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ÜST YÖNET�C� SUNU�U 
 
Sayın ; 
 
 �l Genel Meclisinin De�erli Ba�kanı 
 �l Genel Meclisinin De�erli Üyeleri 
 Kamu Yönetiminin De�erli Mensupları 
 Görsel ve Yazılı Basının De�erli Temsilcileri 
 
              2010 yılına ait Valilik ve Özel �daresi Faaliyet Raporu bilgi de�erlendirilmesini 
takdirlerinize sunmadan önce en iyi dileklerimle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
 
             Belirtmeliyim ki bir sunu� konu�ması niteli�i ta�ıyan izahatımda yer alan hususlar 
büyük ço�unlu�u itibari ile faaliyet raporuna eklenen ve ilgili dairelerden temin edilen bilgiler 
arasında tüm ayrıntıları ile yer almı� bulunmaktadır. 
 
             �l Genel Meclisimizin 19.11.2009  tarih ve 297 sayılı karar ile 2010 yılı bütçesi 
26.500.000,00 TL olarak ba�lanmı�tır. 
 
            Ayrıca yıl içinde �l Genel Meclisimizin 03.12.2010 günlü birle�iminde almı� oldu�u 
karar ile 640.832,45 TL ek bütçe ile Bakanlıklardan gönderilen 58.446.271,79 TL katılım 
kar�ılıkları ile fonlardan alınan yardımlar ve 2009 yılından devreden 16.167.766,25 TL ile 
birlikte 2010 yılı bütçe ödenek gelirlerimiz 101.754.870,49 TL ‘ ye ula�mı�tır. 
 
            Buna kar�ılık 2010 yılı gider bütçesi 79.101.079,20 TL masraf tahakkuk etmi� ve 
tamamı ödenmi�tir. 2010 yılı bütçesinden artan 22.738.797,59 TL ödenekten 22.664.106,72 
TL si 2011 yılına devredilmi� olup,  74.690,87 TL si imhaya tabi tutulmu�tur.  
 
 
Sayın Ba�kan, 
De�erli Üyeler ;  
 
2010 yılı Faaliyet Raporuna esas bir yıllık dönem içerisinde; 
            
  

Destek Hizmetleri Müdürlü�ü Ta�ıt bakım onarım giderleri, bürolarda kullanılmak 
üzere bilgisayar, sarf malzemeler, idaremiz de kullanılan elektrik, su ve telefon giderleri ile 
makine parkında bulanan araçların bakımında kullanılmak üzere yedek parça alımları ve 
Araçların takibi için filo yönetim sistemleri için toplam  2.275.868,04 TL. harcama 
yapılmı�tır.  
 

Köylerimizin kendi imkanları ile yaptıkları ve yapmakta oldukları köylerin altyapı ve 
muhtelif köy sosyal tesisleri i�leri için Köylere yardım tertibinden 761,590,00 TL, Birliklere 
yardım tertibinden; imar, e�itim ,sa�lık, emniyet ve i�çi ücretleri ile araç alımında 
kullanılmak üzere Köylere Hizmet Götürme Birliklerine 1.329.032,82 TL ödenmi�tir. 

 
      Su Kanal Hizmetleri �çmesuları devam eden ��ler, �çmesuları Limit yardımları, 
Kanalizasyon Atıksu i�leri, Köylere sa�lıklı �çmesuyu in�aatı çalı�maları, sondaj çalı�maları, 
Türkali Köyü Altyapı Kanalizasyon yapımı i�leri ve �ller Bankası Destekli Köy Kalkınma 
projeleri için 2010 mali yılında 1.475.183,71 TL.  harcama yapılmı�tır.  
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 Yatırım ve �n�aat Hizmetleri olarak Hizmet Binası onarımı, Lojman Bakım ve 
Onarımı ve Valilik Hizmet binası onarımı olmak üzere toplam 279.452,08 TL. harcama 
yapılmı�tır.    
              
            Yol ve Ula�ım hizmetleri içinde yer alan köy yolları asfalt yapımı ve bakımı, sanat 
yapıları, Köy yolları köprü yapımı, lastik alımı, kanal yapımı, akaryakıt ve ya� alımı, patlayıcı 
madde, trafik i�aretleri, Personel Servis aracı kiralama Güvenlik Sistemleri  ve di�er giderler 
için  6.292.210,50 TL ödenek harcanmı�tır. 
 �l Afet ve Acil Durum Müdürlü�ü Hizmetleri �limizde meydana gelen maden 
kazasında hayatını kaybeden ailelere ve kaza sonrası meydana gelen ihtiyaçları kar�ılamak 
üzere ve Afet durumunda gerekli olabilecek deniz botu ve aksesuarları ve di�er harcamalar 
için toplam 631.558,54 TL. harcama yapılmı�tır. Personel giderleri ayrıca ödenmi�tir.  
          
           Milli E�itim hizmetlerine 2010 yılı bütçesiyle 3.541.906,00 TL ayrılmı� olup, yıl 
içinde Milli E�itim Bakanlı�ından 26.710.163,71 TL ödenek gönderilmi�tir. 2009 yılından 
6.227.528,25 TL devir etmi� olup, toplam 36,580,025.30 TL ödenekten (�lçeler dahil)  
26.769.943,15 TL ödenmi�tir.  
 
