayılı Bazı Kanun 
|p ||g |v e  Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9. maddesi 
! t l § | | g  gereğince sözleşmeli personelin kadroya geçirilme çalışmalarının devam ettiği,
BBSft______  . . .

¡g8g»IİsjFŞîgjg£ i - r :'

İncelenmiştir.

Bürokratik yapıdaki devamlılığın sağlanabilmesi, hizmetlerin aksamadan 
^ g f ip r ü tü le b i lm e s i ,  mevcut birim amirleri ile memurların emekliliğinden sonra hizmetlerin
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sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, boş olan memur kadrolarının merkezî yerleştirme :ye i 
naklen geçişler ile doldurulması sağlanmalıdır.

199. Antalya Büyükşehir Belediyesinde teftiş dönemindeki personel hareketleri 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Yıl
İsti
fa

Göreve Son 
- Müstafi

Emeldi 

- Vefat

Nalden

Atama

Nalden

Ayrılma

Açıktan

Atama

Açıktan

Veldl

Atama

2010 2 _ 7 55 25 8

2011 1 _ 5 34 14 22

2012 _ _ 2 30 13 13 _

2013 2 _ 4 9 8 1 „

Toplam 5 _ 18 128 60 44 _

2013 yılındaki veriler 23/09/2013 tarihi itibariyledir.

Tablo incelendiğinde; teftiş döneminde (5) istifa, (18) emeklilik ve vefat, (128) naklen 
atama, (60) naklen ayrılma ve (44) açıktan atama gerçekleştiği anlaşılmıştır.

Personel hareketlerine ilişkin işlemler Müfettişliğimce örnekleme suretiyle incelenmiş, 
işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmeye çalışıldığı görülmüştür.

200. Teftiş tarihi itibarı ile Belediyenin üst yönetiminin görev yapma şekilleri aşağıda 
gösterilmiştir;

te::-: ' 
§ r " \  

0®$*' -

l V

i p i
-

Unvan Asil Vekâleten Tedviren
Genel Sekreter - 1 -

Genel Sekreter Yardımcısı 3 -

Daire Başkanı 11 7
Şube Müdürü 18 45 mm \

Tablo incelendiğinde; genel sekreter kadrosunun boş olduğu ve vekâleten yürütüldüğü, 
daire başkanlarından ( l l ) ’inin asaleten, (7)’sinin vekâleten görev yaptığı, şube müdürlerinden 
(18)’inin asaleten, (45)’inin vekâleten görev yaptığı incelenmiştir.

Danıştay 3. Dairesinin Esas: 1982/1960, Karar: 1982/929 sayılı Kararında da belirtildiği 
üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve değişikliklerdeki hükümlere göre bir

g g g ğ i görevin asaleten, vekâleten ya da ikinci görev olarak yürütülmesi mümkün olacağından ve 657
F' ' - -  Sayıh Yasa ve değişikliklerinden “tedviren” görevlendirme adı altında bir görevlendirmeye

yer verilmediğinden bundan böyle birim amirliği kadrosuna yapılan görevlendirmelerin 657 
f ayılı Kanun çerçevesinde yapılması ve “tedviren” görevlendirme işlemi yapılmaması,

Belediye genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ile şube 
pv^v^rleri sürekli ve aslî görevler olduğundan, bu görevlerin güvenli ve istikrarlı görev 
pûiütülebilmesi bakımından boş bulunan kadrolara mevzuat hükümleri çerçevesinde atama
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yapılabilmesi için durumları uygun belediye personelinin, 657 sayılı Devlet M emurları., 
Kanununun 4/A, 33 ve 68. maddeleri ve Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarîöa^ 
Dair Genel Yönetmeliğin 5. maddesi ile bu Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanan 
ve İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, 
Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların 
Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik gereğince görevde eğitim ve sınavlarına 
katılmaları konusunda teşvik edilmesi, boş olan müdürlük kadrolarının doldurulması 
sağlanmalıdır.

201. Teftiş tarihi itibariyle, toplam (214) personelin sözleşmeli personel olarak 
istihdam edildiği, sözleşmeli personele ödenecek net ücret konusunda Belediye Meclisi 
kararının alındığı, personele ait sözleşme örneklerinin sözleşmenin imzalanmasını izleyen 
(30) gün içinde İçişleri Bakanlığına gönderildiği, sözleşmeli personel eliyle yürütülen 
hizmetlere ilişkin kadroların boş olduğu ve bu kadrolara atama yapılmadığı,

Beyan edilmiş ve incelenmiştir.

Sözleşmeli personel istihdam edilmesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49/3-5. 
maddesi hükümleri ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro 
İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 21. maddesi ile Bakanlar Kurulunun 06/06/1978 
tarihli ve 15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel 
İstihdamına İlişkin Karar hükümleri göz önünde bulundurulması ihmal edilmemelidir.

202. Mütercim-Tercüman kadrosunda sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin bir 
kısmının yüksek öğretim kurumlarmm lisans düzeyinde eğitim veren “mütercim-tercümanlık” 
bölümlerinden mezun olduğu, bir kısmının ise Edebiyat ya da Fen-Edebiyat Fakültelerinin 
ilgili bölümlerinden mezun oldukları ve en az B düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil 
bilgisine sahip olduklarına dair belgenin dosyalarında bulunmadığı incelenmiştir.

Gizem KUTLU’nun İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim- 
Tercümanlık (İngilizce) bölümünden mezun olmasına rağmen, Betül USLU’nun Dil Tarih ve 
Coğrafya Fakültesinin İngiliz ' Dili ve Edebiyatı bölümünden, Oya UYSAL’ın Ege 
Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun olmaları, Oya UYSAL’m 

H  dosyasında en az B düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olduğuna dair
§ ||' belge olmaması örnektir.

p S İ S  i  ■ 

ü

Bakanlar Kurulunun 06/06/1978 tarihli ve 15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel İstihdamına İlişkin Karar ekinde yer alan 4 Sayılı 
Cetvelde mütercim-tercüman kadrosu için, “Yükseköğretim kurumlarmm en az lisans 
düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak ve an az B düzeyinde KPDS veya 

¡ i tİ l l^  dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak” öngörüldüğü dikkate alınmalı, mütercim-
j ||||§  tercümanlık kadrosuna atamalarda yüksek öğretim kurumlarmm mütercim-tercümanlık
İp ',. bölümünü bitirenler ile sözleşme yapılmalı, dosyalarında an az B düzeyinde KPDS veya
¡ j^ ||p f  dengi yabancı dil bilgisine sahip olduklarına dair belgesi bulunmayanlardan bu konuda belge
|||! ||§ § ; ;:  alınmalıdır.

203. Bazı sözleşmeli personelin görevleri ile ilgili olmayan birimlerde çalıştıkları 
^ ^ ^ g ö i jO lm ü ş tü r .



Peyzaj Mimarı Aylin YILMAZ’ın Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünde, Antrenörlük 
Eğitmeni Alper ALTIPARMAK’m Protokol Şube Müdürlüğünde çalışıyor olmaları ö rn e k ti^  j

Sözleşmeli personelin unvanlarına uygun birim ve görevlerde çalıştırılmasına özen 
gösterilmelidir.

204. Büyükşehir Belediyesinde işçi kadrosunda bulunan personelden bazılarının, 
özellikle bayan olanların memur olarak çalıştırıldığı incelenmiştir. Bunlara ilişkin tablo 
aşağıdadır.

Sa%_(87);;;
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Birim Adı Kadrolu İşçi Geçici İşçi

1 .Hukuk Müşavirliği 2 1

Asat Genel Müdürlüğü 4

Basın Yay. Ve Halk. İliş. Dai. Bşk.lığı 4

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 2

Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk. Lığı 6

Deprem Risk Yön. Ve Kents. İyi. Dai. Bşk.lığı 0 8

Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığı 1

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 5

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 2 13

İnsan Kaynakları ve Eğit. Dairesi Bşk.lığı 5

İtfaiye Dairesi Başkanlığı 1

Kay. Gel. Ve İştirakler Dairesi Bşk.lığı 12

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 6

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 10

Özel Kalem Müdürlüğü 4

Protokol Şube Müdürlüğü 1

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 4 t':

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 2

Teftiş Kurulu Başkanlığı 2

Ulaşım Pln. Ve Ray. Sis. Dai. Bşk.lığı 10

Yazı İşleri Dairesi Başkanlığı 3

Zabıta Dairesi Başkanlığı 2

t o p l a m 88 22

>:. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığında işçi kadrosundaki Selam ŞENEL’in, 
|Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğünde işçi kadrosundaki Evrim Mert 
¡DEMİRTAŞ’IN memur olarak çalıştırılmaları örnektir.
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Anayasanın 128. maddesinde; "Devletin Kamu iktisadi Teşebbüsleri ve diğir, kamu 51 '' ym etin Kamu iktisadi Teşebbüsleri ve diğğr, kamu 9 '' o, 'J  
tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetÛHnjğı 
gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülür. ’ ’ 
denilmektedir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu süreklilik arz eden görevlerin memurlar 
eliyle yürütüleceğini, aym Kanunun değişik 33. maddesinde ise kadrosuz 
çalıştırılmayacağı hükmü yer almaktadır.

memur

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 14.11.1994 tarihli ve 1568 
Sayılı Genelgesinde, “Memurlar eliyle yürütülmesi gereken kamu görevlerinin 
yürütülmesinde işçi statüsünde personel istihdamının, Anayasa ’nın 128/1, 657 Sayılı 
Kanunun 4. maddeleri ile Sayıştay 3. Dairesi 'nin 1968/229 ve 1. Dairesinin 1969/6978 Gün 
ve Sayılı Kararlan karşısında mümkün olmadığı ” belirtilmiştir.

Sayıştay 1. Dairesinin 1969/6978 Sayılı ve 3. Dairesinin 1968/229 Sayılı Kararlarında, 
kadro konusu olan ve süreklilik arz eden görevlerde yevmiyeli personelin çalıştırılmayacağı 
hususuna açıklık getirilmiştir.

Danıştay 2. Dairesinin bir Belediye ile ilgili 18.06.1998 tarihli ve E: 1996-2988, K: 
1998-2222 Sayılı Kararında, daimi işçi olan kişileri mevzuata aykırı olarak memurluk 
kadrolarında görevlendirmenin TCK’nin 240. Maddesinde (Halen yürürlükte bulunan TCK 
257. maddesiyle düzenlenmiştir.) tarif edilen görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu 
ifade edilmiştir. Yine Danıştay 2. Dairesinin bir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili 09.12.1997 
tarihli ve E: 1996-666, K: 1997-2956 Sayılı Kararında da belediyenin genel idare esaslarına 
göre yürütmek zorunda olduğu asli ve sürekli kamu görevlerini işçi statüsünde kişiler 
atayarak, Anayasanın 128 ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesine aykırı 
olarak işçiler eliyle gördürmesi şeklindeki işleminin TCK’nin 240. maddesinde (Halen 
yürürlükte bulunan TCK 257. maddesiyle düzenlenmiştir.) tarif edilen suçu oluşturduğu ifade 
edilmiştir.

Belediye Teşkilatının yukarıda zikredilen mevzuat hükümlerine uygun olarak 
yapılandırılması, iş ve işlemleri işçilere yaptırılarak imzaların memurlar tarafından atılması 

} gibi bir uygulamaya gidilmemeli, yukarıda sıralanan kanun hükümleri, konuya açıklık getiren 
Bakanlık Genelgesi, Sayıştay ve Danıştay Kararları göz önünde bulundurularak hukuka 
uygun işlem tesis edilmesi sağlanmalı, aksi uygulamaların hukuki sorumluluk doğuracağı 
unutulmamalıdır. ^

205. Teftişe tabi dönemde, belediye personel giderlerinin, bütçe gelirlerine oranını 
gösteren tablo aşağıdadır:

Yıl

Bir Önceki Yıl Gerçekleşen Bütçe 
Geliri + (Bir Önceki Yıl 

Gerçekleşen Bütçe Geliri x Yeni 
Değerleme Katsayısı) (213 sayılı 

VUK’a göre belirlenen)

Gerçekleşen Personel 
Gideri

Oranı %

2010 330.547.726,52 TL 57.362.550,59 TL % 17,3 5

2011 324.603.823,63 TL 65.664.777,16 TL %20,23

I



İçişleri Bakanlığı,

2012
354.439.609,59 TL

t e f t i ş  r a p o r u

80.528.841,35 TL

Yukarıdaki tablolar incelendiğinde, teftişe tabi yıllarda gerçekleşen personel 
giderlerinin bir önceki yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen 
yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşmadığı 
görülmektedir.

Personel istihdamında 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin; “Belediyenin 
yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl biitçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununda belirlenen yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın 
yüzde otuzunu aşamaz...Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana 
gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve 
izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı 
yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu 
zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte belediye 
başkanından tahsil edilir.” hükmü uyarınca işlem yapılmasına devam olunmalıdır.

206. Teftişe tabi dönemde, memur kadrosunda istihdam edilen personele ikramiye 
ödemesi yapıldığı incelenmiş, ancak uygulamada başarılı personel adına tahakkuk ettirilen 
ikramiyenin bütün personel arasında eşit olarak dağıtıldığı beyan edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin son fıkrasında; lisözleşmeli ve işçi 
statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur 
sayısının yüzde onunu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (20.000) gösterge 
rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil 
olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez 
ikramiye ödenebilir. ” hükmü gereğince,

Disipline ve iş verimine katkısı göz önünde bulundurularak hizmette verimliliğin 
arttırılması, iş ve meslek disiplinin tesisi, liyakatli ve başarılı personelin teşviki maksadıyla 
üstün gayret ve başarı gösteren Belediye memurlarına 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. 
naddesinin son fıkrasındaki hüküm doğrultusunda ikramiye ödemesi yapılmasına devam 
olunmalı, fakat uygulamanın belediye memurlarına ek gelir sağlama anlayışından 
uzaklaşılarak kanundan öngörülen amaca yönelik olarak uygulanması sağlanmalıdır. v,

207. Antalya Büyükşehir Belediyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 
maddesi ve bu maddeye istinaden çıkarılan Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları

!# ;. île Yapılacak Merkezi Sınav Ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanunun 
30 maddesi ve bu maddeye istinaden çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü 
veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak 

af- Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Yurtiçinde İşe 
b i nerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
| | | | Esirgeme Kurumu Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan Muhtaç Çocukların İşe 
^^yerleştirilm esine İlişkin Tüzük hükümlerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek 
||||a rn ac ıy la  kendileri için tespit edilen norm içerisinde yeterli sayıda boş kadronun Belediye ve 

“"Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair 
önetmeliğin 22. maddesi gereğince tahsis edilmediği incelenmiştir.
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Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro ilk ’e 've 
Standartlarına Dair Yönetmeliğin 22. maddesinin; “Kapsama dahil kurum ve kuruluşlar,,657-, 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi ve 22/8/2011 tarihli ve 2011/211)2 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna 
Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik ile 
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi ile 25/4/2009 tarihli ve 27210 
sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Yurtiçinde îşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında 
Yönetmelik ile 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 10/2/1995 tarihli 
ve 95/6542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Korunmaya Muhtaç 
Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük hükümlerinden doğan yükümlülüklerini yerine 
getirmek amacıyla kendileri için tespit edilen norm içerisinde yeterli sayıda boş kadroyu 
tahsis ederler.” gereğince işlem yapılmalıdır.

208. Antalya Büyükşehir Belediyesinde, 657 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen 
(27) engelli personel bulunduğu, 19/08/2013 tarihinde Antalya Valiliğine yazılan bir yazı ile 
■55) engelli personel ataması yapılması için talepte bulunulduğu ifade edilmiş ve 
incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesinin;
“Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 

oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3 ’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya 
kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.(2)

Engelliler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan 
sınavlardan ayrı zamanlı olarak, engelli kontenjanı açığı bulunduğu sürece engel grupları ve 
eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak 
suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır.(2)

Engelli personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile 
engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur. 
Engelli açığı bulunan kam u kurum  ve kuruluşları bir sonraki y ıl için alım yapacakları 
engellilere ilişkin taleplerini her yılın Ekim  ayının sonuna kadar Devlet Personel 
Başkanlığına bildirmek zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve, kuruluşların 
bildirimi üzerine, engelli kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir...” hükmü 
gereğince işlem yapılmalıdır.

V.:

209. Antalya Büyükşehir Belediyesine ait işçi kadrolarında, engelli (19), eski hükümlü
(11) ile askerlik hizmetini yaparken Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan 
terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralanan (5) kişinin 
istihdam edildiği ifade edilmiş ve incelenmiştir.

4857 sayılı İş Kanununun “engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 
30. maddesinin; “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde 
yüzde üç engelli, kam u işyerlerinde ise yiizde dört engelli ve yüzde iki eski hüküm lü işçiyi 
veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı 
Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini 
yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci 
Raddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde 

*ıralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla
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yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamdb 
çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır... ” hükmü'rle,^ ;'2

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin “Çalıştırma 
yükümlülüğü” başlıklı 10/1-a maddesinin, “50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları, özel sektör 
işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ile yiizde iki eski 
hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçiyi,jneslek, 
beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yüküm lüdürler .” hükmü gereğince 
işlem yapılmasına devam edilmelidir.

210. Antalya Büyükşehir Belediyesinde, her personele ait bir özlük dosyası tutulduğu, 
ancak özlük dosyalarının örnekleme usulü ile yapılan incelemesinde, özlük dosyasında 
bulunması gereken bilgelerin bir kısmının ilgili bölümlere takılmadığı incelenmiştir.

Remzi AYDIN’a ait özlük dosyasında, birinci bölümde takılı olması gereken atama 
onayının altıncı bölüme takılması,

Benzerleri arasında örnektir.

Devlet Memurları Kanununun 13/2/2011 tarihinde değiştirilen “Memur bilgi sistemi, 
özlük dosyası” başlıklı 109. maddesinde yer alan “Özlük dosyalarının tutulma esasları ile 
özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usûl ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca 
belirlenir.” hükmü doğrultusunda Devlet Personel Başkanlığınca çıkarılan ve 15 Nisan 2011 
tarihli, 27906 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2 Seri N o’lu Kamu Personeli Genel 
Tebliğinin “D) Özlük Dosyası Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar” bölümünün 5. 
maddesinin;

“Özlük dosyası sekiz bölümden oluşur:

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

ikinci bölümde; öğrenim durumu, bildiği yabancı diller ve derecesi, yaptığı lisansüstü 
eğitim-staj ve incelemeleri ile ilgili belgeler, katıldığı her türlü eğitim faaliyetine ilişkin 
belgeler, kendisi tarafından verilen yayın ve eserlerine ilişkin bilgiler,

Üçüncü bölümde; memurun kullandığı izinlere ilişkin belgeler,

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

Beşinci bölümde; kurumlarca gerekli görülmesi halinde memurun maaş, ücret, 
harcırah ve sair parasal haklarına ilişkin belgeler, emeklilik durumuna ilişkin belgeler, 
bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilişkin bildirimler, mal beyannameleri ile sendika üyeliğine 

feşV ilişkin belgeler,

¡¡¡¡te;.
f f f e  Altıncı bölümde; memurun adaylık ve asli memurluğa atanmasına ilişkin belgeler, 
j g g : derece ve kademe ilerlemeleri, sınıf, yer, unvan, görev değişiklikleri ile ilgili belgeler, geçici 
^^0& revlendirtim esine ilişkin belgeler,



İçişleri Bakanlığı.............................TEFTİŞ RAPORU.............................Mülkiye Müfettişliğil{ »■" | \

Yedinci bölümde; ödül, başarı ve üstün başarı belgesi verilmesine ilişkin b ilg (^e[  
belgeler,

Sekizinci bölümde; askerlik durumu, mecburi hizmet yükümlülüğü ve özürlülük 
durumuna ilişkin belgeler ile yukarıdaki bölümler kapsamına girmeyen memurun hizmet 
durumuna ilişkin diğer mesleki bilgi ve belgeler,

Saklanır.” hükmüne uygun olarak özlük dosyalarının tutulması sağlanmalıdır.

211. Belediye personelinin ve Belediye Meclisi üyelerinin mal bildirimlerinin alındığı, 
mal bildirimlerinin karşılaştırılmasının yapıldığı ifade edilmiş ve incelenmiştir.

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanunu ile rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele maksadıyla bu Kanunda sayılanların mal 
bildiriminde bulunmaları, bildirimlerin yenilenmesi, mal edilmelerin denetimiyle, haksız mal 

inmenin önlenmesi amaçlandığından, Kanunda öngörülen amaçlara ulaşılabilmesi için;

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin “Mal bildiriminin verilme 
zamanı” başlıklı 9/e maddesinin;

"Görevi sona erenler ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde, ” hükmü,
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin “Ek mal bildirimi” başlıklı 10. 

maddesinin;

“3 üncü maddede sayılan görevlerde bulunanlar, eşleri velayeti altındaki çocukları ve 
kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay 
içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal 
bildirimi vermek zorundadırlar. 8 inci maddede gösterilen mahiyet ve miktardaki malın 
iktisabı ile hak, alacak veya gelir sağlanması veya borçlanılması, mal varlığında önemli 
değişiklik sayılır.” hükmü,

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin “Mal bildiriminin 
yenilenmesi” başlıklı 11. maddesinin;

“3 üncü maddede belirtilen görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yıların 
en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemek zorundadırlar. ” hükmü,

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 18 nci maddesinin, “Yeni ve 
ek bildirimler, 6 ncı maddede belirtilen yetkili merciler tarafından daha önceki bildirimler ile 

Ü karşılaştırılır...

-k- Yapılan karşılaştırma sonucunda gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya haksız
Ş jn a l edindikleri, kaçırdıkları veya gizledikleri anlaşılanlar hakkında yetkili mercilerce 
~t. Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. ” hükmü uyarınca işlemlerin 
•  ̂yürütülmesi, önümüzdeki yıl mahalli idareler genel seçimleri yapılacağından yeni seçilecek 
|!pfelçdiye meclis üyeleri ile göreve devam etmeyecek belediye meclis üyelerinden mal 
llgjpdirimleri alınmalı, göreve devam etmeyecek belediye meclis üyelerine ait mal 
^bildirimlerinin karşılaştırılması yapılmalı, aksine uygulamaların ilgililerin sorumluluklarını 
^ ¿ Ihabileceği göz önünde tutulmalıdır.
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212. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesinin personel tarafından imzalandığKvef; 
personelin özlük dosyasına konulduğu, Etik Komisyonunun Belediye Başkanmdan alman~: 
03/09/2009 tarihli ve 2534/3038 sayılı onayı ile oluşturulduğu, personele etik konusunda 
eğitim verildiği, etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgilerinin Kamu Etik 
Kuruluna gönderildiği incelenmiştir.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliğin 29. maddesinin, “Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve 
geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak 
tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik 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 yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve 
iletişim bilgileri, üç ay içinde Kurula bildirilir. Etik komisyonu, kurul ile işbirliği içinde 
'•.alışır. ” hükmü gereğince etik komisyonu üyelerinde değişme olduğunda özgeçmiş ve 
iletişim bilgileri Kamu Etik Kuruluna bildirilmeli, Etik Komisyonunun Antalya Büyükşehir 
Belediyesinde etik kültürünün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi, personelin etik davranış 
ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde 
bulunması ve etik uygulamalarının değerlendirmesi hususlarında aktif olarak görev yapması 
için gereken tedbirler alınmalıdır.

213. Belediye Başkanlığı tarafından Yönetmelikte belirtilen etik davranış ilkeleri 
dışında ayrıca kendi kurumsal etik davranış ilkelerini belirlemediği incelenmiştir.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliğin 26. maddesinin, “Bu Yönetmelikle belirlenen etik davranış ilkeleri, kapsama 
dahil kurum ve kuruluşlarda uygulanır. Ayrıca, yürüttükleri hizmetin veya görevin niteliğine 
göre kurum ve kuruluşlar kendi kurumsal etik davranış ilkelerini düzenlemek üzere Kurulun 
inceleme ve onayına sunabilir. ” hükmü, kurum ve kuruluşlara kendi kurumsal etik davranış 
ilkelerini düzenleme konusunda bir zorunluluk yüklememekte ise de, Belediyenin yürüttüğü 
hizmetlerin çeşitliliği, muhatap olduğu kitlenin genişliği ile yürütülen iş ve 'işlemlerin 
Jkonomik önemi göz önüne alındığında, Antalya Büyükşehir Belediyesinin kendi kurumsal 
etik davranış ilkelerini belirlemesi tavsiyeye değer görülmüştür. ■

214. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Aday Memurların Yetiştirilmesi 
Yönetmeliği hazırlandığı, aday memurlarına yönelik eğitim programları icra edildiği ifade

|  edilmiş ve incelenmiştir.

Aday memur eğitimlerinin, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, bu Kanuna 
|||':  dayanılarak çıkarılan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile bu 

Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Aday Memurlarının 
|g :,- Yetiştirilmesi Yönetmeliğine göre yürütülmelidir.

| l i |  215. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğinin, Devlet 
¡ ¡ ¡® f tsonel Başkanlığının 09/12/2009 tarihli ve 18166 sayılı görüşüne istinaden Büyükşehir

Belediye Meclisinin 11/01/2010 tarihli ve 16 sayılı kararı ile kabul edildiği incelenmiştir.
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216. Teftişe tabi dönem içerisinde, Belediyede görevli personele yönelik ipl'arak 
yapılan hizmet içi eğitim çalışmaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. i

EĞİTİM YILI EĞİTİM
SAYISI

EĞİTMEN
SAYISI

EĞİTİM
SÜRESİ

KATILIMCI
SAYISI

EGITIM
MALİYETİ

TL
2010 23 26 191 1254 23.800,00
2011 25 28 219 2029 7.175,46
2012 20 30 254 2852 2.288,00

2013/Ilk altı ay 14 18 152 2023 23.430,00
TOPLAM 85 eğitim 105 kişi 858 saat 8.402 kişi 56.693,46

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 214 ve 217. maddeleri ile 83/6854 karar sayılı 
Devlet Memurları Eğitim Genel Planı göz önünde bulundurularak, önceden konusu, süresi, 
yeri, katılımcısı vb. belirtilerek ve belli bir takvim izlenerek, toplantı, kurs, seminer gibi 
eğitim programları düzenlenmesi ihmal edilmemeli, bu hususta 26.11.2008 günlü ve 27066 
ayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/1 sayılı Kamu Personeli Uygulama Genelgesindeki 

açıklamalara uyulması, ayrıca 25.10.2008 tarihli ve 27035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair 
Yönetmelik’in 25. maddesinin 3. fıkrası ile 4. fıkrasının (a) bendi gereğince, hizmetiçi eğitim 
çalışmalarında enerji tüketiminin azaltılması hususunda bilinçlendirme çalışması yapılması 
sağlanmalıdır.

217. Teftiş dönemi içerisinde yapılan disiplin soruşturmaları sonucunda verilen 
disiplin cezalarına ilişkin tablo aşağıdadır.

DİSİPLİN CEZALARI 2010 2011 2012 2013
Uyarma 4 10 2 4
Kınama 2 2 3

Aylıktan Kesme 1

Kademe İlerlemesinin Durdurulması 1 Î
Devlet Memurluğundan Çıkarma
TOPLAM 8 12 5 ;:'5

Müfettişliğimizce Zabıta ve İtfaiye Daire Başkanlıklarında yapılan teftişler esnasihda, 
disiplin amirlerince muhakkik görevlendirilerek soruşturma yaptırılmadan sadece savunma 
alınmak suretiyle disiplin cezaları verildiği, bu disiplin cezalarına ilişkin evrakın însan 
Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilmediği incelenmiştir.

Konu hakkında yargı mercilerince verilen kararlarda, üst disiplin amirince 
soruşturmacı tayin edilmeden ve usulüne uygun bir soruşturma yapılmadan doğrudan 

| k savunma alınarak verilen disiplin cezalarının iptali yoluna gidildiği görülmektedir. Üst 
disiplin amirlerince verilen disiplin cezalarının yargı mercileri tarafından iptal edilmesinin 
!darî hiyerarşiyi olumsuz yönde etkileyeceği, kurumun gereksiz yere yargı giderleri 

H  ödemesine ve iş kaybına yol açacağı dikkate alınmalıdır.

|p fe:w Danıştay 8. Dairesinin Esas: 1996/1793 ve Karar: 1997/1778 Numaralı Kararında, 
1§£ fosurtu davranışı nedeniyle üst disiplin amirince soruşturmacı tayin edilmeden ve usulüne
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uygun bir soruşturma yapılmadan doğrudan savunma alınarak verilen disiplin cezasında 
mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.” şeklindeki hüküm verilmesi benzerler^ 
arasında örnektir.

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından diğer birimlere yazılan bir yazı ile 
birimler, disiplin amirlerince muhakkik görevlendirilerek soruşturma yaptırılmadan sadece 
savunma alınmak suretiyle disiplin cezası verilmemesi ve şimdiye kadar verilen disiplin 
cezalarına ilişkin evrakın İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilmesi konusunda 
uyarılmalıdır.

218. Teftişe tabi dönemde Belediye personeli hakkında ön incelemeler yapıldığı, ön 
incelemeler sonucunda verilen kararların Belediye Başkanlığına gönderildiği ve bu kararların 
ilgili personelin özlük dosyasına konulduğu ifade edilmiş ve incelenmiştir.

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 
Uygulaması İle İlgili Olarak İçişleri Bakanlığınca Yürütülecek İşlemlere İlişkin Yönergenin 
“Kararın tebliği” başlıklı 32. maddesinin, “Verilen kararlar, ilgilinin özlük dosyasına 
konulmak ve gerekli takipler yapılmak üzere dairesi amirine de gönderilir.” hükmü gereğince 
ön inceleme sonucunda verilen kararların ilgili personelin özlük dosyasına konulmasına 
devam edilmelidir.

219. Memurlara verilen giyim yardımlarına ilişkin teslim tutanaklarının özlük 
dosyalarına konulmadığı incelenmiştir.

Zabıta ve İtfaiye Daire Başkanlıkları personeline verilen giyim yardımlarına ilişkin 
teslim tutanaklarının dosyasına konulmaması örnektir.

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 10. maddesinin; “Kurum 
tarafından temin edilen giyim eşyaları bu amaçla tutulacak bir zimmet defterine 
kaydedildikten sonra örneği ekli Giyim Eşyası Teslim Tutanağında gösterilerek ilgililere 
zimmet karşılığı verilir. Teslim tutanağı personelin özlük dosyasında saklanır. Giyim eşyası 
kullanma süresinin sonuna kadar alanın zimmetinde kalır. Kullanma süresi sona erdiği veya 
5. madde gereğince yenisi verildiği takdirde eskisi zimmetten düşülür.” hükmü uyarınca 
işlem yapılması sağlanmalıdır.

220. Belediyede işçi disiplin kurulu için karar defteri tutulduğu, ancak memur disiplin 
kurulu için karar defteri tutulmadığı, disiplin kurulu kararlarının ve bu kararlara dayanak olan 
belgelerin her olay için ayrı dosyalarda muhafaza edildiği incelemiştir.

Sayfa (9-5)-
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Û Disiplin işlerine ilişkin evrak niteliği itibariyle uzun süre saklanması gerekmekte olup,
~ _ ortaya çıkabilecek hukuki ihtilaflar ya da diğer bazı durumlarda yargı mercileri başta olmak 

üzere bu kararların ve bu kararlara dayanak oluşturan belgelerin istenebileceği göz önünde 
^ „  tutulmalı, memur disiplin kurulu kararları ile bu kararların dayanağını oluşturan belgelerin 

tümünün bir işlem dosyasında saklanmasına itina gösterilmelidir. Ayrıca memur disiplin 
¡ ¡ |§  kurulu kararlarının daha sağlıklı muhafaza edilebilmesi için “disiplin kurulu karar defteri”nin 
i§ § | Utulması tavsiyeye değer görülmüştür.
g llprf
M M — w 221. Antalya Büyükşehir Belediyesi personelinin eğitim durumuna göre dağılımı 
¡¡¡¡ğfşağıda gösterilmiştir:
Ü E



Tablo incelendiğinde personelin % 55 inin lise ve daha alt eğitim seviyesine sahip 
olduğu, % 14 ünün yüksekokul, % 28 inin üniversite ve % 3 ünün yüksek lisans-doktora 
seviyesinde eğitime sahip olduğu görülmektedir.

Büyükşehir Belediye insan kaynağının daha nitelikli olması sağlanmalı, özellikle yeni 
eleman istihdamında buna azami dikkat gösterilmelidir.

222. Belediye Başkanı danışmanları ile imzalanan sözleşmelerde, danışmanları görev 
ve sorumluluklarının (belge, araç ve gereçlerin iadesi ile kuruma vereceği zararların tazmini 
dışında) tanımlanmadığı, görev esnasında diğer Belediye birimleri ile çalışma usul ve 
esaslarına yer verilmediği incelenmiştir.

Av. Fahrettin DOĞAN KÖKEN ile 2009 yılında imzalanan sözleşme örnektir.
Danışmanlar ile yapılan sözleşmelerin yukarıda belirtilen eksiklikleri giderecek 

şekilde kapsamlı hazırlanması sağlanmalıdır.

SAĞLIK İSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

223. Sağlık îşleri Daire Başkanlığı’nın Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü, Mezarlıklar 
Şube Müdürlüğü, Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü, Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürlüğü ve 
Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü olarak teşkilatlandığı, Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünde (5) 
Doktor, (3) Biyolog, (2) Hemşire, (2) Hizmetli olmak üzere toplam (12) personelin görev 
yaptığı, Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü laboratuarında Biyokimya, Hemogram, İdrar, Gaita 
testi ve Kan Grubu testi yapılabildiği incelenmiş olup, teftişe tabi dönem içinde yürütülen 
çalışmaları gösteren tablo aşağıdaki gösterilmiştir;

Kurumda Muayene Edilen Memur Hasta Sayısı 13.459

Kurumda Muayene Edilen Emekli Hasta Sayısı 7.589

Kuruma gelerek Muayene Edilen Hasta Vatandaş Sayısı 7.487

Kurum ve İşyerleri Dâhil Muayene Edilen Hasta İşçi Sayısı 2231

Vatandaş Mahalle Taramaları 1.981
Huzurevi Sağlık Taraması 216
Akciğer Verem Taraması 722
Vatandaş ücretsiz kan tarama testi 4.149
Personel Kan Tarama Testi 2.951

V
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Belediye sağlık kuruluşundan teftişe tabi dönemde 68.603 kişinin yararlandığı 
anlaşılmakta olup, 2010 yılı sonrasında Aile Hekimliği sistemin geçilmesi sebebiyle emekli 
personel ve vatandaş muayenelerinin yapılmadığı ifade edilmiştir.

224. Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde (185) adet 
mezarlık bulunduğu, söz konusu mezarlıkların bakım, onarım, temizlik ve yeşil alan tanzimi 
işi yüklenici firma tarafından yürütüldüğü, bu kapsamda (228) personelin istihdam edildiği, 
Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne ait (16) adet cenaze nakil aracı olduğu, teftişe tabi dönemde 
değişik mezarlıklara (8.824) adet defin yapıldığı, (1.406) adet şehirlerarası cenaze nakil 
hizmeti verildiği incelenmiş olup, kent mezarlıklarının zamanla yetersiz hale geldiği ve yeni 
nezarlık alanları üretilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Yeni mezarlık alanları üretimi hususunda çalışmalar yapılması sağlanmalıdır.

225. Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen gıda denetimi 
çalışmalarının genel icmali aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sağlık Otobüsü ile Yapılan Muayene Sayısı -------

Okul Taramalarında Yapılan Muayene Sayısı ve Eğitim 
(Çocuk Ağız Dış Sağlığı)

27.818

TOPLAM 68.603

GIDA KONTROLÜ 2010 2011 2012 2013 TOPLAM
Denetlenen Esnaf 2014 Adet 1373 Adet - - 3387 Adet
Müsadere Edilen Et 5017,9 kg 446 kg - - 5463,9 kg
İmha Edilen Et 3937,9 kg 363,18 kg - - 4301,08 kg
îade 1080 kg 78 kg - - 1158 kg
Ceza 5400 TL 390 TL - - 5790 TL
Muayene Büyükbaş 979 Adet 1274 Adet - - 2253 Adet
Muayene Küçükbaş 15920 Adet 9016 Adet - - 24936 Adet
Et II. Muayene Geliri 17.990 TL 19.030 TL - - 37.020 TL

)  ; . J 
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunum gereği gıda 

denetimi görevi için Gıda Tarım Ve Hayvancılık Î1 Müdürlüğü yetkilendirilmiş olup kanun 
sonrası denetim yapılmamıştır. v.

226. Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen klinik hizmetlerine ilişkin 
çalışmalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

KLİNİK HİZMETLERİ 2010 2011 2012 2013 (İlk 8 A ylık) TOPLAM

Muayene Edilen 437 384 49 870

Aşılanan 247 237 44 - 528

Operasyon 53 40 20 - 113

Raporlanan 54 88 87 34 263



i > * v S. -Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun Veteriner hizmeJlerHJe,' 
ilgili faaliyet onayları başlıklı 11. Maddesinde; “(1) Bu Kanun kapsamında faaliyet gös'îerefı 
muayenehane, klinik, poliklinik, hayvan hastanesi, ev ve süs hayvanı satış yerleri, h a yva ^  
eğitim ve barınma yerleri, otel hizmeti veren hayvan bakımevleri, hayvan pazar ve bor saları, 
damızlık kümes ve kuluçkahaneler, hayvan hastalıkları teşhis, analiz ve üretim 
laboratuvarları ile deney hayvanı üretici ve tedarikçileri Bakanlıktan onay almak ve istenen 
kayıtları tutmakla yükümlüdür.

(2) Birinci fıkra  kapsamındaki muayenehane, klinik ve polikliniklerin açılması için 
yalnızca veteriner hekimlere onay verilir. ” hükmü gereğince Belediye tarafından Klinik 
hizmetlerinin durdurulduğu incelenmiştir.

227. Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde (1) adet hayvan barınağı olduğu 
incelenmiş olup, sokak hayvanları ile ilgili yapılan çalışmalar tabloda gösterilmiştir.

S a y g r 'C ^
İçişleri Bakanlığı.............................TEFTİŞ RAPORU.............................Mülkiye Müfettişliği^.

SOKAK HAYVANLARI 2010 2011 2012 2013/8 TOPLAM

Toplanan 2.966 3.819 3.051 2.312 12.148

Kısırlaştırılan 2.498 1.786 1.373 938 6.595

Sahiplendirilen 162 266 228 264 920

Doğaya Salman 2.220 2.570 1.970 1.032 7.792

Ölen ve Ötenazi 341 613 918 642 2.514

Tablo incelemesinden teftişe tabi dönemde (12.148) adet sokak hayvanının toplandığı, 
bunlardan (6.595) adedinin kısırlaştırıldığı, (920) adedinin sahiplendirildiği, (7.792) adedinin 
kısırlaştırıldıktan sonra tekrar doğaya bırakıldığı incelenmiştir.

Sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili yapılan çalışmaların devamı sağlanmalıdır.

228. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mezbahane bulunmadığı; canlı hayvan 
kesiminin, %97,8 hissesine belediyenin sahip olduğu ANET A.Ş tarafından yapıldığı 

1 incelenmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 inci maddesinde mezbahaları 
yapmak, yaptırmak işletmek veya işlettirmek görevinden bahsedildiği üzere toplum .sağlığı 
açısından önemli olan bu hususta özel sektörün ticari kaygıların ön plana geçmesi nedeniyle 
hayvanlardan insanlara bulaşan bazı hastalıklar konusunda duyarlı olması amacıyla denetimin 
sıklaştırılması sağlanmalıdır.

İ i S İ İ t ı ' . i 'r '
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BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

229. Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı görevi Akgün KESKİN 
SAKARYA tarafından yürütüldüğü, toplam (35) personelden (7) memur, (6) işçi, (3) 
sözleşmeli ve (19) adet hizmet alımı ile istihdam edilen personel ile hizmet verildiği 
incelenmiştir.

230. Teftişe tabi dönemde vatandaşların belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve 
düşüncelerini tespit etmek amacıyla 2013 yılında iki adet anket çalışması yaptırıldığı
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incelenmiştir. Ancak anket sonuçlarının Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkari|iğmdi'' 
bulunmadığı, sadece Belediye Başkamnda bulunduğu ifade edilmiş, müfettişliğimizce^talep,, 
edilmesi sonrası getirilebilmiştir. ^

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinde; “Belediye, belde sakinlerinin 
belediye hizmetleriyle ilgili görüş-ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması 
ve araştırması yapabilir. ” hükmü gereğince belediye bütçesine ciddi mali bir külfet 
yüklemeden, belediye hizmetlerinin geliştirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik vatandaşların 
belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek ve katılımcı demokrasi 
anlayışı çerçevesinde vatandaşların yönetim sürecine her aşamada katılımını sağlamak 
amacıyla kamuoyu araştırması ve anketler yaptırılmasına devam edilmeli ancak anket 
sonuçlarının hizmetlere yansıtılması amacıyla ilgili birimlerle paylaşılması sağlanmalıdır.

231. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde ABİM (Antalya 
Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi) biriminin oluşturulduğu, belediyeye yapılan 
uTüracaatları ilgili birimlere aktararak en kısa sürede cevaplama görevini yerine getirdiği, bu 
birime teftiş yılları süresince (35.511) başvurunun olduğu, başvuruların içerisinde (2.008) 
adet başvurunun BİMER kanalı ile yapıldığı ve (35.436) dilekçeye cevap verildiği 
anlaşılmıştır.

2011 yılında (13.369) adet olmak üzere en fazla başvurunun olduğu, belirtilen 
dönemde şikâyetin artmasının sebebi olarak, ulaşım hizmetlerinde hat değişikliğine gösterilen 
tepki olarak değerlendirildiği ifade edilmiştir.

232. Teftişe tabi dönemde Bilgi Edinme Kanunu kapsamında; (1043) adet başvuru 
olduğu, (992) adedinin olumlu cevaplandırıldığı, (5) adedinin kısmen olumlu 
cevaplandırıldığı, (3) adedinin reddedildiği, (43) adedinin de diğer kurum ve kuruluşlara 
yönlendirilen başvurular olduğu incelenmiştir.

Bilgi edinme hakkı ile ilgili iş ve işlemlerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 
ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller . Hakkında 
/önetmelik hükümleri gereğince yerine getirilmesi sağlanmalıdır.

233. Bilgi edinme hakkının kullanımı kapsamındaki başvurulara ilişkin uygulamaların,
mevzuat dâhilinde denetlendiğine dair bir evrak ibraz edilememiştir. v.

27.04.2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bilgi Edinme Hakkı 
Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğinin 42. maddesinde 
“Bilgi edinme hakkının kullanımı kapsamındaki başvurulara ilişkin uygulamalar, kurum ve 
kuruluş yöneticilerince mevzuat dâhilinde denetlenir.” hükmü gereğince bilgi edinme 

m  hakkının kullanımı kapsamındaki başvurulara ilişkin uygulamaların Antalya Büyükşehir 
Belediyesi yöneticilerince denetlenmesi sağlanmalıdır.

C  PİS İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI:
ÎJŞSfefe-V /:-

1 |||§  234. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 16.12.2011 tarih ve 575 sayılı Meclis Kararı ile
kurulduğu ve bu birime bağlı olarak Proje Şube Müdürlüğü ve Uluslararası Şube 

|g |g |tfüdürlüğü’nün oluşturulduğu, (1) Daire Başkanı, (1) Bilgisayar İşletmeni, (3) memur, (1)
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işçi, (5) Sözleşmeli Tercüman ve (7) adet hizmet alımı yolu ile istihdam edilen topld&r’Gl 8) » 
personel ile hizmet vermektedir. ı • m 3

235. Antalya Büyükşehir Belediyesinin Kardeş şehir uygulamaları ve yabancı ülke 
kamu ve özel kuruluşları ile yürütülen projelerin Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından 
yürütüldüğü incelenmiş olup, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ilgili meclis kararları ile (19) 
şehir ile kardeş şehir ilişkisi kurulduğu, bu şehirlerle ortak faaliyetlerin yürütüldüğü 
incelenmiştir.