            Tarım Hizmetleri Özel �dare bütçesinden ve çiftçi katkı paylarından gelen ödenekle 
birlikte toplam  555.335,00 TL ödenek, muhtelif meyve fidanı alımı ,Sera yapım çalı�maları , 
Hayvancılı�ı geli�tirme projeleri için Tarım hizmetlerine toplam 383,914,40 TL ödeme 
yapılmı�tır. 2010 yılına harcanmayan toplam 160.161,60TL ödenek devretmi�, 11.259,00 TL. 
iptal edilmi�tir. 
             
             Sa�lık Hizmetleri için Özel �daremiz bütçesinden 150.00,00 TL ödenek ayrılmı�tır. 
2009 yılından devirle birlikte 187.003,00 TL. ödenekten �daremiz bütçesinden 31.442,78 TL.  
harcanmı�tır.  

 2010 yılı içinde Sa�lık Bakanlı�ı �n�aat ve Onarım Daire Ba�kanlı�ından toplam 
3.061.620,00 TL ödenek gönderilmi�, 2009 mali yılından 6.033,163,13 TL. devir etmi� ve 
toplam    9.094.783,13 TL ödenekten, Uzunmehmet Gö�üz Hastalıkları Hastanesi Tıbbi Cihaz 
alımı , Alaplı Devlet Hastanesi Tıbbi Cihaz alımı, Alaplı Devlet Hastanesi Diyaliz Binası 
yapımı ve Sa�lık Tesisleri bakım ve Onarım giderleri için 1.882.250,03 TL. olmak üzere 
idaremiz bütçesiyle birlikte 1.913.692,81 harcama gerçekle�mi�tir olup,  2011 yılına 
7.364.304,32 TL. ödenek devretmi�tir.  
 
             Kültür ve Turizm Hizmetleri için Özel �daremiz bütçesinden 716.000,00 TL ödenek 
ayrılmı�tır.2010 yılı içinde Kültür ve Turizm Bakanlı�ından yatırımlar ve Kültür 
Varlıklarından  2.896.017,00 TL ödenek gönderilmi�, 2009 yılından 1.679.498,49 TL devir 
etmi�tir.  
 Filyos Örenyeri kazı ve restarosyon projesi, Kdz. Ere�li Müzesi Temizlik ve Güvenlik 
i�i, Çaycuma Kadıo�lu Kazı Çalı�maları, Zonguldak Güzel Sanatlar Galerisi, Çaycuma Kültür 
Merkezi ve Madencilik Müzesi olmak üzere toplam 3.591.496,39 TL. harcama yapılmı�tır. 
Ayrıca; gönderilen ödeneklerden 530.000,00 TL. si belediyelerin alt yapı çalı�malarında 
kullanılmak üzere gönderilmi�, belediyelerin alt yapı projeleri kar�ılı�ı ödenmi�tir. 
 
            Spor hizmetleri için  2010 yılı bütçesi ve aktarmalar ile  ve 2009 yılından devir ile 
birlikte toplam 428.250,82 TL. ödeneklerden 307.206,40 TL. ödenek harcanmı�tır. 
Harcanmayan 110.948,02 TL. ‘si 2011 yılına devretmi�tir. 10.096,10 TL. ödenek iptal 
edilmi�tir.  
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          Emniyet Hizmetleri için Kent Güvenlik Merkezi Yönetim Sistemi Bakanlıktan gelen ve 
Özel �dare bütçesinden verilen ödenekle  birlikte 2009 yılından 138.600,63 TL. ödenek 
devretmi�tir. 2010 mali yılı içinde Bakanlıktan 734.300,00 ödenek gönderilmi� ve 2010 
idaremiz bütçesi ile 25.000,00 TL. ödenek ayrılmı�  ve   toplam 933.71,03 TL  ödene�e 
ula�mı�tır. Toplam ödenekten 2010 yılı içinde Polis Karakolları nezarethane ıslah projesi 
Kdz. Ere�li ve Alaplı Emniyet Müdürlükleri Hizmet Binasının Do�algaza dönü�ümü �limizin 
güvenli�i için MOBESE  ve di�er giderler olmak üzere 199.055,11 TL si harcanmı�tır. 2010 
yılı içinde harcanmayan toplam 733.778,00 TL. ödenek devretmi�tir. 

                
Sosyal Hizmetler Müdürlü�ünün  2009  yılından 391.657,87 TL ödenek devir etmi�tir. 

2010 yılı içerisinde Bakanlıktan 82.756,73 TL ödenek gönderilmi� olup toplam ödenek 
miktarı 474.414,60 TL olmu�tur. 

Çaycuma Huzurevi Müdürlü�ü Hizmet Binası Onarımı ve Çaycuma Huzurevi Binası 
Tefri�at alımları  için     toplam 169.716,54 TL ödenmi�tir. Harcanmayan 304.698,06 TL  
ödenek 2011 yılına devir etmi� olup, �daremiz bütçesi ile ayrılan  20.000,00 TL ödenek ba�ka 
harcama kalemlerine aktarılmı�tır.   
 