Farklı ülkelerle turizm, ticaret, sanat ve kültürel etkinliklerin arttırılması amacıyla 
yapılan kardeş kent uygulamaları turizmde dünya sıralamasında önde olan Antalya için 
önemli olmakla birlikte turizmde çeşitliliğin ve niteliğin de arttırılmasında önemli rol 
oynayacağı gerçektir. Ancak kardeş şehir uygulamalarının, Antalya’nın bilinilirliğini 
artırmak, tanıtımını yapmak ve şehre dair pozitif etkiler oluşturmak yerine üst düzey 
yöneticilerin gezi ve incelemeleri için bir fırsat olarak değerlendirilmemesi sağlanmalıdır.

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

236. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın Müdahale Şube 
Müdürlüğü, Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü 
olarak teşkilatlandığı, İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait mevcut hizmet binasının idari yönden 
yeterli olduğu, çıkabilecek yangınlara daha hızlı ulaşabilecek bir yerde ve birçok aktiviteye 
cevap verebilecek nitelikte olduğu, itfaiye personelinin fiziksel kapasitesinin arttırılmasına 
yönelik sportif çalışmalar için uygun olduğu incelenmiş olup, Daire Başkanlığı bünyesinde 
çalışan personelin durumlarını gösterir çizelge aşağıda sunulmuştur.

)

Norm Kadro Sayısı 420
işçi Personel Sayısı 43
Memur Personel Sayısı 211
Sözleşmeli Teknik Personel Sayısı 8
Norm Kadroya Göre Eksik Personel Sayısı 151
Hizmet Alımı ile Çalıştırılan Personel 7

(420) Norm Kadronun sadece (282) personeli dolu olup (151) personel eksikliği 
bulunmaktadır. 2014 yılında yapılacak mahalli idareler seçimlerinden sonra Büyükşehir 
Belediyesi sınırının İl sınırına çıkacağı ve itfaiye hizmetlerinin İlin tamamına Büyükşehir 
Belediyesi tarafından götürüleceği düşünüldüğünde ve mevcut İtfaiye Dairesi Başkanlığının 
personel mevcudunun hizmet gerekleri açısından yetersiz olduğu görülmektedir.

Boş kadroların, açıktan (KPSS sınavı sonucuna göre merkezî yerleştirme ile) ya da 
İH  naklen atama yapılması suretiyle doldurulması sağlanmalıdır.

237. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda mevcut olan ve hedeflenen araçlar:

Üt® Mevcut Hedeflenen Sayı
A raç Özellikleri Sayı

(6360 Sayılı Yasa Gereği)

Kw 1 Kurtarma Aracı 1 6

g&ğ&se 2 Kurtarma Aracı 1 3
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54 M. Teleskopik Sepetli 1 ı V V V/
30 M. Sepetli 1 6 X .
20 M. Sepetli + Arazöz 1 1
18 M. Sepetli + Arazöz 7 20
14 M. Sepetli + Arazöz 1 1
7 Tonluk Çok Maksatlı + Arazöz 5 10
3 Tonluk Arazöz 2 5
5 Tonluk Arazöz 8 28
20 Tonluk Arazöz 2 2
16 Tonluk Arazöz 1 13
14+ 1 Kişilik Minibüs 1 1
23 Kişilik Minibüs 1 1
Binek Oto 1 -

Çift Kabin Motopomp Çekici 3 20
Motorsiklet 1 -

Motopomp 15 50
Dalgıç Pompa 46 100
Jeneratör 16 40
Hidrolik Kesici -  Ayırıcı 18 30
Ram 5 20

21.10.2006 günlü ve 26326 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Belediye İtfaiye 
Yönetmeliği’nin”, Araç, Teçhizat ve Malzeme” başlığı altında düzenlenen 42. Maddesinde;

«
g) Nüfusu (400.000-600.000) olan yerlerde en az (2) adet acil kurtarma aracı, (2) adet çok 

maksatlı kurtarma aracı, (3) adet ambulans, (14) adet itfaiye söndürme aracı, (4) adet merdivenli 
araç, (4) adet çift kabinli pikap, (2) adet hizmet aracı,

ğ) Nüfusu (600.000)’den fazla olan yerlerde (g) bendinde sayılan araçlara ilaveten, her 
(150.000) nüfus için (1) adet itfaiye söndürme aracı, her (400.000) nüfus için ise (1) adet merdivenli 
araç, (1) adet ambulans, (1) adet çok maksatlı kurtarma aracı, her (500.000) nüfus için ise (1) adet 
acil kurtarma aracı, (1) adet çift kabinli pikap, (1) adet hizmet aracı.

(2) İtfaiye araçları cins ve nitelik yönünden, teknolojik gelişmelere uygun olarak geliştirilir ve 
yenilenir ” şeklinde zikredildiği bilinmektedir.

Yukarıda belirtilen esaslar dikkate alınarak; İtfaiye Dairesi Başkanlığının araç 
sayısının Yönetmeliğe göre eksik olduğu görülen;

(13) adet (18 metrelik) itfaiye söndürme aracı ve (5) adet (30 metrelik) otomatik 
merdivenli araçlarla, takviye edilmesi tavsiyeye değer görülmüştür.

. 238. Teftişe tabi dönemde yangınlara müdahaleye yönelik itfaiye faaliyetleri ve yangın 
ortalamaları ile ilgili istatistikler, aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Söndürm e Faaliyetleri
Türü 2010 2011 2012 2013 (6 aylık)
Bina Yangınları 535 731 894 373
işyeri Yangınları 23 7 164 87
Araç YanRinlari 187 217 242 111
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Odun Kömür Deposu 6 12 7 -

Orman -  Fidanlık 25 ■ 38 50 15
Ot-Saman-Çöp 1465 2240 2337 948
Diğer Yangınlar 298 298 157 222
TOPLAM 2539 3543 3851 1756

YANGI?i ORTA! LAMASI (Günlük)
2010 Yılı 6,96
2011 Yılı 9,71
2012 Yılı 10,55
2013 Yılı 9,65

Teftişe tabi dönemde yangınlarda sürekli artış olduğu, Organize Sanayi Bölgesinin 
kendi itfaiye teşkilatı bulunmasına rağmen özellikle iş yeri yangınlarında belirgin bir artış 
olması dikkat çekici boyuttadır. Sayıları artan yangın türlerinin ortaya çıkış şekilleri detaylı 
şekilde incelenmeli, belirlenen sorunların nedenleri ve çözümleri araştırılmalıdır. Belediye 
İtfaiye Teşkilatı sorumluluk sahasındaki işyeri yangınlarını azaltmak için işyeri sahipleri ve 
çalışanlarına yönelik eğitim çalışmalarına ve önleyici tedbirlerin arttırılması hususuna öncelik 
verilmelidir.

239. İtfaiye teşkilatının faaliyetlerinin Belediye Başkanı tarafından her yıl denetlendiği 
ancak valiler veya görevlendirecekleri vali yardımcıları tarafından denetlenmediği, 
incelenmiştir.

Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 32. maddesinde; “(1) İtfaiye teşkilatı ve personelinin 
(21.10.2006) tarihli ve (26326) Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği ’nin 32. 
maddesinde; “Belediye İtfaiye teşkillerinin gereği gibi işleyip işlemediği ve personelinin çalışmaları 
(Örnek-5) forma göre denetlenir.

Bu denetleme;
a) İçişleri Bakanı adına; Bakanın onayı ile Sivil Savunma Genel Müdürü ve Genel Müdürün 

görevlendireceği personel,

b) Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları ve Valilerin görevlendireceği Vali Yardımcıları
ve Sivil Savunma Müdürleri, tarafından yapılır. '

Yukarıdaki bentlere göre yapılan denetleme raporları üzerindeki işlemler, teklif ve önerilerle 
birlikte bir ay içinde İçişleri Bakanlığı ’na gönderilir" denilmektedir.

Yönetmelik hükmüne uygun işlem yapılması sağlanmalı ve Büyükşehir Belediye 
Başkanı tarafından gerçekleştirilen denetimlerin gereğinin yerine getirilmesi için gereken 
hassasiyet gösterilmelidir.

240. Teftiş dönemi itibariyle (34) personel hakkında disiplin işlemi yapıldığı 
anlaşılmıştır. Bunlardan (2) kişinin İhtar edildiği, (1) kişiye yevmiye kesimi, (4) kişiye uyarı 
cezası ve (2) kişiye kınama cezasının verildiği anlaşılmıştır. Disiplin cezaları soruşturma 
yapılmadan sadece ilgili personelin savunması alınarak verildiği incelenmiştir.

Uygulama genel olup örnek verilmemiştir.
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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 128. maddesinde, disiplin a m ır l0 n jn l 

uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden ûilfaren 
15. gün içinde vermek zorunda oldukları kurala bağlanmıştır.

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesinde ise 
"Disiplin amirleri, disiplin işlerinde kendilerine 657 sayılı Yasa ve özel kanunlarla verilen 
yetkileri kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; memurlara kanun, 
tüzük ve yönetmeliklerle tanınan hakları gözönünde tutan, hakkaniyet ve eşitliği esas alan bir 
tutum ve davranış içinde kullanmakla yükümlüdürler, ” hükmü ve Danıştay 8. Dairesi’nin 
1996/1793 Esas Sayılı ve 1997/1778 Karar numaralı Emsal Kararında; “kusurlu davranışı 
nedeniyle üst disiplin amirince soruşturmacı tayin edilmeden ve usulüne uygun bir 
soruşturma yapılmadan doğrudan savunma alınarak verilen disiplin cezasında mevzuat 
hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.” şeklindeki kararı gereği işlem tesis edilmesi 
sağlanmalıdır.

241. İtfaiye personelinin sağlık taramasından geçirildiği ifade edilmiştir.

Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 40. maddesi gereği itfaiye personelinin yılda bir kez 
sağlık taramasından geçirilmesi uygulamasına devam edilmelidir.

242. Gönüllü itfaiye teşkillerinin kurulduğu ifade edilmiş ve incelenmiştir.

Gönüllü itfaiye teşkillerinin yaygınlaştırılması ve özellikle belirli branşlarda 
profesyonelleşmiş kişilerden faydalanılması adına kamuoyuna duyurulması sağlanmalıdır.

243. Binaların yangından korunması amacıyla yapı ruhsatı ve yapı kullanım izni 
verilen binaların yönetmelik hükümleri doğrultusunda kontrol edilip edilmediği örnekleme 
yöntemiyle belirlenerek özellikle özürlü bakım merkezlerine verilen ruhsatlar tarafımızdan 
incelendiğinde tespit edilen eksikliklere için süre verildiği ve eksikliklerin tamamlatıldığı 
görülmüştür.

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Binaların' Yangından 
Korunması Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi; “Projeler, kanuni düzenlemeler yanında, 
yangına karşı güvenlik bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun'değil ise yapı 
ruhsatı verilmez. Yeni yapılan veya proje tadilatı ile kullanım amacı değiştirilen yapılarda bu 
Yönetmelikte öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti hâlinde, bu eksiklikler 
giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi veya çalışma ruhsatı verilmez. ” 
hükmünün; yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesi verilmesi aşamasında göz önünde 
bulundurulmasının devamı sağlanmalıdır.

244. İtfaiye Daire Başkanlığının, özellikle şehrin nüfusunun yoğun olduğu ve ulaşımın 
zor olduğu noktalarda, yer üstü ve yer altı yangın hidrantlarımn mevcut olduğu, ancak 
sayılarının ve yerlerinin bilinmediği, bilinen hidrantlarm faal durumda olup olmadıklarının 
kontrol edildiği beyan edilmiş, Müfettişliğimizce teftişe esnasında (1) adet yer üstü hidrantı 
kontrol edilmiş, fakat çalışmadığı görülmüştür.,

Uncalı Mahallesi 1221 sokak başındaki yer üstü vanası kontrol edilmiş ve belediyenin 
kaldırım çalışmaları yaparken vanasının çalışamaz duruma geldiği görülmüştür.
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Yangın hidratları konusuna gereken hassasiyet gösterilerek, Belediye \I ifa ıy £ ,:-*' 

Yönetmeliğinin 10 maddesinde; "İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın. ¡¿* 
hidratlarının konulacağı yerleri belirleyerek ilgili kuruluşlara bildirmek ve çalışır durum da-^  
olmalarını sağlamak”, İtfaiye birim amirinin görevleri arasında sayılmış olup mevcut yangın 
hidratlarının yerleri tespit edilmeli ve devamlı surette çalışır durumda olmalan 
sağlanmalıdır. "

n

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

245. Antalya Büyükşehir Belediye Zabıta Teşkilatı’nm; 22.02.2007 tarihli ve 26442 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri 
Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde oluşturulan 
kadro ve mevcut durumu gösteren tablo aşağıda verilmiştir:

Unvan Kadro Mevcut Oran%
Daire Başkanı 1 0 %100
Şube Müdürü 4 1 %50
Zabıta Amiri 18 1 -

Zabıta Komiseri 54 3 %12
Zabıta Memuru 270 90 %31
Toplam 347 95 %27

Tablo değerlendirildiğinde; (1) daire başkanı, (4) zabıta şube müdürü, (18) zabıta 
amiri, (54) zabıta komiseri ve (270) zabıta memuru olmak üzere toplam (347) norm kadronun 
oluşturulduğu,

Halen, zabıta hizmetlerinin; (1) daire başkan vekili, birisi vekâleten olmak üzere (2) 
şube müdürü, beşi vekâleten olmak üzere (7) zabıta komiseri ve (85) zabıta memuru olmak 
üzere toplam (95) personel tarafından yerine getirildiği,

Bunlardan; Toptancı Hali Zabıta Karakolunda (10), Otogarda (4), Merkez Zabıta 
Amirliğinde (10), Turizm Çarşısı Zabıta Karakolunda (5), Kapalıyol Zabıta Karakolunda (8), 
Güllük Caddesi Zabıta Karakolunda (6) ve Konyaaltı Beach Park Zabıta Karakolunda ise (2) 
personelin görevlendirildiği,

■V;

Büyükşehir Belediyesinin toplam norm kadrosunun (347) olduğu halde (95)’inin dolu 
olduğu ve mevcudun kadroyu karşılama oranının %27 seviyesinde olduğu dolayısıyla 
personel mevcudunun zabıta hizmetlerini icra etmede yetersiz olduğu incelenmiştir.

Daire Başkanlığına ve şube müdürlüğüne asaleten atama yapılması yanında özellikle 
yaz aylarında şehir nüfusunun arttığı da değerlendirilerek boş kadroların bir an önce 
doldurulması sağlanmalıdır.

«t%£. 246. Zabıta memurlarından (8) adedinin Büyükşehir Belediyesinin diğer daire ve 
| g  şubelerinde, (2) adedinin ise Antalya Valiliği İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde olmak üzere 
l i f e - °Plam 10 memurun kurum dışında görevlendirildiği, bu görevlendirmelerle ilgili Başkanlık 
|||g p n ay ı alınmadığı ve Başkanlık yetki devri yapılmadan Genel Sekreter veya Zabıta Dairesi 
{ fü  ^ a?kanı tarafından görevlendirme yapıldığı incelenmiştir.
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Yönetmeliğinin 42. maddesinin; “(1) Belediye zabıta görevlilerine zabıta hizmetleri dışmdaf'^.. 
bir görev verilemez. Ancak, olağanüstü hallerde mülki amir veya belediye başkanının emri ile 
geçici olarak hizmetin gerektirdiği başka görevler de verilebilir. ” hükmü uyarınca işlem 
yapılması sağlanmalı ve zaten eksik olan zabıta personelinin bu şekilde kullanılmasının önüne 
geçilmelidir.

247. Büyükşehir Belediye zabıtası ile ilçe belediyelerinin görev ve sorumluluk 
alanlarının koordinasyonuna yönelik olarak toplantılar yapıldığı, personel takviyesini 
gerektiren durumlar ortaya çıktığında şifahi görüşmeler neticesinde personel takviyesinin 
karşılıklı olarak yapıldığı ifade edilmiş olmakla birlikte, Büyükşehir Belediye zabıtası ile ilçe 
belediyelerinin görev ve sorumluluk alanlarının tespitine ilişkin herhangi bir belge 
Müfettişliğimize ibraz edilememiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun "Belediyeler arası hizmet ilişkileri ve 
Koordinasyon” başlıklı 27. maddesinin;

" ...Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi 
bakımından uyum ve koordinasyon, Büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır. Büyükşehir, 
ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilâf çıkması 
durumunda, Büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya 
yetkilidir.

Yeni kurulan Büyükşehir belediyelerinde meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor 
ve kültürel tesislerin Büyükşehir belediyesi ile Büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler 
arasında dağılımına ilişkin esaslar Büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenir... ” 
bükümleri ve

Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin “Görev alanı” başlıklı 8. maddesinin;

"...(1) Belediye zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, 
.nücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş Hizmetler 
bakımından da yetkili ve görevlidir.

(2) Büyükşehir belediye zabıtası ile Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye 
zabıtalarının birlikte görev yaptığı durumlarda gözetim ve koordinasyon yetkisi, Büyükşehir 
zabıta biriminin en üst amirine aittir. Bu durumda Büyükşehir belediyesinin görevlendireceği 
zabıta amirinin ilçe ve ilk kademe belediyesinin görevlendireceği zabıta amirinden daha üst 
rütbeli veya aynı rütbede ise kıdemli olması şarttır... ” /zükmü ile birlikte değerlendirildiğinde, 
Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasındaki uyum ve koordinasyonu sağlamak 
Büyükşehir Belediyelerine görev olarak verildiği açıktır.

Koordinasyona yönelik toplantıların devam ettirilmesinin yanı sıra, zabıta hizmetleri 
açısından Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında herhangi bir soruna sebebiyet 
verilmemesi için zabıta teşkilatlarının görev ve sorumluluk alanlarına ilişkin hususların 
Büyükşehir Belediye Başkanlığınca net bir şekilde tanımlanarak ilgili Belediyelere 
bildirilmesi sağlanmalıdır.
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248. Zabıta personeli çalışma saatlerinin haftalık 48 saati geçmemek üzerş’7&b#a-: 
Dairesi Başkanı tarafından belirlendiği, Zabıta hizmetlerinin personel azlığı sebebiyle (24). 
saat esasına göre planlanıp uygulanamadığı ve saat 24’den sonra (1) zabıta memurüîıujo- 
nöbetçi olarak bırakıldığı ifade edilmiş ve incelenmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanununun "Zabıtanın görev ve yetkileri” başlıklı 51. 
maddesinin; "Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma 
süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve 
saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde 
düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai 
ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi 
kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir. ” hükmü ve

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Çalışma düzeni” başlıklı 9. maddesinin;

"(1) Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 
saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14.07.1965 
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı 
olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde aynı kanunun 101. 
maddesi gereğince Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra belediye 
zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile tespit olunur. 
Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı kanunda yer alan hükümler uygulanır.

(2) Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 
saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye 
zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. 
Ancak, personel sayısı az olan zabıtalarda 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme 
yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra 
dâhilinde personele 657 sayılı Kanunun 99. maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca 
haftada bir gün ilave izin verilebilir” peklindeki hükmü ile de çalışma saatlerinin ne şekilde 
belirleneceği izah edilmiştir.

Mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak, zabıta personelinin çalışma 
saatlerinin Zabıta Dairesi Başkanının teklifi üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 
belirlenmesi, hizmetin sürekliliği çerçevesinde tatil günleri dâhil günün 24 saatinde daha etkin 
olarak sürdürülmesi sağlanmalıdır. v.

249. Teftişe tabi dönemde Zabıta Dairesi Başkanlığının Büyükşehir Belediyesi İç 
Denetim Birimince 2011 ve 2013 yıllarında denetlendiği, ancak Vali veya onun 
görevlendirdiği bir personel tarafından zabıta hizmetlerinin denetlenmediği incelenmiştir.

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Denetim” başlıklı 30. maddesinin;

"(1) Belediye zabıta teşkilatı personelinin çalışmaları;

Sayfa (106ı)-
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a) Bakanlık denetim elemanları,
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b) Valiler, kaymakamlar ve belediye başkanları ile bunların görevlendireceği''diğeri 
personel tarafından denetlenir. ” hükmü doğrultusunda zabıta teşkilatının denetfenrneii 
sağlanmalıdır. 'V  i?

250. Müfettişliğimize sunulan teşkilat şemasında Zabıta Dairesi Başkanlığının, 
Büyükşehir Belediye Başkanlığının 11.10.2006 tarihli ve 1852 sayılı yazısı ile Genel Sekreter 
Yardımcısına bağlı olduğu anlaşılmış, ancak Belediye Başkanmın zabıta teşkilatı üzerindeki 
yetkilerini Genel Sekreter Yardımcısına usulüne uygun olarak devrettiğine ilişkin bir belge 
ibraz edilememiştir.

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 7. maddesi; “(1) Belediye zabıta teşkilatı Belediye 
Başkanına bağlıdır. Belediye Başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini Belediye Başkan 
Yardımcısına; Büyükşehirlerde Genel Sekreter veya Genel Sekreter Yardımcısına 
devredebilir. ” hükmü gereğince usulüne uygun bir yetki devri yapılmalıdır.

251. Belediye zabıtalarınca giyilecek kıyafetin, mevsim ve iklim şartlarına göre 
giyilme zamanlarının, en son olarak 30.04.2013 tarihli ve 94-636 sayılı Yazlık Kıyafet 
Giyilmesi Hakkmdaki Başkanlık oluru ile belirlendiği incelenmiştir.

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Kılık ve Kıyafete İlişkin Kurallar” başlıklı 3 l/e 
maddesi; “Belediye zabıtalarına verilecek kıyafetin, mevsim ve iklim şartlarına göre giyilme 
zamanlarım belediye başkanları belirler. ” şeklinde hüküm altına alındığından, uygulamanın 
ilgili hüküm doğrultusunda yürütülmesinin devamı sağlanmalıdır.

252. Teftişe tabi dönem içerisinde (10) zabıta memurunun “uyarma”, (3) zabıta 
memurunun “kınama” ve (1) zabıta memurunun “kademe ilerlemesini durdurma” cezaları ile 
tecziye edildiği, (1) zabıta memuru için “devlet memurluğundan çıkarma” talebinin olduğu ve 
ilgili personel ile ilgili hem idari tahkikat hem de adli takibat sürecinin devam ettiği ifade 
edilmiş ve incelenmiştir.

Belediyenin kolluk gücü olan, düzenli, sağlıklı ve güvenli bir belde yaratılmasını ve 
belde halkının esenliğinin sağlanmasının temel unsuru olan belediye zabıtası personelinin 
disiplin durumu oldukça önem arz etmektedir. Personelin sevk ve idaresinde gerektiği 
hallerde mevzuatın öngördüğü mükâfat ve disiplin cezası araçlarının uygulanmasının 
kurallara uyan ve uymayan personelin ayırt edilmesinde adaletli bir yönetimin gereği olduğu 
kadar, gerektiği durumlarda hukukî bir mecburiyet olduğu ve ihmalinin de sorumlulari için 
suç teşkil edebileceği unutulmadan disiplinsiz personel ile ilgili disiplin cezası uygulaması 
yapmaktan imtina edilmemeli, ayrıca yapmış olduğu eylem aynı zamanda Türk Ceza Kanunu 

V' açısından suç teşkil edenlere, disiplin cezası yanında, 4483 sayılı yasa gereği ön inceleme
|  başlatılmalı ve suçlu bulunanların adli makamlara sevk edilmeleri sağlanmalıdır.

m
253. Teftişe tabi dönem içerisinde 2010 yılında (8) adet, 2011 yılında (12) adet, 2012 

yılında (12) ve 2013 yılında ise (11) adet olmak üzere toplam (43) adet eğitim semineri ve 
hizmet içi eğitim programı yapıldığı, bu eğitim seminerleri ile hizmet içi eğitimlere toplam 

p ip i- 786 personelin katıldığı incelenmiştir.

f i p  Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 28. maddesinin;
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başlarına, birkaçı bir araya gelerek veya birlikler vasıtasıyla zabıta amir ve memurlarının- 
genel kültürlerini, meslek bilgilerini ve verimliliklerini arttırmak, hizmete yatkınlıklarım 
sağlamak, geliştirmek, gelişen şartların gerekli kıldığı alanlardaki görgülerini arttırmak ve 
daha üst kadrolara hazırlamak amacıyla eğitim programları düzenlerler.

(2) Ayrıca zabıta teşkilatlarının personelinin temel ve teknik eğitimleri, gerektiğinde 
eğitim merkezi bulunan kamu kurum ve kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümleri veya ilgili 
sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilir. ” hükmü uyarınca personelin 
eğitimi konusunda hizmet içi eğitim programları düzenlenmesine devam edilmelidir.

254. Önceki teftişte eleştirilmesine rağmen Zabıta personelinin fizikî niteliklerinin 
hazırlanan spor programları ile desteklenmediği incelenmiştir.

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 29 maddesi;

“(1) Zabıta personelinin fiziki nitelikleri, hazırlanan spor programları ile desteklenir.
Personele; kültürfizik çalışmaları, atletizm, aletli sporlar, mukavemet ve denge sporları ile 
uygun görülecek diğer mesleki spor faaliyetleri yaptırılarak iş verimlilikleri arttırılır.

(2) Zabıta personelinin belirtilen sportif çalışmaları ve mesleki sporları yapabilmesi 
için gerekli alan düzenlemesi ile araç gereç ve özel spor kıyafetleri belediye tarafından temin 
edilir. Ayrıca bu konuda belediyenin spor ve sosyal tesislerinden yararlanılır. Zabıta 
teşkilatına yurt içi ve yurt dışında düzenlenen spor etkinliklerine ve zabıta spor 
müsabakalarına katılma imkânı sağlanır. ” Mkmü doğrultusunda, belediye zabıta teşkilatına 
yönelik mevzuatta belirtilen şekilde sportif faaliyet programları hazırlanmalı ve imkânlar 
nispetinde uygulanması sağlanmalıdır.

255. Zabıta müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere; (2) binek, (5) adet kiralık 
pikap, (2) adet minibüs, (5) adet motosiklet olmak üzere toplam (14) aracın mevcut olduğu, 
ayrıca zabıta hizmetlerinde (35) el telsizi ile (2) adet sabit telsiz olmak üzere toplam (37)

dsiz kullanıldığı incelenmiştir.

Zabıta hizmetlerinin daha iyi yürütülebilmesi için araç sayısının imkânlar ölçüsünde 
arttırılması tavsiyeye değer bulunmuştur. Vi'

Vr*

256. Zabıta Personeline savunma amaçlı teçhizat olarak sadece göz yaşartıcı sprey 
verildiği incelenmiştir.

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 45. maddesi; “(1) Belediye zabıta personeline 
görevleri esnasında karşılaştıkları direniş ve fiili saldırı durumunda kullanılmak üzere göz 
yaşartıcı sprey, kask ve kalkan gibi savunma amaçlı teçhizat verilebilir. ” hükmüne uygun 
işlem yapılması sağlanmalıdır.

257. Zabıta personeline Büyükşehir Belediyesi tarafından bastırılmış, seri numaralı ve 
%  üzerinde belediye zabıtası kokardı bulunan bir kimlik belgesi verildiği incelenmiştir.
f
l_ Belediye Zabıta Yönetmeliğin 46 maddesi;
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"(.1) Her zabıta personeline belediyelerce seri numaralı olarak bastırılacak foíán 
üzerinde belediye zabıtası kokartı bulunan bir kimlik belgesi verilir. " v  ** 1

(2) Kimlik belgesinde memurun adı, soyadı, görev yaptığı belediyenin ismi, sicil 
numarası, unvanı ve kan grubu ve nüfus bilgileri yer alır.

(3) Kimlik belgesini belediye başkanı, yetki vermesi halinde ilgili belediye başkan 
yardımcısı veya genel sekreter imzalar.

(4) Bilgilerde değişiklik oldukça keyfiyet, kimlik belgesine işlenir.

(5) Her ne suretle olursa olsun görevinden ayrılan zabıta personeli, kimliğini belediye 
başkanlığına teslim eder. ” şeklindedir.

Belirtilen usul ve esasta verilen kimlik belgelerinin değişen personele göre düzenli 
.arak verilmesi sağlanmalı ve birim değiştiren ve görevi sona eren zabıta personelinin sahip 

olduğu kimlik belgesine el konulmalıdır.

258. Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığınca gönüllü zabıta 
teşkilleri kurulması yönünde bir çalışma olmadığı ifade edilmiştir.

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin "Gönüllü Zabıta” başlıklı 49. maddesinde, zabıta 
teşkilatı kurulmamış olan belediyelerde veya zabıta teşkilatı kurulmuş olmakla beraber zabıta 
hizmetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulan yerlerde 09.10.2005 tarihli ve 25981 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım 
Yönetmeliği hükümlerine göre, gönüllü zabıta teşkilleri kurulması belediyelerce teşvik 
edileceği hüküm altına alınmış olup, Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta teşkilatının görev 
alanının kapsamı ve büyüklüğü göz önüne alınarak gönüllü zabıta teşkillerinin kurulmasının 
teşvik edilmesi, bu hususta bir yönerge hazırlanarak ilgili makam onayı alınması gerektiği 
hususları tavsiyeye değer görülmüştür.

259. Antalya Büyükşehir Belediye Zabıta Dairesi Başkanlığına ait Zabita Dairesi 
Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 16.04.2012 tarihli ve 188 sayılı 
Meclis Kararı ile kabul edildiği ve 01.05.2012 tarihinde Belediye web; sayfasında 
yayımlandığı, ancak İçişleri Bakanlığı görüşünün alınmadığı, ayrıca Belediye Zabıtası Emir 
ve Yasakları Tembihnamesinin 10.07.2012 tarihli ve 395 sayılı Meclis Kararı ile hazırlandığı 
ve 20.08.2012 tarihinde Belediye web sayfasında yayımlandığı incelenmiştir.

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 52. maddesinde; "Belediyeler; İçişleri Bakanlığının 
görüşünü alarak bu Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere belediye meclisinin kararı ile 
düzenleme yapabilirler. ” hükmü getirildiğinden, zabıtanın yürüttüğü görev alanları ile ilgili 
olarak ihtiyaç duyulan düzenlemeler yönetmelik ve yönerge şeklinde hazırlanarak 
uygulamaya konulmaya devam edilmeli ve yönetmelik ile ilgili İçişleri Bakanlığı görüşünün 
alınması sağlanmalıdır.

260. Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Zabıta Karakolları ile birlikte yürütülen zabıta 
faaliyetlerine ilişkin verileri gösteren çizelge aşağıda sunulmuştur.
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Y IL L A R A  G Ö R E  Ş İK Â Y E T  D İL E K Ç E L E R İ, İH T A R  V E  C E Z A  T U T A N A K L A R I

2010 2011 2012 2013 (3 1 .0 8 .2 0 1 3 ^

T U T A N A K
SA Y ISI

MİKTARI
( T L )

TUTANAK
SAYISI

MİKTARI
( T L )

TU TA N A K
SAYISI

MİKTARI
( T L )

TUTANAK
SAYISI

MİKTARI
( T L )

1 İhtar 1056 - 1128 - 1594 - 446 -

2 Zabıt varakası - - - - - - - -
3 Encümen kararı 12 10.800 7 7.000

4 5326/38. madde 
Kaldırım işgali 335 23.450 230 17.250 338 28.054 143 12.584

5
5326/42. madde 
Afiş ve tabela asma 
cezaları

8 1.501 22 3.388 96 29.171 39 17.226

6
5326/32. madde 
Emre aykırı davranış 
ezaları

63 9.009 57 8.778 233 39.610 4 728

7
5326/33. madde 
Dilencilik cezalan 5 350 14 1.050 9 747 3 264

S
5326/41. madde 
Çevre kirliliği (evsel 
atık) cezaları

25 1.424 11 1.092 20 1.469 10 1.356

9
5326/36. madde 
Gürültü cezaları 2 ‘ 140 - - 1 83 6 1.291

10
5326/39. madde Tütün 
mamulleri tüketme 
cezaları

5 350 4 224 9 747 1 88

11 Kapatılan işyerleri 20

12 Alman tabla sayısı 35 15 - 37 - 20 , . -

13 vikâyet dilekçeleri 327 295 274 21,6

T O P L A M

T U T A N A K  SA Y ISI M İ K T A R I (T L )

G E N EL  T O PL A M 7.068 219.224,00
V.*

Tablo incelendiğinde, 2013 yılı dışında işyerlerine verilen ihtarların yıllar itibariyle bir 
artış gösterdiği, zabıt varakası düzenlenmediği,

5326 sayılı Kabahatler Kanunun 38. maddesine göre kaldırım işgali sebebiyle yıllara 
göre farklılık gösteren sayılarda işlemin yapıldığı ve para cezalarının uygulandığı,

5326 sayılı Kanunun 42. maddesi gereğince tabela ve afiş asma sebebiyle 2010 ve 
2011 yıllarında az sayıda, 2012 ve 2013 yıllarında ise daha fazla sayıda işlem yapıldığı ve 

a para cezası verildiği,

5326 sayılı Kanunun 32. maddesindeki emre aykırı davranış sebebiyle 2012 yılında 
¡§£33 adet işlem yapıldığı, aynı kanunun 33. maddesindeki dilencilik, 41. maddesindeki çevre
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kirliliği, 36. maddesindeki gürültü kirliği ve 39. maddesindeki tütün mamulleri%üketmy'" 
sebebiyle teftişe tabi yıllarda nispeten daha az işlemin yapıldığı, ı

Teftişe tabi dönem itibariyle zabıta dairesi başkanlığınca toplam (7.068) adet tutanak 
düzenlendiği, bu işlemlere dayanarak toplam (219.224,00TL) para cezası uygulandığı 
incelenmiştir.

Antalya İlinin sosyal ve ekonomik yapısı, göçle gelen kişilerin durumu, işsizlik 
oranları, mevsimsel çalışma şekilleri dikkate alındığında, özellikle seyyar satıcı ve  korsanla 
mücadelenin daha etkili olması gerektiği, bu yöndeki mücadelenin sadece sokakta tablalar 
üzerinde satış yapanlarla sınırlı kalmak yerine bu tablalar üzerinde satılan malların temini ve 
dağıtımının yapıldığı merkezleri de kapsayacak şekilde, emniyet teşkilatı ile de işbirliği 
yapılarak yürütülmesi sağlanmalı, özellikle fikir ve sanat eserleri ile ilgili mevzuata ve genel 
sağlığa aykırı satışları yapan kişiler de mutlaka savcılığa intikal ettirilmeli,

Antalya Şehrinde yaygın olarak mevcut olduğu bilinen ve gözlenen dilenciler 
../huşunda etkin olunamadığı, dilencilerin organize şekilde çalışması sebebiyle 
yakalandıklarında üzerlerinde para bulunamadığı, bunun sebebinin de personel azlığı olduğu 
ifade edilmiş olup sosyal bir sorun olan dilencilikle mücadele için etkin tedbirler alınmalı,

Kabahatler Kanunu uygulaması bakımından Şehrin ölçeği dikkate alındığında oransal 
olarak az uygulama olduğu görülmekte olup, zabıta personelince bizzat ve zabıtaca tutulan 
tutanaklar üzerine yetkili organlarca verilecek kararlar üzerine yaptırımlar uygulanmalıdır.

261. Teftişe tabi dönemde zabıta tarafından trafik düzenlenmelerine yönelik olarak 
etkin ve aktif bir faaliyetin olmadığı, ancak kaldırım işgalleri sebebiyle para cezalarının 
uygulandığı incelenmiştir.

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin belediye zabıtasının görevlerini düzenleyen 10/ç 
maddesinin;

“Trafikle ilgili görevler;

1) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye 
sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve. tesisler için 
belge aramak, olmayanlar hakkında fen  elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek

2) Yetkili organların karan uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde 
işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve 
tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.

3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, 
cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri 
ve diğer iş ve işlemleri yapmak.

4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye 
başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,

5) Belediyelerce yapılan altyapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.
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5) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek,,r * /

s
7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve z> 

tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.” yetkileri sayıldığından, trafik 
zabıtası çalışmalarının artırılarak sürdürülmesi sağlanmalıdır.

262. Gıda imalathanelerine yönelik alt kademe belediyelerince denetim yapıldığından 
bahisle Büyükşehir Beleyesi zabıtası tarafından bizzat veya Tarım İl Müdürlüğü yetkilileriyle 
birlikte herhangi bir denetim ve çalışma yapılmadığı ifade edilmiştir.

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin belediye zabıtasının görevlerini düzenleyen 10/c 
maddesinin;

“Sağlık ile ilgili görevleri;

1) 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27.5.2004 tarihli ve 
5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin 
uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele 
yardımcı olmak...

6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince 
yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani 
olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması 
hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve 
yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil 
sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek. ” 
görevleri açıkça sayılmıştır. Yasal mevzuat çerçevesinde yürütülmesi gerekli olan bu 
çalışmaların, diğer kamu kurumlan ile işbirliği içerisinde daha etkin olarak yürütülmesi için 
gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalıdır.

263. Fikri mülkiyet haklarının korunması ve korsan yayıncılığın önlenmesi için “Fikir 
ve Sanat Eserleri İl Denetim Komisyonu”na zabıta memurları Mustafa TEMEL, Ahmet 
ÖZCAN, Galip UYAR ve Mehmet UYAR’m 13.04.2012 tarihli ve 439 sayılı yazı ile 
görevlendirildiği, komisyonun yaptığı çalışmalar ile ilgili belgelerin Zabıta Daire 
Başkanlığında bulunmadığı ifade edilmiş ve incelenmiştir.

11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Zabıta 
Yönetmeliğinin 10. maddesinin 21.fıkrasında; “5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, 
VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri 
yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere 
teslim etmek” zabıtanın görevleri arasında sayılmış olup, 12.03.2004 günlü ve 25400 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 5101 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 81. maddesinde yapılan değişiklik 
ile bandrolsüz yayınların denetimini yapma zabıtaya görev olarak verildiği, zabıtanın her türlü 
aracı ve delili toplayarak Cumhuriyet Savcısına suç duyurusuyla birlikte sevk edeceği, aynı 
maddenin 7. fıkrasında; “Bu Kanun kapsamında korunan, yasal olarak çoğaltılmış, bandrollü
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nüshaların yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışı yas\ 
nüshalara da genel kolluk veya zabıta gördüğü yerde el koymak ve topladığı nüsha 
yetkili mercilere göndermek zorundadır..."  hükmüne ve 5846 sayılı kanun ile belediyelere 
verilen görevlerin eksiksiz yerine getirilmesinin Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün
08.06.2004 günlü ve 80736 sayılı Genelgesinde de ayrıca istendiği göz önüne alınarak, fikri 
mülkiyet haklarının korunması ve, korsan yayıncılığın önlenmesi için belediyelere verilen 
görevlerin eksiksiz yerine getirilmesi sağlanmalıdır.

264. Teftişe tabi dönemde Belediye Zabıta Dairesi Başkanlığınca 4077 sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre hiç denetim yapmadığı ifade edilmiş ve 
incelenmiştir.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda 4822 sayılı kanun ile yapılan 
değişiklikten sonra her ne kadar para cezası verme yetkisi mahalli Mülki İdare Amirine 

?<çmiş ise de, belediyelerin denetleme yetkileri devam etmektedir. Zira 4077 sayılı 
iüketicinin Korunması Hakkında Kanunun "Denetim” başlıklı 27. maddesi; “...Bu Kanunun 
uygulamasında, Bakanlık müfettişleri ve kontrolörleri ile Bakanlıkça ve belediyelerce 
görevlendirilecek personel; fabrika, mağaza, dükkân, ticarethane, depo, ambar gibi her türlü 
mal konulan ve/veya satılan veya hizmet sumdan yerlerde denetleme, inceleme ve araştırma 
yapmaya yetkilidirler” hükmünü amirdir. Bu nedenle, gerekli kontrollerin aksatılmadan 
yerine getirilmesi, düzenlenecek tutanakların idari para cezası verilmesi için Valilik 
Makamına gönderilmesi sağlanmalıdır.

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

265. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevinin Emin SÖZEN tarafından 
vekâleten yürütüldüğü, Daire Başkanlığının; Sosyal Yardımları Şube Müdürlüğü, Toplum 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Yaşlı Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü ve Ayniyat Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Kadın-Erkek Eşitliği Koordinasyon 
Bürosundan oluştuğu ve tüm Şube Müdürlüklerinin vekâleten yürütüldüğü,

Daire Başkanlığında; (1) daire başkanı, (3) şube müdürü, (21) memur, (31) sözleşmeli 
personel, (12) kadrolu işçi, (245) şirket personeli ve (10) ders ücretli personel olmak üzere 
toplam (323) adet personelin görev yaptığı, görülmüştür. ;C'

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının teknik uzmanlık gerektiren branşlarda 
personel ihtiyacının olduğu ve bu kapsamda da en az (6) adet sosyal hizmet uzmanı, sosyolog 
ve psikolog ile Huzurevine (1) doktor takviyesi yapılmasının önem ve öncelik taşıdığı ifade 
edilmiş ve değerlendirilmiştir.

266. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliğin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2010 tarihli ve 153 sayılı kararı ile 
yürürlüğe girdiği, ancak bu tarihten sonra yönetmelikte gerekli olduğu halde herhangi bir 
güncelleme yapılmadığı görülmüştür.

09.05.2013 tarihli ve 267 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile Ayniyat Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü ihdas edildiği halde Yönetmelikte söz konusu şube müdürlüğü görev, yetki ve 

’ sonımluluklarmm belirlenmemiş olması ile Özürlü Hizmetleri Şube Müdürlüğünün
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13.08.2013 tarihli ve 431 sayılı Meclis kararı ile Engelli Hizmetle] 
dönüştürüldüğü halde yönetmelikte gerekli, değişikliklerin yapılmamış o
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Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliğinin ilgili mevzuata uygun hale getirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda 
güncellenmesi ihmal edilmemelidir.

267. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde; 
Sosyal Servis, Aşevi, Sosyal Yardım Merkezi, Huzurevi, Evde Bakım Merkezi, Engelli 
Danışma Merkezi ve Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi, Çıplaklı Rehabilitasyon Merkezi,
(5) adet Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezleri, Gezici Kreş-Oyun Otobüsü Hizmeti, (3) 
adet Çocuk ve Gençlik Evi Sosyal Tesisleri, Kreş ve Gündüz Bakımevi, Kariyer Ofisi, Kadın 
Sığınma Evi ve Kadın Danışma Merkezinin bulunduğu,

Sosyal servis biriminde (5) sosyal hizmet uzmanı ve (2) sosyologun bulunduğu ve 
'■¡ntalya il düzeyindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlardan sosyal hizmet birimine şahsen müracaat, 

Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezine (ABİM) müracaat ve muhtar ihbarı ile yardım 
başvurularının alındığı incelenmiştir.

Gerekli inceleme ve araştırmalar ilgili birimlerce hassasiyetle yapılmalı, ayni ve nakdi 
yardımların sağlıklı bir şekilde yerine ulaştırılması sağlanmalıdır.

268. Evde Bakım Merkezi biriminin engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlara evde sağlık ve 
bakım hizmeti verdiği, Yaşlı Bakımı Sertifikasına sahip 27 personelin yarı zamanlı ve 23 
personelin ise tam zamanlı olmak üzere toplam 50 personelin, sosyo-ekonomik yoksunluk 
içerisinde olduğu tespit edilen ve bakıma muhtaç 363 yaşlı/engelli/hasta vatandaşın sürekli 
bakımında ve 1900 yaşlı/engelli/hasta vatandaşın ise takipli bakımında görev aldığı, yılda 
yaklaşık 12.000 ziyaret gerçekleştirildiği ve bu hizmetlerde kullanılmak üzere (6) adet binek 
aracı, (1) servis aracı ve (1) ambulans tahsis edildiği incelenmiştir.

Uygulamanın artırılarak devamı sağlanmalıdır.

269. Kariyer Ofisinin, Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunun 13.09.2012 tarihli ve 
221746 sayılı kararıyla 14.09.2012-13.09.2015 tarihleri arasında faaliyette bulunmak üzere 
verilen izin belgesi doğrultusunda kurulduğu görülmüştür. Teftişe tabi dönemde bu ofise 
34.494 adet iş başvurusunun yapıldığı ve 11.310 kişinin işe yerleştirildiği görülmüştür, v,-

Türkiye İş Kurumu ile sağlıklı bir eşgüdüm ve koordinasyon sağlanarak uygulamanın 
devamı tavsiyeye değer görülmüştür.

270. Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya İli mülki sınırları içerisinde oturan tüm 
engelli vatandaşların tespitine yönelik envanter çalışmalarının Nisan 2013 itibariyle

Büyükşehir Belediye sınırları içinde olmak üzere toplam 11.100 
ğı ve Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunan 5.800 engellinin 
n yapıldığı incelenmiştir.

îm ın 03.01.2002 tarihli ve Ö K M İ1-12/4 sayılı Genelgeleri
doğrultusunda, belediye sınırları içinde oturan engelli vatandaşların envanterlerinin
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271. 3194 sayılı Kanunun Ek 1. maddesine göre, fiziksel çevrenin engelliler için 
ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için, yol, kaldırım, yaya gezinti alanları, park, bahçe gibi 
kamusal kullanım alanlarının engelli vatandaşlarımızın kullanabileceği şekilde düzenlenmesi 
ile ilgili çeşitli çalışmaların yürütüldüğü, ancak şehrin iç kısımlarındaki yol, sokak, cadde gibi 
yerler ile halkın genel kullanımına açık yerlerin bu husustaki standartlara göre eksikleri 
bulunduğu,

Fiziksel çevrenin engelliler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için Belediye 
Başkanlığının 22.12.2009 tarihli ve 968 sayılı kararı ile Engelli Hizmetleri Komisyonunun 
kurulduğu, bu Komisyonun üç ayda bir toplandığı ve toplantı sonucu alman kararların 
uygulanması için ilgili birimlere iletildiği incelenmiştir.

06.06.1997 günlü Resmi Gazete yayımlanan 572 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile değiştirilen ve bu KHK ile maddeler ilave edilen 3194 ve 5393 sayılı Kanunlarla, özürlüler 
ile ilgili onaylı mimari projelerde îmar Yönetmeliğinin 49. maddesinin 13. bendinde belirtilen 
hususlara özellikle özen gösterilmeli, her türlü yapılar ve çevresinin, yolların, park, bahçe ve 
rekreasyon alanlarının, sosyal ve kültürel hizmet alanları ile ulaşım araçlarının özürlülerin 
kullanımına ve ulaşabilirliğine uygun olarak yapılmasını sağlamak ve denetlemek, imar 
planlarının yapımı ve uygulanması ile yapıların inşaat ve iskan ruhsatı aşamasında, Türk 
standartlarına uygunluk sağlamak, uygulamaları denetlemek ve bütünlüğünü sağlayıcı 
tedbirleri almak görevleri belediyelere verildiğinden, bu konudaki düzenlemeler uygulamada 
dikkate alınmalı ve özellikle engelliler ile yakın işbirliği içerisinde projeler yapılmalı, ayrıca 
yeni alınacak otobüslerde engellilere uygun olması hususuna dikkat edilmelidir.

272. Antalya Büyükşehir Belediyesi Huzurevinde, 60 yaş üzeri (9) bayan ve (35) 
erkek olmak üzere toplam (44) yaşlıya yatılı hizmet verildiği, burada kalan yaşlıların her türlü 
ihtiyaçlarının Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce karşılandığı ve huzurevinde kalanlardan 
herhangi bir ücret alınmadığı incelenmiştir.

Uygulamanın devamı sağlanmalıdır.

Ayrıca, Huzurevinde kalanlardan bakım ücreti alınması halinde ise, Kamu Kurum ve 
Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında 
Yönetmeliğin 18. maddesi; “Kuruluşlarda iicrel alınması halinde yaşlı başına alınacak 
bakım ücreti kamu kurum  ve kuruluşunun ilgili birimlerince her malî yılbaşında tespit 
edilir. Tespit edilen tavan ücret miktarı Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel M üdürlüğüne bağlı huzurevleri için belirlenen en yüksek aylık bakım  
ücretini aşamaz. ” hükmü gereğince bakım ücretinin belirlenmesi sağlanmalıdır.

273. Huzurevinde; (1) müdür, (11) memur, (5) sözleşmeli, (5) işçi ve (123) şirket 
elemanı olmak üzere toplam (145) personel ile hizmetlerin verilmekte olduğu, ancak 
huzurevinde fizyoterapist ve diyetisyen bulunmadığı, doktorun da kısmı zamanlı olarak 
çalıştığı incelenmiştir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş ve İşleyiş 
Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Personelinin nitelik, nicelik ve sorumluluklarını”
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düzenleyen 9. maddesinin; “Huzurevinde sorumlu Müdür, sosyal çalışmacı, psikolog,jctbip1/  
fizyoterapist, diyetisyen, hemşire,-yaşlı bakıcı ve diğer personel çalıştırılır. hükırîü'' 
gereğince, eksik olan personelin istihdam edilmesi konusunda çalışma yapılmalıdır. ' ^ ^ 1 ^ . .

274. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından AB Projesi olarak (20) kadın ve (20) 
çocuk kapasiteli bir Sığınma Evinin inşaatı ve tefrişinin tamamlanarak 25 Nisan 2011 
tarihinde faaliyete başladığı ve hâlihazırda 6 kadın ve 5 çocuğun kaldığı beyan edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi; “Biiyiikşehir belediyeleri ile nüfusu  
50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar” hükmü gereğince 
Büyükşehir Belediyesi tarafından bu konuda çalışmaların yapılmasına devam edilmelidir.

275. Antalya Valiliği ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında sokakta 
yaşayan ve çalıştırılan çocukların korunması projesi kapsamında yapılacak mobil ekip 
uygulamasına ilişkin bir Protokolün 25.05.2009 tarihinde yapıldığı, bu protokol kapsamında 
Büyükşehir Belediyesinin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk ve Gençlik 
Merkezi Şube Müdürlüğü Koordinasyon Merkezine; (1) meslek elemanı, (2) şoför ile (2) 
zabıta memuru görevlendirdiği ve (1) minibüs tahsis ettiği, ancak Belediye sınırları içerisinde 
bizzat Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak çocukları ve sokakta çalışan çocuklarla ilgili 
herhangi bir çalışma yapılmadığı görülmüştür.

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 24.03.2005 tarihli ve 
2005/05 no.lu Genelgesi doğrultusunda sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocukların tespiti ve 
durumlarının iyileştirilmesi konularında diğer ilgili kuramlarla işbirliğine gidilmesi ve bu 
konudaki çalışmaların artırılarak devam ettirilmesi sağlanmalıdır.

276. Büyükşehir Belediyesinin 0-12 yaş arası çocuklar için Çocuk Yuvası ve 13-18 
yaş arası çocuklar için Çocuk Yetiştirme Yurdunun olmadığı, bu yaş aralığında çocukların 
tespit edilmesi halinde ilgili birimlerle irtibata geçilerek korunmalarının sağlandığı beyan 
edilmiş ve incelenmiştir.

1593 sayılı Kanunun 161. maddesi; “kimsesiz çocukların altı yaşını bitirinceye kadar 
mahalli belediyelerce himayeye mecbur oldukları, hususi müessese olmayan yerlerde 
belediyelerin bu çocukları icap ederse bir ücret mukabilinde bakılmak ve büyütülmek üzere 
aileler nezdinde verebilecekleri” hükmü gereğince işlem yapılması sağlanmalıdır.

277. Antalya Büyükşehir Belediyesi Aile Eğitim Merkezinde; (1) aile danışmanı, (3) 
psikolog, (1) çocuk gelişim uzmanı, (1) PDR, (1) avukat ve (5) sosyologun bulunduğu, teftişe 
tabi dönemde 5 adet Aile Eğitim Merkezinde 5.096 kişiye ücretsiz danışmanlık hizmeti 
verildiği, hobi ve atölye çalışmaları ile eğitim ve hizmet içi eğitim çalışmalarının yapıldığı,

Kreşte 100 öğrencinin bulunduğu, ayrıca (3) adet Çocuk ve Gençlik Merkezinde 436 
lise ve üniversitede okuyan kız öğrencilerin kaldığı, lisede okuyan öğrencilerin ücretsiz, 
üniversite okuyan öğrencilerin ise Belediye Meclisinin belirlediği ücret karşılığında bu 
merkezlerde kaldıkları ifade edilmiş ve incelenmiştir.

Uygulamanın devamı sağlanmalıdır.
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278. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının teftişe tabi yıllar itibari lİieA yaptığım* ^  
yardımlar tabloda gösterilmiştir; * s f

î

YARDIMLAR 2010 2011 2012 2013/8 TOPLAM

Gıda Paketi (Adet) 2.883 2.406 3.000 10.000 18.289

Giysi Yardımı (Kişi) 11.542 16.556 21.102 51.483 100.683

Ev Eşyası Yardımı (Adet) 3.368 3.792 3.862 3.526 14.548

Eğitim Yardımı (Adet) 3.000 6.996 5.000 1.700 16.696

Aşevi (Sıcak Yemek Yardımı) 
(Kişi)

427.306 427.569 519.142 289.044 1.663.061

Ramazan İftar Yemeği 52.200 15.000 23.000 26.000 134.489

Tekerlekli Sandalye (Adet) 2 16 22 11 51

Kahvaltı Yardımı (Kişi) 115.500 144.000 604.800 479.350 1.343.650

Nakdi Yardım (Kişi) 160 412 551 194 1.317

Aceze Maaşı 70 67 62 İPTAL 199

Süt Yardımı (Günlük) 15,100 29,788 31,593 32.870 109.351

Çorba Yardımı (Günlük) 600 600 900 900 30.000

Yardımların genelde gıda paketi, sıcak yemek, kahvaltı, süt yardımı, nakdi yardım, 
p;vsi yardımı, eğitim yardımı ve iftar yemeği şeklinde olduğu incelenmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunun başlıklı 13. maddesi; " ...Yardımların inscin onurunu 
zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur. ” hükmü gereğince sosyal yardım 
faaliyetlerinin insan onurunu rencide etmeyecek tarzda yapılması sağlanmalıdır. *;-

279. Teftişe tabi dönemde Huzurevinin Î1 Valisi ya da Vali adına Sosyal Hizmetler Î1 
Müdürlüğünce denetlendiği beyan edilmiştir,

İlgili yönetmeliğin “Teftiş ve denetim” ile ilgili 20. maddesinin;

“Huzurevlerinin teftiş ve denetimleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Huzurevleri, Valiliklerce (il müdürlüklerince) yılda en az bir defa denetlenir. 
Gerektiğinde Genel Müdürlük ve yetkili elemanlarınca da huzurevi denetlenir ve teftişe tabi 
tutulur. Teftiş ve denetim sırasında huzurevi yetkilileri denetleyicilere her türlü belgeyi 
istendiğinde sunmak ve kolaylık göstermekle yükümlüdür.

\



İçişleri Bakanlığı.............................TEFTİŞ RAPORU..............................Mülkiye Müfettiş,lişi "'
İ\ •/* V
Vı \

b) Denetim ve teftiş sonucuna göre huzurevlerinin ilgili kanunlar ve bu ybnbtmélik?, 
hükümlerine aykırı görülen aksaklıkları valilikçe yazılı olarak huzurevlerine bildiriliri 
Valilikçe tespit edilen süre içinde huzurevlerinin belirtilen aksaklıkları düzeltmesi' W* 
gidermesi zorunludur. ” hükmü gereğince denetimlerde aksaklık tespit edilmesi halinde 
giderilmesi sağlanmalıdır.

KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

280. Teftişe tabi dönem içerisinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı görevinin 
Âdem AKYÜREK tarafından vekâleten yürütüldüğü, Daire Başkanlığının Kültür ve Sosyal 
İşler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda; İdari 
ve Mali İşler Şube Müdürlüğü, Kültür Şube Müdürlüğü, Konservatuar Şube Müdürlüğü, 
Tiyatro Şube Müdürlüğü, Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Turizm Şube Müdürlüğü, 
Müzeler Şube Müdürlüğü ve Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü olmak üzere toplam (8) adet 
Şube Müdürlüğünden oluştuğu, bu Müdürlüklerden (2)’si asaleten, (6)’sı ise vekâleten 
yürütülmekte olduğu,

Daire Başkanlığınca üstlenilen hizmetlerin; (23) memur, (78) kadrolu işçi, (210) şirket 
personeli, (7) sözleşmeli personel ve (377) ders ücreti karşılığı personel olmak üzere toplam 
(695) personel tarafından yürütüldüğü incelenmiştir.

Müdürlerin ve memurların bulundukları kadroda yetişmeleri, uzmanlaşmaları ve 
görevlerini etkili ve verimli yürütebilmeleri için vekâleten yapılan görevlendirmeler usul 
haline getirilmemeli, bu uygulamaya yalnızca istisnaî ve kısa süreli durumlarda başvurulmalı 
ve boş müdürlüklere asaleten atama yapılmalıdır.

281. Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2010-2014 Stratejik Planında Kültür ve Sosyal 
İşler Dairesi Başkanlığının amaç ve hedeflerinin belirlendiği ve bu yönde çalışmaların 
sürdürüldüğü incelenmiştir.

Stratejik Planında öngörülen hedeflere ulaşılması için bir program dâhilinde 
çalışılması sağlanmalı, konusunda uzman personel istihdamı ihmal edilmemelidir. ;

282. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliğin Belediye Meclisinin 10.07.2012 tarihli ve 2012/395 sayılı ;.kararıyla ve
25.07.2012 tarihinde Belediye web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe girdiği incelenmiştir.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının değişen şartlara göre yeniden 
yapılandırılması halinde Daire Başkanlığının teşkilat görev yetki ve çalışma esaslarını gösterir 
Yönetmeliğinin güncellenmesi ihmal edilmemelidir.

Kültür Şube Müdürlüğü:

283. Kültür Şube Müdürlüğünün kültürel, sanatsal ve eğitim faaliyetlerinde 
kullanılmak üzere; (1) Merkez Kütüphane ve bu kütüphaneye bağlı (2) Uydu Kütüphane, (1) 
Kültür Merkezi, (1) Açık Hava Heykel Müzesi, (5) Atatürk Çocuk Kültür Merkezi, (6) Sanat 
Galerisi ve AKM alanları bulunduğu, ayrıca (1) Belediye Bandosu ile (1) Ritim Grubunun 
müdürlüğe bağlı olarak hizmet verdiği,
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Müdürlüğe bağlı Kütüphanenin 08.05.2012 tarihli ve 269 sayılı Meclis, K arânllev 
kabul edilen “Doğan Hızlan Kütüphane Yönergesi”, Atatürk Çocuk Kültür Merkezlerinin
10.07.2012 tarihli ve 395 sayılı Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen “Atatürk Çöcülr; 
Kültür Merkezleri Çalışma Yönergesi” ve Sanat Galerilerinin 13.08.2013 tarihli ve 434 sayılı 
Meclis Kararı ile kabul edilen “Sanat Galerileri Kuruluş Görev Sorumluluk ve Çalışma 
Esaslarının Düzenlenmesine ilişkin Yönetmelik” esasları doğrultusunda hizmet verdiği,

Teftişe tabi dönemde Kültür Müdürlüğünce; (41) festival, (14) şenlik, (50) söyleşi, 
(11) konferans, (5) sempozyum, (27) sergi, (5) kitap basımı, (33) özel gün, (22) anma günü, 
(94) tiyatro gösterimi, (7) şehir dışı gezi, (11) yarışma, (257) film gösterimi, (4) kamp 
organizasyonu, (27) seminer, (5) ödül töreni, (3) sosyal proje, (65) konser, (3) bando konseri, 
(66) çocuk tiyatrosu gösterimi, (8) kültür günü, (2) belgesel gösterimi, (6) panel, (9) sahne 
gösterisi, (1) atölye çalışması etkinliği gerçekleştirildiği, “Ben AntalyalIyım” adı altında 
ücretsiz kent turları düzenlendiği ve toplam 5.105 vatandaşın bu etkinliğe katıldığı, 13 dalda 
38 kurs açıldığı ve bu kurslardan 3.410 kişinin faydalandığı, Çocuk Kültür Merkezlerinde 

■»lam 909 adet kurs açıldığı ve bu kurslardan 5.318 çocuğun faydalandığı incelenmiştir.

Söz konusu kültürel faaliyetlerin devamı sağlanmalıdır.

Konservatuar Şube Müdürlüğü

284. Konservatuar Şube Müdürlüğü görevinin vekaleten Müfit KAYACAN tarafından 
yürütüldüğü, hizmetlerin (1) müdür vekili, (5) memur, (2) işçi ve (2) şirket elemanı ile yerine 
getirildiği, Müdürlük bünyesinde çocuklar ve yetişkinler için çeşitli dallarda müzik ve tiyatro 
eğitimi veren (1) konservatuarın bulunduğu, teftişe tabi dönemde; TSM bölümünde 110, 
THM bölümünde 118, Tiyatro bölümünde 96, Ses ve Şan bölümünde 34 öğrencinin eğitim 
gördüğü, 6 dalda açılan 14 enstrüman kurslarına 762 kursiyerin katıldığı ve ikisi yurt dışında 
olmak üzere toplam 71 konser etkinliğinin gerçekleştirildiği görülmüştür.

Söz konusu kültürel faaliyetlerin devamı sağlanmalıdır.

Tiyatro Şube Müdürlüğü

285. Tiyatro Şube Müdürlüğü görevinin Müfit KAYACAN tarafından asaleten 
yürütüldüğü, Müdürlüğün (1) müdür, (4) memur, (17) işçi, (1) sözleşmeli ve (159) şirket 
personeli ile “Tiyatro Şube Müdürlüğü Çalışma usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 
esasları doğrultusunda hizmet verdiği, Şube Müdürlüğü bünyesinde (1) Tiyatro Salonunun 
bulunduğu, teftişe tabi dönemde toplam 14 oyunun 482 kez sahnelendiği ve toplam 128.729 
seyirciye ulaşıldığı incelenmiştir.

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü

286. Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü görevinin asaleten N. Hürdoğan ARSLAN 
tarafından yürütüldüğü, hizmetlerin (1) müdür, (4) memur, (9) işçi ve (48) hizmet alımı 
personel ile yürütüldüğü, Şube Müdürlüğü bünyesinde 11 adet ASMEK Kurs Merkezi 
bulunduğu ve bu merkezlerde teftişe tabi dönemde 640 bilgisayar, 266 mesleki, 172 sanat, 
247 sosyo-kültürel, 671 yabancı dil olmak üzere 89 farklı branşta toplam 1.996 adet kurs 
açıldığı ve bu kurslardan 50.498 vatandaşın yararlandığı incelenmiştir.
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Müzeler Şube Müdürlüğü ' (?

287. Müzeler Şube Müdürlüğü görevinin vekâleten Âdem AKYÜREK tarafından“̂  
yürütüldüğü, Müzeler Şube Müdürlüğünün 10.07.2012 tarihli ve 395 sayılı Belediye Meclis 
Kararı ile Müzeler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları 
doğrultusunda hizmet verdiği, Müdürlük bünyesinde; Oyuncak Müzesi, Kent Müzesi ve Soba 
Müzesinin olduğu, ayrıca Sinema Müzesi ile Deniz Biyolojisi Müzesinin yakın zamanda 
hizmete gireceği, Kent Müzesinde (41) sözlü tarih çalışması, (25) söyleşi, (9) sergi ve (1) 
panelin gerçekleştirildiği, Oyuncak Müzesinin toplam 74.430 ziyaretçiyi ağırladığı ve bu 
müzede (1) söyleşi, (1) konferans, (1) sahne gösterisi, (1) anma etkinliği ve (9) dalda atölye 
çalışması gerçekleştirdiği görülmüştür.

Kültür ve Sosyal İsler Dairesi Başkanlığı İhale İs ve İşlemleri:

288. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 
afından 13.08.2010 - 07.10.2013 tarihleri arasında “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu” ve

“4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu”na göre yapılan ihale iş ve işlemlerinden; 2010 
yılma ait (1), 2011 yılma ait (6), 2012 yılına ait (8), 2013 yılma ait (7) adet olmak üzere 
toplam 22 adet açık ihale ve pazarlık usulü ihale işlem dosyası ile 13 adet doğrudan temin 
dosyası olmak üzere toplam (35) adet ihale işlem dosyası, Müfettişliğimizin talebine istinaden 
Antalya Valiliğince görevlendirilen İl Sağlık Müdür yardımcısı Turgut ALTUN ve İl Sağlık 
Müdürlüğünde araştırmacı Abit ÇETİN’den oluşan bir komisyonca incelenerek 07.10.2013 
tarihli rapor düzenlenmiştir. Söz konusu raporda tespit edilen hususlara takip eden 
maddelerde yer verilecektir.

a) Açık İhale Usulü İle Yapılan Ahmlar:

289. 2010 yılma ait (1), 2011 yılma ait (2), 2012 yılma ait (7) ve 2013 yılına ait (4) 
olmak üzere toplam (14) adet açık ihale dosyası incelenmiştir.

290. Teftişe tabi dönemde ihale işlem dosyaları üzerinde yapılan incelemede 4734 
iy ili Kamu İhale Kanunu kapsamı alımlarda, ihale sürecindeki diğer işlemlere geçilmeden 
önce satın alma birimine verilen bir satın alma talimatı veya ihale konusu mal, hizmet ve 
yapım işine neden ihtiyaç duyulduğunu belirtir İhtiyaç Raporunu içeren talep yazısının 
bulunmadığı görülmüştür.

Uygulama genel olmakla birlikte, 2011-33977 ihale kayıt nolu Çanakkale Gezisi 
Otobüs Kiralama hizmet alım işi ve 2013-87061 ihale kayıt nolu 14. Antalya Uluslararası 
Piyano Festivali hizmet alım işi örnektir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun “Harcama talimatı ve 
sorumluluk” başlıklı 32. maddesi; “ Bütçeler den harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin 
harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, 
yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile 
gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Harcama yetkilileri, harcama 
talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata 
uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun 
çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.” hükmü ve
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Elektronik îhale Uygulama Yönetmeliğinin “İhtiyaç rap o ru ” başlıklı 9. maclcjesinih ? 
“(1) İdare tarafından, ihale sürecindeki diğer işlemler gerçekleştirilmeden önce ihale kdnyşit ü 
mal veya hizmet alımı ya  da yapım işinin niteliğinin, türünün ve miktarının, ihalede kısm f 
teklife izin verilmesi halinde kısımlarının, gerekli hallerde iş kalemlerinin tanımlandığı 
ihtiyaç raporu EKAP üzerinden hazırlanır.”  hükmü gereği; alım gerekçesi, yapılacak işin 
konusu, tutarı, tanımı ve süresi gibi .bilgileri içeren talep veya harcama talimatının ihale işlem 
dosyalarında bulundurulması sağlanmalıdır.

291. Bazı mal ve hizmet alım ihalelerinde; yaklaşık maliyeti oluşturan bileşenler 
ayrıştırılmadan doğrudan teknik şartname ile piyasadan fiyat alınarak yaklaşık maliyetin tespit 
edildiği, yaklaşık maliyet icmal cetveli ekinde hizmet bileşenlerini oluşturan iş kalemlerinin 
ayrı ayrı fiyatlandırılmadan alman götürü fiyatla yaklaşık maliyet oluşturulduğu, bu şekilde 
tespit edilen mal ve hizmet alımı yaklaşık maliyet tutarına ayrıca firma karı eklendiği, ancak 
yaklaşık maliyete eklenen firma kârı düşüldükten sonra oluşan yaklaşık maliyetin altında 
rakamlar ile ihalelerin sonuçlandığı, ayrıca yaklaşık maliyet icmal cetvellerinde ise tarih 
_ .tınmadığı tespit edilmiştir.

2011-85472 ihale kayıt no’lu 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali ve 12. 
Uluslararası Piyano Festivali Organizasyonu düzenleme işi, 2011-64299 ihale kayıt no’lu 
Anıtkabir Gezisi Otobüs Kiralama işi hizmet alım işi ile 2012-13235 ihale kayıt no’lu 9 kalem 
dijital baskılı mal alımı işi ihale işlem dosyaları örnektir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Yaklaşık maliyet” başlıklı 9. maddesi; “Mal veya 
hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat 
araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve 
dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik 
ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere 
açıklanmaz. ” hükmü,

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde “Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler” 
başlıklı 7. maddesinin; "(1) İdare tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, bu 

yetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ayrıntılı fiya t ve gerektiğinde miktar araştırması 
yapılmak suretiyle ihale konusu işin KDV hariç yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanakları 
ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir...” hükmü ve

Aynı yönetmeliğin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların 
tespiti” başlıklı 8. maddesinin;

“(1) İdareler, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti 
oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit ederler. Bu 
amaçla, idare tarafından gerek duyulduğunda, aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde 
miktar araştırması da yapılabilir ...

(4) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiya t sorulacak kişi ve kuruluşlara 
yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu veya iş kaleminin ayrıntılı özelliklerine yer 
verilir. Fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşullan taşıyan yazılarla başvurulur ve 
fiyatlar KDV hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini 
yansıtmadığı düşünülen fiya t bildirimleri ve proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve 
buna ilişkin gerekçeler yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir...” hükmü ile,



¡1 p«3

Sa}
İçişleri Bakanlığı.............................TEFTİŞ RAPORU.............................Mülkiye Mi

Af-.

'  > V
\  f -ja rv *’* .y

Aynı yönetmeliğin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 4.%/' 
maddesi;

"...('2) Götürü bedel üzerinden teklif alınan ihalelerde, işin gerçekleştirilmesine ilişkin 
şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde işçilik ile varsa malzeme, ekipman ve diğer 
unsurlar için belirlenen fiyatlar ve bu fiyata dahil olan maliyetler gösterilir.

(3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına 
ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile 
elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak 
belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere 
yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan 
sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin 
hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak 
ihale yetkilisine sunulur. (Ek cümle: RG-16/7/2011-27996) Yüklenici için öngörülen kar 
tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur. ” hükümleri doğrultusunda işlem yapılması 
sağlanmalıdır.

292. İhale Onay Belgelerinde ödenek belirtildiği halde ihale işlem dosyalarında 
ödenek yazısı bulunmadığı görülmüştür.

Uygulama genel olmakla beraber, 2010-508860 ihale kayıt no’lu 12 ay süreli Eğitim,
Kültürel Etkinlik ve Müzecilik işlerinin yürütülmesi hizmet alımı işi ile 2011-159800 ihale 
kayıt no’lu “Antalya Büyükşehir Belediyesi Döşemealtı Asmek binası tadilat yapım işi 
örnektir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Temel ilkeler” başlıklı 5. maddesinin; ” ...Ödeneği 
bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. ” hükmü gereğince; ihale işlemlerine başlamadan 
önce işin mevcut ödeneğini gösterir belgenin ihale işlem dosyalarında bulundurulması 
sağlanmalıdır.

293. İdari şartname ve sözleşme tasarılarının EKAP’tan düzenlendiği, ancak bazı ihale 
işlem dosyalarındaki idari şartname ve sözleşme tasarılarında idare onayının;'bulunmadığı, 
idare tarafından onaylanmış bazı idari şartname ve sözleşme tasarılarında ise oıiaylayan ismin 
olmadığı ve İhale Onay Belgelerinde İhale Yetkilisi imzalarının bulunduğu ancak-: imza 
tarihlerinin atılmadığı görülmüştür.

2010-508860 ihale kayıt no’lu 12 ay süreli Eğitim, Kültürel Etkinlik ve Müzecilik 
işlerinin yürütülmesi ve 2012-9772 ihale kayıt no’lu 9 ay süreli personel çalıştırılmasına dair 
hizmet alımı işleri ile 2011-159800 ihale kayıt no’lu Büyükşehir Belediyesi Döşemealtı 
Asmek binası tadilat yapım işi ihale dosyaları örnektir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının 
hazırlanması” başlıklı 13. maddesi "(Değişik: RG-16/3/2011-27876) İdare, ihale ve/veya ön 
yeterlik dokümanını 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Elektronik 
İhale Uygulama Yönetmeliğinin 11 inci, 12 nci ve 13 üncü maddelerine göre oluşturur. Her 
sayfası onaylanan dokümanın bir nüshasının ihale işlem dosyasında muhafazası 
zorunludur...'” ve
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Aynı Yönetmeliğin “îhale onayının alınması” başlıklı 18. maddesi; “(1) İha le<konusu -I 
işe ilişkin yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ve diğer dokufnüna 
ihale onay belgesine eklenir ve bu belge ihale yetkilisinin onayına sunulur. ” hükümleri 
doğrultusunda işlem yapılması sağlanmalıdır.

294. İhale işlem dosyalarında evrak düzeni ve dizilişini gösterir dizim pusulasının 
bulunmadığı, ihale dokümanlarının düzensiz dosyalandığı ihale işlem sırasına uyulmadığı 
görülmüştür.

Uygulama geneldir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu “İhale işlem dosyası” başlıklı 7. maddesi; “İhalesi 
yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay 
belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar 
veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu 
tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.”  hükmü ve

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale işlem dosyası” başlıklı 20. 
maddesi; (1) İdare, ihalesi yapılacak her iş için bir ihale işlem dosyası düzenler. (Değişik 
cümle: RG-16/3/2011-27876) Bu dosyada ihale sürecinin bulunduğu aşamaya göre EKAP 
üzerinden hazırlanarak çıktısı alınanlar dâhil aşağıdaki belgeler yer alır:

a) îhale onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli,
b) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiya t dışı unsurlar da dikkate 

alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya 
nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemenin gerekçelerinin yer aldığı 
açıklama belgesi,

c) İhale ve/veya ön yeterlik dokümanı ile düzenlenmiş ise zeyilname ve yapılmış ise 
açıklamalar,

ç) İhale ve/veya ön yeterlik dokümanının basım maliyetinin, dokümanın posta yoluyla 
satılmasının öngörülmesi halinde ise ayrıca posta maliyetinin tespitine ilişkin belge ve 
bilgileri içeren tutanak,

d) İlan ve/veya davet metinleri,
e) Şikâyet başvuruları ile bu başvurular üzerine idare tarafından alınân kararlar ve 

bunların bildirimine ilişkin belgeler,
f)  İtirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ise başvuruya ilişkin olarak idcıre ile 

Kurum arasındaki tüm yazışmalar ve Kurumun verdiği kararların onaylı örnekleri,
g) Aday veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler,
ğ) îhale komisyonu tutanak ve kararları,
h) Sözleşme bedelinin Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt 

bendinde belirtilen miktarı aşması durumunda bu bedel üzerinden hesaplanacak tutarın 
Kurumun banka hesabına yatırıldığına ilişkin makbuzun aslı,

ı) İhale süreci ile ilgili diğer belgeler. ” hükümleri doğrultusunda işlem yapılması 
sağlanmalıdır.

295. Bazı ihale işlem dosyalarında, yerel gazetede yayımlanan ilan metninde bulunan 
ihale tarihi ile ihalenin yapılacağı tarihin farklı olmasına rağmen idare tarafından bir 
düzeltmenin yapılmadığı incelenmiştir.
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2012-27555 ihale kayıt no’lu bilgisayar ve elektronik malzeme alımı ilanında;'yerâl 

gazetede ihale tarihi 20.03.2012 olarak yayımlandığı halde EKAP’ta düzenleneriHlaö 
metninde ihale tarihinin 26.03.2012’de olması ve ihalenin de bu tarihte yapılması örnektir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan” başlıklı 
13. maddesi; (Değişik:30.7.2003-4964/9md.) Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri 
için yeterli süre tanımak suretiyle;

a) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan 
ihalelerden;

1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün
önce,

2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları, son 
başvuru tarihinden en az ondört gün önce,

3) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en azyirmibeş gün 
önce, Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır.

Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında 
yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara 
ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur... " hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliğinin “İlanlardaki hatalı hususların düzeltilmesi” başlıklı
13.4.1. maddesinin; “ 4734 sayılı Kanunun 13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun 
olarak yapılmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumlarda, hatalı olarak yayımlanan ilanlar 
Kanunun 13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olarak yeniden yapılmadıkça, ihale 
veya ön yeterlik gerçekleştirilemez. Ancak, bu genel kuralın istisnası olarak, yapılan ilânlarda 
4734 sayılı Kanunun 24 ve 25 inci madde hükümlerine aykırılık teşkil eden hatalar bulunması 
durumunda, ilan yeniden yapılmadan; Kanunun 13 üncü maddesine göre yirmi beş ve kırk 
günlük ilan süresi bulunan ihalelerde, ilanın yayımlanmasını takip eden onbeş gün, ilan 
süresi daha kısa olan ihalelerde ise on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı 
yapılarak ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir. Bu durumda düzeltme ilanı, düzeltme ilan 
formu kullanılarak hatalı ilanın yayımlandığı yayın organında aynı şekilde yayımlanır. ” 
hükmüne uygun ilan verilmesi sağlanmalıdır. '

296. Teftiş dönemi içerisinde incelemesi yapılan bazı ihale işlem dosyalarında; 
yaklaşık maliyetin usulüne uygun olarak düzenlenmediği, iş kalemleri ve bileşenleri 
ayrılmadan teknik şartname ile fiyat alınarak tespit edilen yaklaşık maliyetten daha yüksek bir 
fiyatla alım yapıldığı, tek isteklinin katıldığı ihalede rekabetin yeterince sağlanamadığı 
incelenmiştir.

2011-85472 ihale kayıt no’lu ihale işlem dosyasında; 48. Antalya Altın Portakal Film 
Festivali ve 12. Uluslararası Piyano Festivalleri için yapılan ihalenin yaklaşık maliyeti için 3 
firmaya teklif mektubu gönderilmiş olup ekinde teknik şartname bulunan teklif mektuplarıyla 
götürü olarak tek fiyat alınmıştır. Yaklaşık Maliyet İcmal Cetvelinde ise yaklaşık maliyeti 
oluşturan iş kalemleri ve bileşenlerin ayrıntılı dökümü ile bu kalemlerin fiyatları yer 
almamaktadır. Üç firmadan alman fiyatın ortalaması alınarak 10.033.000 TL olarak yaklaşık 
maliyet belirlenmiştir. Ancak tek isteklinin katıldığı ihalede iş ANSET’e 10.700.000 TL’ye



yaklaşık maliyetin 667.000 TL üstünde ihale edilmiştir. Bu haliyle yapılan ihalede 
koşullarının sağlanamadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca 2011-85472 ihale kayıt no’lu ihale işlem dosyasıyla 48. Antalya Altın Portakal 
Film Festivali ve 12. Uluslararası Piyano Festivalleri için yapılan ihalenin, 2010-60602 îhale 
kayıt no’lu ihale işlem dosyasıyla ihale edilen 47 inci Antalya Altın Portakal Film Festivali ve 
11. Uluslararası Piyano Festivali ihalesiyle kıyaslandığında:

47 inci Altın Portakal ve Piyano Festivalinin teknik şartnamesinde; Altın Portakalın 
(57) iş kalemi, Halkın Portakalı etkinliğinin (9) iş kalemi, Diğer Hizmetlerin (12) iş kalemi,
11. Piyano Festivalinin (31) iş kalemi olmak üzere toplam (109) iş kaleminden oluştuğu,

48 inci Altın Portakal ve 12. Piyano Festivalinin teknik şartnamesinde; Altın 
Portakalın (57) iş kalemi, Diğer Hizmetlerin (12) iş kalemi,12 inci Piyano Festivalinin (31) iş 
kalemi olmak üzere toplam 100 iş kaleminden oluştuğu,
3

Dolayısıyla 2011 yılında yapılan 48 inci Altın Portakal ve 12. Piyano Festivali teknik 
şartnamesinin Halkın Portakalı Festivaline ait 9 iş kalemini içermediği için daha dar kapsamlı 
olduğu, her iki şartnamede diğer iş kalemlerinin hemen hemen aynı olduğu birkaç kalemde 
yaklaşık maliyeti çok cüzi oranlarda etkileyecek farkların bulunduğu halde 2010 yılında 
yapılan 47. Altın Portakalın İhale bedeli 8.000.000 TL iken 2011 yılında yapılan 48. Altın 
Portakalın ihalesi 10.700.000 olarak gerçekleştirilmiştir.

2012-2013 yılları Altın Portakal ihale işlem dosyaları Sayıştay denetiminde olduğu 
için incelenememiş olup edinilen belge ve bilgiler ile oluşturulan ayrıntılı karşılaştırma 
tablosu aşağıdadır.
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2012
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Açıklama:

49.Altın Portakal 
Festivali 
13.Piyano 
Festivali

haleye tek istekli Ah

12.892.166 
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ANSET LTD.ŞTÎ 
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AKSAV

ştır. İha le işlem dos

11.980.000 
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ANSET 
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14.136.400 
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2013

72898
19/a

Açık ihale 
Açıklama: İ l

50.Altın Portakal 
Festivali

jaleye tek istekli A h

3.155.666 

S E T  katılm ı

ANSET LTD.ŞTİ

Partner Tanıtım 
Hedef Sanat 
Şener Elektronik 
AKSAV
Aktiler Havai Fiş. 
Itır. İhale işlem dos

2.600.000 

yası Sayışta)

A N S E T  

>’da oldıtğı

3.068.000 

ı  için incelet
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*• x ¿¡t
V ;

ıemedi

2013

87061
19/a

Açık ihale 
" tıklama: İt

M.Piyano
Festivali

laleye tek istekli Fo
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rte Prodüksı

ANSET LTD.ŞTİ

Forte Prodüksiyon 
Aktüer Havai Fiş.
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1.250.000 

'.eki y ılla ra

ANSET 

öre teknik

1.475.000 

şartname da

11.578.367 

ha kapsamlı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu “Temel ilkeler” başlıklı 5. maddesi; “İdareler, bu 
Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, 
kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve 
kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler” 
başlıklı 7. maddesinin; "(1) İdare tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, bu 
Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ayrıntılı fiya t ve gerektiğinde miktar araştırması 
yapılmak suretiyle ihale konusu işin KDV hariç yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanakları 
ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir...” hükmü,

Aynı yönetmeliğin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların 
tespiti” başlıklı 8. maddesi;

“(1) İdareler, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti 
)luşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit ederler. Bu 
amaçla, idare tarafından gerek duyulduğunda, aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde 
miktar araştırması da yapılabilir...

(4) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiya t sorulacak kişi ve kuruluşlara 
yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu veya iş kaleminin ayrıntılı özelliklerine yer 
verilir. Fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve 
fiyatlar KDV hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini 
yansıtmadığı düşünülen fiya t bildirimleri ve proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve 
buna ilişkin gerekçeler yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir. ” hükmü ile

Anılan Yönetmeliğin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” 9. maddesi 
“(2) Götürü bedel üzerinden teklif alınan ihalelerde, işin gerçekleştirilmesine ilişkin şartları 
gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde işçilik ile varsa malzeme, ekipman ve diğer 
unsurlar için belirlenen fiyatlar ve bu fiyata dahil olan maliyetler gösterilir.” Ve
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Kamu İhale Genel Tebliğ’in “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlı% '^6î3 .' 
maddesinin; “ 16.3.1. Yaklaşık maliyetin■ üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği 
hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu; ‘

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup
olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp
yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de 
göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en 
avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun 
bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

16.3.2. Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte 
görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek 
aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate 
alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir.” hükümleri doğrultusunda 
işlem yapılması sağlanmalıdır.

2011 yılında yapılan 2011-85472 ihale kayıt no’lu ihale teknik şartnamesinin 2010 
yılında yapılan 2010-60602 ihale kayıt no’lu ihalenin teknik şartnamesi ile kıyaslandığında; 
2011-85472 ihale kayıt no’lu ihale teknik şartnamesinin, 2010-60602 ihale kayıt no’lu 
ihalenin teknik şartnamesinde var olan Halkın Portakalı Festivaline ait 9 iş kalemini 
içermediğinden daha dar kapsamlı olduğu, her iki şartnamede diğer iş kalemlerinin hemen 
hemen aynı olduğu ve birkaç kalemde yaklaşık maliyeti cüzi oranlarda etkileyecek farkların 
bulunduğu halde 2010 yılında yapılan 47. Altın Portakalın yaklaşık maliyeti 8.672.906TL ve 
ihale bedeli 8.000.000 TL iken 2011 yılında yapılan 48. Altın Portakalın yaklaşık maliyetinin
10.033.000-TL ve ihale bedelinin 10.700.000TL olarak gerçekleştiği, 2012 yılında yapılıp 
yine hemen hemen aynı içeriğe olan 2012-13542 ihale kayıt no’lu Altın Portakalın yaklaşık 
maliyetinin 12.892.166-TL ve ihale bedelinin 11.980.000-TL olduğu, 2013 yılında Altın 
Portakal ve Piyano Festivallerinin ayrı ayrı ihale edildiği, önceki yıllardaki festivallerle 
hemen hemen aynı içeriğe sahip olan 2013-72898 ve 2013-87061 ihale kayıt novlu ihalelerin 
yaklaşık maliyetleri toplamının 4.632.332-TL ve ihale bedelleri toplamının 3.850.000TL 
olduğu, bu sebeple 2010, 2011 ve 2012 yıllarında yapılan Altın Portakal Festivalleri ihaleleri 
ile 2013 yılında yapılan Altın Portakal ve Piyano Festivalleri ihalelerinin birbirine yakın 
içeriğe sahip olmasına rağmen yaklaşık maliyetleri ile ihale bedellerinde yıllar itibariyle 
ortaya çıkan aşırı fiyat farklılıkları Müfettişliğimizce incelemeye alınmıştır. (İNCELEME)

fr) Pazarlık Usulü İle Yapılan Alanlarda:

297. 2011 yılma ait (4), 2012 yılma ait (1) ve 2013 yılma ait (3) olmak üzere toplam 
(8) adet pazarlık usulü dosyasının incelenmiştir.

298. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21. maddesine göre Pazarlık Usulü İhale, 
kanunda belirtilen özel hallerde kullanılması gerektiği halde ilgili idarece bu ihale usulünün 
sıklıkla kullanıldığı ve bu usulün uygulanma gerekçesinin belirtilmediği görülmüştür.
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2011-54503 ihale kayıt no’lu 2. Antalya Televizyon Ödülleri Organizasyon ihalesi ve^O İl- 
198174 (21/b) ihale kayıt no’lu 3 ay süreli personel hizmet alımı ihalesi örnektir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Temel ilkeler” başlıklı 5. maddesinin “Bu Kanuna 
göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel 
usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir. ” hükmü,

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinin; “Pazarlık usulü: 
Bu Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak 
gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme 
yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,...”  hükmü ile,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Pazarlık usulü” başlıklı 21. maddesinin;
“Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda 
teklif çıkmaması.

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve 
beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine 
ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi 
olarak yapılmasının zorunlu olması.

d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu 
olmayan nitelikte olması.

e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık 
olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

f i  (Ek: 30/7/2003-4964/14 md.) İdarelerin yaklaşık maliyeti ellimilyar Türk Lirasına 
kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları. ” hükümlerine uygun olarak pazarlık 
usulü yapılan ihalelerde pazarlık usulü uygulanma gerekçesi ihale onay belgelerinde 
belirtilmesi sağlanmalıdır.

299. Yaklaşık maliyetin çok üzerinde olmamasına rağmen yaklaşık maliyetin üstünde 
bir adet alımın gerçekleştirildiği ve ihale komisyonu kararında yaklaşık maliyet üzerinde alım 
yapılmasının gerekçesinin gösterilmediği incelenmiştir.

2012-186412 (21/b) ihale kayıt no’lu 3 ay süreli personel çalıştırılmasına dayalı 
hizmet alımı işinde yaklaşık maliyet 1.543.450,85 TL iken alımın 1.597.866,00 TL olarak 
gerçekleştirilmesi örnektir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu “Yaklaşık maliyet” başlıklı 9. maddesinin; “(Değişik: 
30.7.2003-4964/6 md.) Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce 
idarece, her türlü fiya t araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık 
maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete 
ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi 
olmayan diğer kişilere açıklanmaz.'” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliğin “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3. 
maddesinde;
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"16.3.1. Yaklaşık maliyetin ' üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği\ 
hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup 
olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp 
yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarım yansıtıp yansıtmadığını, -

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de 
göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en 
avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun 
bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

16.3.2. Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte 
görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek 
aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate 
alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir.” hükümlerine göre işlem 
yapılması sağlanmalıdır.

c) Doğrudan Temin Atımlarda

300. Doğrudan Temin Usulü ile alımı yapılan 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait 
örneklem olarak (13) dosya incelenmiş olup tespit edilen hususlar aşağıda maddeler halinde 
belirtilmiştir.

301. Doğrudan temin usulü alım dosyalarında; doğrudan temin alım usulü ile 
yapılacak işin miktarı ve teknik ayrıntılarını tarif eden talep yazısı olmadığı ve doğrudan 
temin usulü alım gerekçesinin bulunmadığı görülmüştür.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 26.07.2011 tarihli ve 26904 sayılı Kepez 
Asmek spor salonuna basılı afiş alımı işi ve 4734-22/d Flört Konseri Organizasyonu hizmet 
alımı örnektir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun “Harcama talimatı ve 
sorumluluk” başlıklı 32. maddesinin; “Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama 
yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet 
gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü 
ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Harcama yetkilileri, harcama 
talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata 
uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun 
çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.” hükmü,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinin; “Doğrudan 
temin: Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle 
teknik şartların vefiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü, “ hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Doğrudan temine ilişkin açıklamalar” başlıklı 
22.1.1.1. maddesi; “Yukarıda, belirtilen hükümler uyarınca 4734 sayılı Kanunun 22 nci
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maddesinde belirtilen hallerde ihtiyaçların; Kanunun 18 inci maddesinde sayıthn'mdle  & 
usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alımnadan,'4hap ü 
komisyonu kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama 
zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından 
piyasada fiya t araştırması yapılarak temin edilmesi miimkiin bulunmaktadır.

Aynı Tebliğin 22.1.1.2. maddesi; “Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede 
belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla 
birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu 
kurulması, isteklilerde belirli yeterlik biterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme 
düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir. ” hükümleri doğrultusunda alım 
yapılması sağlanmalıdır.

302. Bazı Doğrudan temin usulü alımlarda; alım konusu mal veya hizmet ayrılmaz bir 
bütün ise teklifin tamamı üzerinden değerlendirilmesi, alım konusu mal veya hizmet 
ayrıştırılabiliniyorsa kalem kalem birim fiyat üzerinden değerlendirilmesi gerekirken 
birbirinden bağımsız olarak daha düşük fiyata alınabilecek mal ve hizmetlerin toplam teklif 
fiyat üzerinden değerlendirme yapılarak daha yüksek fiyat üzerinden alım yapıldığı 
incelenmiştir.

23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Oyun Şenliği ses-ışık sistemi kiralama işinde La 
Capella org. ses firması 1. kalem teklifi Cumhuriyet Meydanı için ses düzeni kurulmasına 
1000 TL, 2. kalem AKM Mini Amfi Tiyatrosu işi için SES düzeni kurulmasına 13.750 TL 
fiyat vermiş iken aynı işle ilgili 1. kaleme 3000 TL, 2. kaleme 7000 TL fiyat veren ART 
Production firmasının verdiği teklif toplamda uygun bulunarak 10.000 TL’den alındığı, oysa 
kalem kalem değerlendirilerek 1. kalemi La Capella ORG Firmasından 1000 TL’ye 2. kalemi 
ART production firmasından 7000 TL olmak üzere toplamda 8000 TL’ye yani 2000 TL daha 
düşük fiyata alınabilecek olması ve 08.12.2010 tarihli ve 23543 sayılı Onay Belgesiyle alman 
bilgisayar ve güç kaynaklarının alınması örnektir.
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4734 sayılı Kamu İhale Kanunu “Temel ilkeler” başlıklı 5. maddesi; “İdareler, bu 
Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, 
kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve 
kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü doğrultusunda işlem 

t -  yapılması sağlanmalıdır.
%V.

KAMU HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ:

303. Belediyede kamu hizmet standartlarının belirlendiği, görülebilecek yerlere 
asıldığı, web sayfasında yer aldığı, gerekli bilgiler ve sorumlu personel isim listelerinin
12.05.2010 tarihinde bilgilerin Valiliğe gönderildiği, o tarihten sonra değişiklerin 
güncellenmediği, teftiş tabi dönemde eğitim yapılmadığı, incelenmiştir.

31.07.2009 gün ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Hizmetlerinin 
Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince; etkin, verimli, hesap 
verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak maksadıyla 
kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine 
getirilmesini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması ve bu bağlamda;
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Personelin eğitiminin yaptırılması ve Sorumlu personelin güncellenerek'\^aliÎiğe?' h 
bildirilmesi; ' "îi- Q r* r

Konu ile ilgili Uygulamanın sık sık takip edilerek tablolara uygun olarak işlemlerin 
yerine getirilip getirilmediğinin denetimi sağlanmalıdır.

ENGELLİLERİN ERİSEBİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ YAPILAN İSLER:

304. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilerin erişebilirliği konusunda 
kolaylaştırıcı çalışmalar yapıldığı;

Bu bağlamda;

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 
oluşturulduğu ve şube müdürü olarak Sosyal Çalışmacı Gülsen ERTÖR’ün görev yaptığı;

5378 sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesinde hareketle; belediyemiz mücavir sınırları 
içerisinde gerekli olan alt yapı çalışmalarının planlanması, programa alınması ve engelli 
vatandaşlar için uygun hale getirilmesi amacıyla Engelli Hizmetleri Komisyonunun
21.12.2009 tarihinde oluşturulduğu,

Kazım Özalp, Atatürk, Işıklar, Mehmet Akif, Güllük, Ali Çetinkaya, Haşan Subaşı 
Caddelerinde Engelli rampaları, yapımı, Yeşilırmak, 5. Cadde, Rauf Denktaş, Namık Kemal 
Bulvarı, 20. Cadde ve Fahrettin Altay Caddelerinde görme engelliler için toplam 10.862,10 
mt kılavuz taşı döşenmesi,

H afif raylı sistem Fatih durağına yaya üst geçiti yapımı kapsamında 3 adet engelli 
asansörü E. Çelebi Cad. ve 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan üst geçitlere 4 adet engelli 
asansörü, Takkacı Mustafa Camii’ne engelli vatandaşlar için düzenleme getirilmiş, 
tekerlekli sandalye kullanıcıları için rampa ve engelli tuvaletleri ve AKMde engellilerin 
yaralanması için gerekli tesislerin yapılması; 145 aracın engelliler için uygun hale 
getirilmesi, ■,

Antalya mücavir alan sınırları içerisinde yaşayan engellilerin yaşanabilirlik düzeyinin 
yükseltilmesi amacıyla Alo Engelsiz Taksi Projesi uygulamaya konulması, J '

Antalya ili genelinde yaşayan engelli bireylerin sayısını belirlenmesi, v,-

10100 engellinin tespitinin yapıldığı, bunlara sosyal yardımlar, evde bakım hizmeti ve 
sağlık yardımları yapıldığı,

Konyaaltı Caddesinde Engelli Danışma Merkezi Ve Görme Engelliler Sesli 
Kütüphanesi oluşturulduğu ve burada danışmanlık ve yardım hizmetleri verildiği,

Engelli ve Engelli Yakınları Sosyal Tesisi yapıldığı ve Özel Büyükşehir Özel Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi ile eşgüdümlü çalıştığı,

16000 M2 alan içinde kurulu olan serada engelli öğrencilerin günlük yaşam 
becerilerini geliştirmeleri ve yetenekleri doğrultusunda bitki yetiştirme kurslarına 
katılımlarının planlandığı,
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Özel Büyükşehir Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezinin Büyükşehir Belediyesi. ¿ f  
tarafından yapıldığı işbirliği içerisinde burada rehabilitasyon ve eğitim bölümlerinin E ngelli^^ -î*^  
Bireyler Demeği tarafından işletildiği ve burada 192 öğrencinin bulunduğu,

Ve engelliler için çeşitli projelerin yapılmakta olduğu,

İncelenmiştir.

5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri gereğince Kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor 
alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından 
yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar engellilerin erişebilirliğine uygun 
buruma getirilmelidir. Bu kanunun uygulaması ile ilgili olarak 12.07.2006 tarih 26226 ve 
.ayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma 
Araçlarının Engellilerin Kullanımına Uygun Duruma Getirilmesi” ile ilgili 2006/18 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi’nde “ ...Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının kullandıkları yapılar 
da anılan süre içerisinde özürlülerin kullanımına uygun hale getirilecektir...” hükmü 
gereğince hizmet yerlerinin engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi konusundaki 
çalışmaların devam ettirilmesi sağlanmalıdır.

305. Engelli bireyler ve ailelerin ulaşılabilirlik konusundaki haklarıyla ilgili 
bilgilendirilmesi ve toplumun sosyal ve kültürel engeller konusunda bilinçlendirilmesi 
konusunda sakatlar demeği ve kent konseyi işbirliğinde bir panel yapıldığı bunun dışında bir 
çalışma yapılmadığı, incelenmiştir.

12.11.2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yüksek Planlama 
Kurulunun kararı ile kabul edilen “Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2011)” nın 
IV. Bölüm: Ulaşılabilirlik Eylem Planı EksenB-Toplumsal Bilinçlendirme başlığı altındaki 
öncelik B .l. tedbir B. 1.1.maddesinde öngörülen tedbirlerin alınması hususunda gerekli
alışmaların yapılması sağlanmalıdır.

; » V.

306. Antalya Büyükşehir Belediyesinde görevli teknik personelin ulaşılabilirlik
konusunda bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi konusunda herhangi çalışma yapılmadığı, 
incelenmiştir. v'

12.11.2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yüksek Planlama 
Kurulunun kararı ile kabul edilen “Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2011)” ran 
IV. Bölüm: Ulaşılabilirlik Eylem Planı Eksen B-Toplumsal Bilinçlendirme başlığı altındaki 
öncelik B.2. tedbir B.2.2.maddesinde öngörülen teknik personelin bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesi konusunda çalışma yapılarak eğitim programları sayısının artırılması 
sağlanmalıdır.

307. Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Eylem Planı’nın hayata geçirilmesi amacıyla üç (3) 
ayda bir İçişleri Bakanlığına gönderilmesi gereken “izleme formu”nun gönderilmediği 
incelenmiştir.
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12.11.2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yüksek Plşnlamâ'-'~-%;^. 
Kurulunun kararı ile kabul edilen “Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Eylem Planı (2010-201 £ f \ * ,
III. Bölüm: İzleme ve Değerlendirme başlığında yer alan “ ...Eylem Planında sorumlu^-^.^.^'
kurumlar bağlı veya ilgili bulundukları bakanlıklara, yerel yönetimler ise İçişleri 
Bakanlığına 3 ayda bir, Ulaşılabilirlik Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 
belirlediği standart izleme formunu doldurarak rapor gönderecek ve Engelliler İdaresi 
Başkanlığı Ulaşılabilirlik Eylem Planı İzleme Kurulu’nun sekreterya görevini görerek, 
bakanlıklardan ve İçişleri Bakanlığı’ndan gelen raporları kurula sunacaktır. Gelen raporlar 
sonucunda yerine getirilmeyen tedbirlerin tespiti halinde, sorumlu kuruluş tedbiri yerine 
getirememesinin nedenlerini kurul toplantısında açıklayacaktır. Kurul, tespit edilen 
sorunların giderilmesine yönelik karar alacaktır. Eylem Planında yer alan tedbirlerin yerine 
getirilmediğinin veya aksaklıkların devam ettiğinin tespiti halinde Kurul söz konusu tedbir 
veya tedbirlerden sorumlu kurumu uyaracaktır....” ifadesi gereğince izleme formunun 3 ayda 
bir düzenli olarak İçişleri Bakanlığına gönderilmesi ihmal edilmemelidir.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

308. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının, çeşitli tarihlerde alınan Büyükşehir 
Belediyesi Meclis kararları ile Satınalma Şube Müdürlüğü, İhale İşleri Şube Müdürlüğü,
Emlak Şube Müdürlüğü, Taşınır Mal Şube Müdürlüğü, İdari İşler Şube Müdürlüğü ve 
Teknik Destek Müdürlüğünden oluşacak şekilde örgütlendiği, Daire Başkanlığının çalışma 
usul ve esaslarını düzenleyen Yönetmeliğin en son 10/07/2012 tarihli ve 395 sayılı Belediye 
Meclisi Kararı ile güncellendiği, 06/05/2013 tarihinde Belediye Başkanmdan alman 1301 
sayılı onay ile Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünün Zabıta Dairesi Başkanlığına 
bağlandığı, ancak bu değişiklikten sonra Yönetmeliğin güncellenmediği,

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı ile Taşınır Mal Şube Müdürü ve Emlak Şube 
Müdürünün asaleten atandıkları, diğer Müdürlerin görevlerini vekâleten yürüttükleri ifade 
edilmiş ve incelenmiştir.

Teşkilat yapısında değişiklik olduğunda Daire Başkanlığının çalışm a; usul ve 
esaslarını düzenleyen yönetmelikte güncelleme yapılmalı, Şube Müdürlerinin asaleten 
atanmaları konusunda gayret gösterilmelidir. , ’

309. Antalya Büyükşehir Belediyesinin envanterinde çeşitli tiplerde (358) araç 
bulunduğu, bunların yanı sıra (341) aracın da hizmet satın alma yoluyla temin edildiği, Daire 
başkanlığına bağlı İdari İşler Şube Müdürlüğünün sadece havuzda bulunan (2) resmi araç ile 
(60) kiralık aracın yönetimini yaptığı,

Belediye envanterinde kayıtlı araçların büyük çoğunluğunun 20 yaşın üzerinde olması 
ve yakıt tüketmelerinin fazlalığı sebebiyle bu araçları sık sık kullanılmadığı, resmi araçlarda 
araç takip sisteminin bulunmadığı,

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının kiraladığı araçlarda araç takip sisteminin 
bulunduğu ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İdarî İşler Şube Müdürlüğü tarafından takip 
edildiği, diğer birimlerdeki araçların durumunun Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 
tarafından tam olarak bilinemediği,



İçişleri Bakanlığı............................. TEFTİŞ RAPORU.............................M ülkiye M üfettişliği~
■•f {Y(

Yakıt hariç olarak kiralanan araçlar ile resmi araçların akaryakıt ihtiyaçlarının-PĞşte^i 
Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından karşılandığı, V ' '

İfade edilmiş ve incelenmiştir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmeliğin 1 l / f  maddesinde; "...Taşıt takip sisteminin oluşturularak 
araçların km ve performanslarının takibinin sağlanması, ” görevinin Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığına bağlı İdarî İşler Şube Müdürlüğüne verilmesi sebebiyle, kiralık ya da resmi 
ayrımı yapılmaksızın Belediye tarafından kullanılan bütün araçlar için araç takip sisteminin 
oluşturulması, resmi araçlar ile akaryakıtı Belediye tarafından karşılanan kiralık araçların 
yakıt kullanım performansları ile resmi araçların bakım ve onarım giderlerinin takip edilmesi, 
ekonomik ömrünü tamamlayan araçların HEK’e ayrılması sağlanmalıdır.

310. Taşınır Mal Şube Müdürlüğü tarafından taşınır mallar konusundaki işlemlerin 
18/01/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği 
hükümlerine göre yürütülmeye çalışıldığı, bir önceki teftişte tenkit edilen dayanıklı taşınır 
malların numaralandırma işlemlerinin ise büyük ölçüde tamamlandığı ifade edilmiş ve 
incelenmiştir.

Taşınır mal işlemlerinin Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmesine 
devam edilmeli, Yönetmeliğin “Dayanıklı taşınırların numaralanması” başlıklı 36. 
maddesinin;

u(l) Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi 
tarafından bir sicil numarası verilir. Bu numara yazma, kazıma, damga vurma veya etiket 
yapıştırma suretiyle taşınırın üzerinde kalıcı olacak şekilde belirtilir. Fiziki veya kullanım 
özellikleri nedeniyle numaralandırılması mümkün olmayan taşınırlara bu işlem uygulanmaz.

(2) Sicil numarası üç grup rakamdan oluşur. Birinci grup rakam, taşınırın Dayanıklı 
Taşınırlar Defterinde ayrıntılı izlenmek üzere kaydedildiği taşınır kodundan; ikinci grup 
rakam, taşınırın giriş kaydedildiği yılın son iki rakamından; üçüncü grup rakam ise taşınıra 
verilen giriş sıra numarasından oluşur.” hükmüne göre gerekli numaralandırma, işlemlerinin 
tamamlanması sağlanmalıdır. | ; r

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ihale is ve işlemlferi:

311. Kültür ve Sosyal Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Çevre Koruma 
ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı hariç 
olmak üzere diğer bütün Belediye birimlerinin mal ve hizmet alımı ihalelerinin Destek 
Hizmetleri Daire.Başkanlığı tarafından yapıldığı,

Kültür ve Sosyal Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı (2010 Yılı sonuna 
kadar Destek Hizmetleri), Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı (2011 Yılı sonuna kadar 
Destek Hizmetleri), Özel Kalem Müdürlüğü (2012 Yılı sonuna kadar Destek Hizmetleri) ve 
Basın Yayın Daire Başkanlığı (2013 Yılı Haziran Ayı sonuna kadar Destek Hizmetleri) hariç 
olmak üzere diğer bütün Belediye birimlerinin doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarımn 
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapıldığı, doğrudan temin (22/d) ve pazarlık 
(21/i) usulü ile yapılan alımlarm ilgili birimin bütçesinde ayrılan miktarının (%10)’unu geçip
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geçmediğine dair uyarmm kullanılan muhasebe programı tarafından yapıldığı, bu ;,oranm 
geçilmemesine dikkat edildiği, ■. •

İhale ödeneklerinin ilgili birimlerin bütçelerinden karşılandığı,

Belediye birimlerinde, ihale ve alımlarını Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından 
bağımsız olarak yapma eğiliminin yaygınlaşma eğiliminde olduğu,

İncelenmiştir.

Belediyede, bütçeyle kendilerine ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin üst 
yöneticisinin harcama yetkilisi olduğu da dikkate alınarak, ihtiyaç tespiti, yaklaşık maliyetin 
belirlenmesi, ihale onayının alınması gibi işlemlerin ilgili birimler tarafından yapıldıktan 
sonraki ihale iş ve işlemlerinde bu konuda uzmanlaşmış bir birim olan Destek Hizmetleri 
Daire Başkanlığının sürecin içerisine dahil edilmesi, ihalelerin daha sağlıklı ve mevzuata 
uygun olarak yapılabilmesine imkan sağlayacaktır.

Yukarıda izah edildiği şekliyle bütün birimlerin ihalelerinin Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı tarafından yürütülmesi tavsiyeye değer görülmüştür.

312. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde, teftişe tabi dönemde yapılan 
ihale iş ve işlemlerini, ihale başlangıcından sözleşme aşamasına kadar, 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak 
çıkarılan alt mevzuat gereğince inceletmek üzere Müfettişliğimce yapılan personel talebi 
üzerine Antalya Valiliğince görevlendirilen Antalya İl Özel İdaresinde Yüksek Çevre 
Mühendisi olarak görev yapan Birnur YILMAZ ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 
Bütçe Şefi olarak görev yapan Fatih ÇAĞLAYAN tarafından yapılan incelemeler sonucunda 
düzenlenen 02/09/2013 tarihli raporda tespit edilen eksikliklere takip eden maddelerde yer 
verilecektir.

313. Açık ihale ve pazarlık usulü ile yapılan (34) adet ihale dosyası incelenmiş olup, 
ihalelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 
bu kanunlara dayanılarak çıkarılan alt mevzuatlara uygun olduğu, yaklaşık maliyetin piyasa 
şartlarına göre hazırlandığı, teknik şartnamelerin yapılacak işe uygun, açık; .'anlaşılır ve net 
olduğu, ihale onay belgelerinin uygun olduğu, komisyon kuruluşu ve bildirimlerinin 
zamanında yapıldığı, ihale ilan sürelerine riayet edildiği, kesinleşen ihale kararı bildirimi ve 
sözleşmeye davet sürelerinde yasal sürelere uyulduğu, karar alınması ve sözleşme aşamasında 
yasaklılık teyitlerinin alındığı, 4734 Sayılı Kanunun 10. maddesinde belirtilen evraklar 
konusunda sözleşme aşamasında titizlik gösterildiği tespit edilmiştir.

314. Yapılan ihalelerde genel itibariyle katılımın düşük olduğu, bazı ihalelerin tek 
katılımcıyla ihale edildiği, bazı ihalelerin yaklaşık maliyetin üzerine ihale edildiği, bu gibi 
durumlarda ilgili birimden ödenek durumu sorulduğu, gerektiğinde yaklaşık maliyetin ilgili 
birimlerce güncelleştirilmesinin sağlandığı incelenmiştir.

4734 Sayılı Kanunun 21/b usulü ile ihale edilen 2013/22253 ihale kayıt Nolu 2013 
Yılı 2 aylık Özel Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı İşinin yaklaşık maliyeti 1.967.745,25- 
TL iken ihale bedelinin 2.009.150,00-TL olması,
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4734 Sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale; edilen^ 
2012/73667 İhale Kayıt Nolu ihalenin yaklaşık maliyeti 620.915,11-TL iken ihalg •bedeli*
678.777,00-TL olması örnektir. î,;

Belediyenin fmansal yapısının kötü durumda olmasının ihalelere katılımı düşürdüğü, 
ödemelerin uzun zaman alabileceği kaygısının ise ihalelere verilen tekliflerin yüksek 
tutulmasına sebep olduğu ifade edilmiş ve incelenmiştir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde verilen ihalelerde, ihale bedelinin yaklaşık maliyete göre 
çok yüksek olmadığı görülmekle beraber, bu durumlarda;

Kamu İhale Genel Tebliğinin, “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3. 
maddesinin;

“16.3.1. Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği 
hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup 
olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp 
yapılmadığını,

c) Verilen tekliffiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını, 
Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe

ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik 
açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun 
bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

16.3.2. Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte 
görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek 
aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate 
alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir.” hükmüne .' göre işlem 
yapılmasına özen gösterilmelidir. V '>

. I. '
315. 2011 yılı ihale dosyalarının genelinde, ihale kararlarında ihale yetkilisi tarafından 

onay tarihinin yazılmadığı görülmüştür.

2010/561003 İhale Kayıt Nolu İhale dosyasında 24/01/2013 tarihinde ihale kararı 
alınmış olduğu halde ihale yetkilisinin onayı bölümüne tarih yazılmaması örnektir.

g . Jv: # 9 m

İhale sürecinde birçok konu süreye bağlı olduğundan, yapılan işlemlerinin tarihinin
l ı  belirtilmesi, süre konusunda ortaya çıkabilecek ihtilafların önüne geçeceğinden bu konuda
I? daha dikkatli olunmalıdır.
İfec
1  316. Pazarlık Usulü (21/b) ile yapılan bazı ihalelerde açıklayıcı gerekçe raporlarının
Ü§ yeterli olmadığı görülmüştür.
life

|S;. 2013/7952 ihale Kayıt Nolu dosya örnektir.
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2 l/b usulü ile ihale yapılması 4734 Sayılı Kanunda belirli şartların ol^Şiıiâsma^ 
bağlandığından, bu ihale usulünün tercih edilme gerekçesinin ayrıntılı bir şekilde “geçekçe $ 
raporu”nda gösterilmesi sağlanmalıdır. s  ii

Emlak is ve işlemleri:

317. Antalya Büyükşehir Belediyesinin teftişe tabi döneme ait taşınmaz mal satış, kira, 
ecrimisil ve intifa haklarına ilişkin işlemlerini inceletmek üzere Müfettişliğimce yapılan 
personel talebi üzerine görevlendirilen Antalya Defterdarlığı Uzmanı Mustafa HATİP OĞLU 
tarafından yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen raporda tespit edilen eksikliklere takip 
edilen maddelerde yer verilecektir.

a) Satış İşlemleri:

318. Belediyeye ait taşınmazların envanter kayıtlarının tutulduğu, buna göre 
Belediyeye ait (626) adet taşınmaz bulunduğu, 10/08/2010 ile 30/09/2013 tarihleri arasındaki 
dönemde biri hisseli, diğeri tam mülkiyette olan sadece 2 satış işleminin tamamlandığı, ayrıca 
önceki teftiş döneminde, Büyükşehir Belediyesince ihaleye çıkarılan 170 taşınmazdan ihaleye 
katılan olmaması sebebiyle satılamayan 47 adet taşınmazın halen satışa hazır olduğu, ancak 
satış hazırlıkları tamamlanarak ihale aşamasına gelen 103 adet taşınmazla birlikte 
borçlarından dolayı Belediyenin tüm taşınmazlarının haciz konulması sebebiyle ihaleye 
çıkılamadığı görülmüştür.

319. Teftişe tabi dönemde, Zeytinköy Mahallesinde bulunan 12068 ada 11 parsel 
numaralı Belediye ile hisseli taşınmazın belediye hissesinin 3194 sayılı İmar Kanunun 17. 
maddesi gereğince satıldığı, ancak kıymet takdiri aşamasında taşınmazın nitelikleri hakkında 
yol, sul elektrik hizmeti aldığının dışında yeterli bilgi verilmediği, sadece Antalya Ticaret ve 
Sanayi Odasından bilirkişi raporu alındığı, emlakçılardan bilgi alınmadığı, emsal satış 
bilgilerine yer verilmediği, taşınmazın satışının uygun görülmesinin ardından ilgiliye yazılan 
tebligatta ödeme için süre verilmediği, fakat ilgilinin tebligat tarihinden 12 gün sonra ödeme 
yaptığı incelenmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 17 nci maddesinin;

"Bu maddeye göre bedel takdirleri ve bu bedellere itiraz şekilleri 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılır. ” hükmü ile Kamulaştırma Kanuna atıfta 
bulunulmaktadır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunla değişik 8. maddesinde,
“...idare, bu Kanunun 11 inci maddesindeki esaslara göre ve konuyla ilgili uzman kişi, kurum 
veya kuruluşlardan da rapor alarak, gerektiğinde Sanayi ve Ticaret Odalarından ve mahalli 
emlak alım satım bürolarından alacağı bilgilerden de faydalanarak taşınmaz malın tahmini 
bedelini tepit etmek üzere kendi bünyesi içinden en az üç kişiden teşekkül eden bir veya birden 
fazla kıymet takdir komisyonunu görevlendirir. ” denilmektedir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 11 nci maddesinde ise, Komisyonun taşınmaz 
malm bulunduğu yere giderek,

S  Taşınmazın cins ve nevini,
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^  Yüzölçümünü, ^ V V N c İ ^ s ' i f
^  Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını, ':*
S  Varsa vergi beyanını,
S  Takdir tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini,
S  Arazilerde, taşınmaz malın mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi

kullanılması halinde getireceği net gelirini.
S  Emsal satışlara göre satış değerini,
S  Bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri,

Esas tutarak düzenleyeceği raporda bütün bu unsurların cevaplarını ayrı ayrı belirtmek 
suretiyle ve ilgililerin beyanını da dikkate alarak gerekçeli bir değerlendirme raporuna dayalı 
olarak taşınmaz malın değerinin tespit edileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda yapılan satışların ihalesiz, doğrudan belirli kişiye yapılan satışları olması 
sebebiyle kıymet takdir aşamasında daha titiz ve ayrıntılı bir şekilde işlem yapılması 
gerekmektedir.

Ayrıca hisseye isabet eden yüzölçümün müstakil parsel oluşturulmaya yetecek kadar 
büyük olduğu taşınmazlardaki Belediye hissesinin hissedarına satışından önce ifraz yolu ile 
müstakil parsel oluşturulup oluşturulamayacağı, teknik ve hukukî şartları taşıyıp 
taşımadığının bir Harita Mühendisince incelenerek tutanak altına alınması, parsel 
oluşturulabilecekse bunun için hissedarından muvafakat istenmesinin, ancak müstakil parsel 
oluşturulamayacağı belirlendiğinde veya hissedarınca muvafakat verilmediğinde satış yoluna 
gidilmesi sağlanmalıdır.

320. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılan (1) adet satış işleminde, satış 
öncesinde taşınmazın tapu kaydında herhangi bir sorun olup olmadığının kontrol edildiği, 
satışa çıkmak ve fiyat takdir etmek ve şartname hazırlamak üzere komisyonu oluşturmak için 
Encümenden onay alındığı, Ticaret Sanayi Odasından fiyat tespitine ilişkin bilirkişi raporu 
alındığı, şartname hazırlanırken bedel belirtilmesi ile yetinildiği ve hazırlanan şartnamenin 
komisyonca imzalandığı, ihale ilanının Kanunun 17 nci maddesinde belirtildiği üzere yasal 
süreler içinde yapıldığı ve gazete sayfalarının dosyasında muhafaza edildiği, yine, kanunun 47 
nci maddesine göre ihaleye katılanlardan alman belgelerin kontrol edildiğine dair tutanağın 
mevcut olduğu, pey sürme tutanağının tutulduğu, fakat bu tutanakların ihale: komisyonunca 
imzalanmadığı, şartnamenin alıcıya imzalatıldığı, ihale komisyonu kararı yerine geçen 
encümen kararının ita amiri olan Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yasal süresinde 
onaylandığı, ihale sonucunun alıcıya onay tarihinden sonra yasal süresi içinde gönderildiği, 
ilgili tarafından 15 günlük yasal süre içinde bedelin karar pulu bedeli ve damga vergisi ile 
birlikte ödendiği, tapuda satış işleminin tamamlandığı dosyasındaki belgelerden anlaşılmıştır.

Satış işlemlerinde pey sürme tutanağının ihale komisyonu tarafından imzalanması 
sağlanmalıdır.

321. îlk defa satışa hazırlanan ve haciz şerhleri nedeniyle satışı bekleyen taşınmazların 
dosyalarında yapılan incelemede, taşınmazların kıymet takdirlerinin sadece Antalya Ticaret 
Sanayi Odasınca belirtilen fiyatlar esas alınarak belirlendiği, herhangi bir kıymet takdir kararı 
düzenlenmeyerek şartnamede bedel belirtilmekle yetinildiği görülmüştür.

İçişleri Bakanlığı............................. TEFTİŞ RAPORU.............................Mülkiye MüfoltişJiği^ / .i
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2886 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin, “Tahmin edilen bedel, idarelerce tdsgiUetUffîÇ 
veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında: i 
kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya 
bilirkişilerden soruşturulur. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiei bir 
hesap M anasında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale 
komisyonlarınca tahkik ettirilir. ” hükmü gereğince kıymet takdir aşamasında daha dikkatli ve 
titiz bir çalışma yapılmalı, kıymet takdiri için İcra Müdürlükleri ve Defterdarlık verilerinin 
yanı sıra internet ortamında yapılan özel mülklere ait satış ilanlarından da yararlanılabileceği 
göz önünde tutulmalı, kıymet takdir komisyonunun yaptığı çalışmayı bir tutanağa bağlaması 
sağlanmalıdır.

b) Kiraya verme işlemleri:

322. Teftişe tabi dönemde toplam 286 adet kiralama işleminin devam ettiği, teftiş 
jneminde yapılan 16 kiralama işleminin 6 adedinin 5216 sayılı 26 ncı maddesine göre, 10

adedinin 2886 sayılı Kanuna göre, 1 adedinin ise 5393 sayılı yasanın 75 inci maddesinin c 
bendine göre kiraya verildiği belirlenmiştir.

323. Selçuk Mahallesi Kaleiçi Yat Limanı 167 Ada 10 Parsel üzerindeki dükkanın 
kiralamasına ilişkin yapılan ilk kira ihalesinde en yüksek teklifi veren istekli adma yapılan 
geçici ihale Başkanlık Makamınca uygun görülmeyerek 2886 sayılı Yasanın 31 inci maddesi 
uyarınca iptal edildiği, ancak iptal gerekçesinin belirtilmediği, yeniden yapılan ihalede 
taşınmazın daha yüksek bir bedel ile kiralandığı incelenmiştir.

Bu tür işlemlerin İdarî yargıya intikal edebileceği dikkate alınarak, iptal kararlarında 
gerekçelerinin de açıkça belirtilmesi sağlanmalıdır.

324. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından şehirde bulunan bazı yollarda 
park edilebilecek yerlerin Belediye İştiraki olan ANET Antalya Entegre Et Sanayi ve Ticaret 
A.Ş’nin işletilmesine bırakıldığı incelenmiş, ancak işletici firma tarafından bildirilen hasılat 
tutarının malî yönden incelendiğine dair herhangi bir belgenin dosyasında bulunamadığı 
görülmüştür.

J V

Belediyenin içinde bulunduğu fmansal sıkıntı göz önünde tutularak, yüklenici şirket 
Belediye şirketi dahi olsa, beyan edilen hasılat tutarının Gelir Müdürlüğünce incelenmesi 
veya incelettirilmesi sağlanmalı ve bu durum belgelenmelidir.

325. Orman Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan sözleşmenin 16. 
maddesi gereğince Sarısu C Tipi Mesire alanının içinde bulunan 2 adet kır lokantası, 1 adet 
deniz ürünleri teşhir mutfağı, 1 adet çay bahçesi ve 12 adet büfe yeri ile Belediye Sosyal 
Tesislerinin Büyükşehir Belediyesi İştiraki olan Antalya Entegre Et Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye 
5216 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi gereğince kiraya verildiği, ancak ANET ile Belediye 
arasında düzenlenen 31/07/2013 tarihli kira sözleşmesinin 3 üncü maddesinde kiranın 
süresinin sözleşme tarihinden itibaren 10 yıl olduğunun belirtilmesine rağmen aym 
sözleşmenin 4 üncü maddesinin 4.3 alt fıkrasında kira süresinin yer tesliminden itibaren 
başlayıp 10 yıl sonunda sona ereceğinin hüküm altına alındığı incelenmiştir.

Sözleşmenin kendi içerisinde yer alan bu çelişkinin düzeltilmesi uygun olacaktır.



Ayrıca henüz mesire alanının düzenlemelerinin tamamlanmaması sebebiyle yşftesHmi r"_ 
yapılamamasına rağmen mahallinde yapılan kontrollerde 3 adet büfenin faaliyet ge^igmlri,..' 
tutanak altına alındığı görülmüştür. Yer teslimi yapılmadan işletilmeye açılan büfelerden 
açılış tarihlerinden itibaren kira bedellerinin tahsilinin yapılması sağlanmalıdır.

326. Belediye ait gayrimenkullerin bazılarının kira sözleşmelerinin sona ermesine 
rağmen her yıl Encümen kararıyla yeniden 1 yıllık sözleşme yapılarak taşınmazın 
kiralanmasının devam ettirildiği incelenmiş, kira süresi biten taşınmazların tahliyeleri 
konusunda sorunlar yaşanması sebebiyle bu yola başvurulduğu, Belediyenin kiracıları her 
yılsonunda yeni sözleşmeye davet ettiği ve rayice uygun olarak belirlenmeye çalışılan yeni 
kira bedeli üzerinden sözleşme yenilendiği ifade edilmiş ve incelenmiştir.

Yeni Toptancı Hal Kompleksinde bulunan C blok 16 numaralı dükkanın 10/02/2000 
tarihinden bu güne kadar her yıl yeniden encümen kararı ile kira artışı yapılarak ve her yıl 
yeniden sözleşme imzalanarak kiraya verilmesine devam edilmesi örnektir.

5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen 
18/e maddesinde Belediye taşınmazlarının üç yıldan fazla kiralanmasına Belediye Meclisinin 
yetkili olduğu belirtilmektedir. Belediyeye ait işyerlerinin her yıl yeniden ihaleye çıkılarak 
kiraya verilmesinin piyasa şartlarına uygun olmadığı ve tahliyelerde yaşanan sıkıntılar da göz 
önünde tutularak, mevzuata aykırı olarak her yıl Encümen kararıyla sözleşme yenilemek 
yerine Belediye Meclisi kararıyla daha uzun süreli kiralamalar yapılmalıdır.

327. Mülkiyeti Belediyeye ait olmayan yol, meydan, park gibi yerlerde bulunan ATM, 
büfe ve benzeri yerlerden uzun süreli sözleşme yapılmasına rağmen işgaliye ücreti alındığı 
incelenmiştir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 52 nci maddesinde işgal harcının geçici işgal 
halinde alınacağına hükmedilmiştir. Ayrıca şehrin farklı bölgelerinde farklı ticari potansiyeli 
olan yerlerden bu kullanımların işgal olarak değerlendirilip aynı bedel alınmasının da uygun 
olmadığı değerlendirilmektedir.

V * |

Söz konusu yerlerin tasarrufunun belediyede olduğu ve Belediye tarafından işgaliye 
harcının alınabildiği düşünüldüğünde, bu yerlerin kiraya verilmesinde hukukî bir engel 
olmadığı anlaşılmaktadır.

V :

Ancak bu tür konularda tereddüt yaşanması halinde İçişleri görüş alınarak işlem tesis 
edilmelidir.

328. Kiralama işlemlerinde tahakkukların Emlak Müdürlüğünce hazırlanması, 
tahsilatının ise Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Gelir Şube Müdürlüğünce 
yapılması iş ve işlemlerin takibini zorlaştırmaktadır.

Kiralama işlemlerine ilişkin tahakkukların, Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çalışma 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8/a maddesi gereğince, Belediye gelirlerinin tarh ve 
tahakkuklarını yapmakla görevli Gelir Şube Müdürlüğünce yapılması sağlanmalıdır.
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329. Teftişe tabi dönemde, Büyükşehir Belediyesi tarafından; herhangi bir taşıritea-z- 
satın alınmadığı, resmi kuruma veya özel kişiye tahsis işlemi yapılmadığı, herhangi bir 
taşınmazın intifa veya irtifak hakkının verilmediği ve Büyükşehir Belediyesince kullanılmak 
üzere herhangi bir taşınmazın kiralanmadığı anlaşılmıştır.

330. Emlak istimlak Müdürlüğü personelinin; satış, kira, tahsis işlemleri, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu, Medeni Kanunun gayrimenkullerle ilgili hükümleri başta olmak üzere 
görevleri ile ilgili konularda hizmet içi eğitime tabi tutulmaları sağlanmalıdır.

İNCELEMEYE ALINAN KONULAR

331. Bu raporun 296. maddesindeki konu, Mülkiye Başmüfettişi Ali BAŞTÜRK ve 
Mülkiye Müfettişi Eyüp ÇALIŞIR tarafından incelemeye alınmıştır.

GÖREV DAĞILIMI VE İS BÖLÜMÜ:

332. 27/11/2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı 
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince 13/08/2013 tarih ve 431 sayılı Meclis kararı 
ile son şekli verilen "Belediye Teşkilat Şeması"na göre Antalya Büyükşehir Belediyesi genel iş ve 
yürütümü teftişinde iş bölümü yapılmış olup;

Büyükşehir Belediye Meclisi işleri, Büyükşehir Belediye Encümeni işleri, Başkan 
Danışmanları, Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birimi, Özel Kalem Müdürlüğü ve Protokol 
Şube Müdürlüğü ile ilgili işler ve doğrudan Genel Sekretere bağlı 1. Hukuk Müşavirliği ve Temiz 
Enerji Şube Müdürlüğü ile ilgili işler Mülkiye Başmüfettişi Ömer SEYMENOĞLU tarafından,

Teknik işlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısına bağlı İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığı, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Fen. İşleri Dairesi 
Başkanlığı, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile mali işlerden sorumlu Genel Sekreter 
Yardımcısına bağlı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi 
Başkanlığı, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ile ilgili işler Mülkiye Başmüfettişi Cemal 
YILDIZ tarafından, ....

ASAT Genel Müdürlüğü işleri, Büyükşehir Belediye Başkanlığında idari ve sosyal 
işlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısına bağlı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi 
Başkanlığı ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile mali işlerden sorumlu Genel Sekreter 
Yardımcısına bağlı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlığı işleri 
Mülkiye Başmüfettişi Ali BAŞTÜRK ve refakatindeki Mülkiye Müfettişleri Veysel ÇİFTÇİ ve 
Eyüp ÇALIŞIR tarafından kendi aralarında yapılan iş bölümü doğrultusunda;

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının 
Mülkiye Başmüfettişi Ali BAŞTÜRK tarafından, İtfaiye Daire Başkanlığı, Sağlık İşleri 
Dairesi Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Dış İlişkiler Dairesi 
Başkanlığının Mülkiye Başmüfettişi Ali BAŞTÜRK ve Mülkiye Müfettişi Veysel ÇİFTÇİ
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tarafından birlikte, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'' île {*'* 
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Mülkiye Başmüfettişi Ali BAŞTÜRK ve Mülk-iye ? ’■ 
Müfettişi Eyüp ÇALIŞIR tarafından birlikte teftiş edilmiştir.

Ayrıca
Teftiş görev emrindeki mahalli idarelerin teftişlerinde raporlarda yer verilmesi gereken 

konulara, görev dağılımına göre ilgili Mülkiye Başmüfettişi tarafından başlık açılmış olup bu 
başlık altında yer verilen 16 inci maddeye konu edilen 6 numaralı husus Mülkiye Başmüfettişi 
Cemal YILDIZ tarafından teftiş edilmiştir.

“Belediye Genel Değerlendirme Formu”nda yer alan başlıklara ilişkin değerlendirmeler 
ise ilgili birimi teftiş eden Mülkiye Müfettişi tarafından değerlendirilmiştir.

Görev dağılımındaki birimlerin teftişinde incelemeye alman konuların olması halinde 
-'.elemeyi alan Mülkiye Müfettişi tarafından gerekli evrak tamamlanacaktır.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının genel iş ve yürütümü teftişi yukarıdaki görev 
dağılımına göçe yapılmış olup, teftiş sonunda ilgili Müfettiş tarafından verilen teftiş sonucu 
olduğu şekliyle birleştirilerek bu “Teftiş Raporu” hazırlanmıştır.

BELEDİYE GENEL DEĞERLENDİRME:

333. Antalya Büyükşehir belediyesine yönelik olarak aşağıdaki performans ölçüm 
tablosu kullanılmış ve Müfettişliğimizce belirtilen oranların dayanak belgelerinin doğruluğu 
incelenmiştir.

Tablo 1 A
Başarı oranı
(Yüksek oran 

başarıdır) 
2010 (%)

Başarı oranı
(Yüksek oran 

başarıdır) 
2013 (%)

1 Bir önceki Teftiş Raporunda yer alan eleştirileri düzeltme oranı 85 85

2 İhtiyaç duyulan içme suyu rezervlerini oluşturma 100 ■' 100

- Hizmet alanına sağlıklı içme suyu sağlama (abone oranı) 95 r ’ 100

4 Atıksu toplama oranı (kanalizasyona bağlılık oranı) 60 71

5 Yağmur suyu toplama oranı (yağmur suyu şebekesi) 40 70

6 Atıksu arıtma oranı 100 100

7 Çöp arıtma /  değerlendirme oranı 0 100

8 Norm kadro doluluk oranı 52 31

9 Tüm alacakların takibi (tahakkuklar/tahsilat oranı) 95,60 86,44

10 Başkanın birimleri denetim oranı (birim sayısı/denetim sayısı) 0 0,15

11 İmar ve ruhsata aykırı yapılar yıkım kararı uygulama oranı 66,66 0

12 Düzenlenmiş yeşil alan oranı (kişi başı 10 m2 baz alınacak) 2.3 2,73

13 Ruhsatlı işletmeler denetim oranı (toplam sayı/denetlenen işyeri sayısı) 63,62 0,52

14 Bütçe gerçekleştirme (2012 mali yılı) oranı, G e lir
G id er

49,46
85,54

55,04
58,66

15 Yatırım planını gerçekleştirme oranı (2012 ve sonrası) 96 27,99
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Tablo İB
Başarı oranı
(Düşük oran 

başarıdır) 
2010 (%)

Başarı oranı
(Düşük oran 

başarıdır) 
2013 (%)

1 Meclis kararlarında, ilgisiz kararların oranı 0 0

2 Temsil tanıtma tören giderlerinin toplam giderlere oranı 3,69 3,93

3 Personel giderlerinin toplam giderlere oranı 11,16 20,01

4 Hizmet alımı ile çalıştırılanların tüm çalışanlara oranı 62,44 71

5 Mevzuata aykırı imar planı değişiklik oranı 11 4

6 İmar ve ruhsata aykırı yapı oranı 7.40 0

7

J

Başkanlığın vekaleten yürütüldüğü gün oranı
(Başkanın görevden ayrı kaldığı günlerin görevde bulunduğu günlere
oranı: 69/276)

39 25

8 Toplam borcun /  yıllık gelire oranı 229 1,90

9 KİK- idari yargı tarafından iptal edilen ihalelerin /toplam ihalelere 
oranı

1,03 1,09

10 Su kayıp/kaçak oranı 46.6 43,71

11 Bütçede yer almayan yatırımların toplam yatırımlara oranı (2012) 0 0

GÖREV VE SONUÇ:

334. Teftişe tabi dönemde Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin Prof. Dr. 
Mustafa AKAYDIN tarafından yürütüldüğü incelenmiştir.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel İş ve Yürütümünün teftişi sonunda (4) 
örnek düzenlenen bu Teftiş Raporunun (1) örneği Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına, (1) 
örneği Antalya Valiliğine tevdi edilmiş ve (2) örneği de İçişleri Bakanlığı (Teftiş Kurulu 
Başkanhğı)’na sunulmuştur. 09/10/2013 v,.;.
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