          �l Özel �daresi bütçesi içerisinde yapılan hizmet ve yatırımlar 2010 yılı içerisinde bütçe 
ile verilen ödeneklerin harcanmasında ve hizmetlerin yürütülmesinde ilgili mevzuat 
hükümlerine riayete gerekli dikkat ve itina gösterilmi�tir. Yılsonu itibariyle harcanmamı� 
gözüken ve devam eden projelere Bakanlıklardan isme gönderilen i�ler oldu�undan ödemeleri 
2011 yılı içinde yapılacaktır. Bakanlıklardan gönderilen ödeneklerle yapılan yatırımlar ve 
harcamalar ise metin içersinde ayrıca belirtilmi�tir. 
 

2010 yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasında eme�i geçenlere te�ekkür eder, 
takdirlerinize sunarım.  
 
              
 
                                                                                                                     Erdal ATA 
                                                                                                                         Vali 
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�Ç�NDEK�LER 

I- GENEL B�LG�LER 

A- Misyon ve Vizyon  

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

C- �dareye �li�kin Bilgiler 

1- Fiziki Yapı 

2- Te�kilat Yapısı 

3- Teknolojik Kaynaklar  

4- �nsan Kaynakları 

5- Yönetim ve �ç Kontrol Sistemi 

II- AMAÇ ve HEDEFLER 

A- �darenin Amaç ve Hedefleri  

1- Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler 

B- Temel Politikalar ve Öncelikler  

III- FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG� VE DE�ERLEND�RMELER 

A- Mali Bilgiler 

1- Bütçe Uygulama Sonuçları  

B- Performans Bilgileri 

1- Faaliyet / Proje Uygulamaları ve Performans Sonuçları  

IV- KURUMSAL KAB�L�YET ve KAPAS�TEN�N DE�ERLEND�R�LMES�  

A- Üstünlükler  

B- Zayıflıklar 

C- De�erlendirme 
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I-GENEL B�LG�LER 
 
 
 
A – Misyon ve Vizyon   
 
Misyon  
 

Zonguldak �line, ildeki ki�i ve kurulu�lara yönelik, ba�ta e�itim, sa�lık, tarım, çevre ve 
bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini,  katılımcılık, 
etkenlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; yapılacak hizmetlerle, 
çekim merkezi haline gelebilecek ilimizin �stanbul gibi büyük bir metropolün nüfusunun bir 
kısmına alternatif yerle�im bölgesi olu�turarak son yıllardaki ilimizden yüksek orandaki göçü 
tersine çevirmek, kömürün yanında yeni i� alanları olu�turmak, ilin kaynaklarının bir plan 
dahilinde, rasyonel biçimde da�ıtımını ve kullanımını sa�layarak halkın ya�am kalitesini ve 
ilin kalkınmı�lık düzeyini yükseltmektir.    
 
 
 Vizyon 
 

Ça�da�, güvenilir, yerinden yönetim anlayı�ını yerle�tirmi�, kır-kent arasındaki 
farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; dinamik, insan odaklı, kamu 
yararı sorumlulu�u ta�ıyan, verimlili�i ve performansı yüksek, sosyal ihtiyaçlara duyarlı, 
dezavantajlı ki�i ve grupları gözeten, tüm hizmetlerinde saydamlık ve hesap verilebilirli�i 
esas alan bir kurulu� olmaktır. 
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B)- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 
 
  �l Özel �darelerinin yetki, görev ve sorumlulukları 5302 Sayılı �l Özel �daresi 
Kanununun 6. ve 7. maddelerinde düzenlenmi�tir. 
 

�l özel idaresinin görev ve sorumlulukları;  
 

MADDE 6. �l özel idaresi mahallî mü�terek nitelikte olmak �artıyla;  
 
a) Sa�lık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, 

topra�ın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro 
kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yeti�tirme yurtları, ilk ve orta ö�retim kurumlarının arsa 
temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile di�er ihtiyaçlarının kar�ılanmasına ili�kin 
hizmetleri il sınırları içinde,  
 

b) �mar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, 
gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, a�açlandırma, park ve bahçe tesisine ili�kin 
hizmetleri belediye sınırları dı�ında, 
 

Yapmakla görevli ve yetkilidir.  
 

�l çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Büyük�ehirlerde, Büyük�ehir 
belediyeleri, di�er illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. �l çevre düzeni 
plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır.  

 
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, 

hizmetin ivedili�i ve verildi�i yerin geli�mi�lik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.  
�l özel idaresi hizmetleri, vatanda�lara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. 
Hizmet sunumunda özürlü, ya�lı, dü�kün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler 
uygulanır.  

 
Hizmetlerin di�er mahallî idareler ve kamu kurulu�ları arasında bütünlük ve uyum 

içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sa�lanır.  
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlı�ına ve organize 
sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dı�ındadır.  
�l özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları  
 
MADDE 7. �l özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları �unlardır:  
 

a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette 
bulunmak, gerçek ve tüzel ki�ilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları 
vermek ve denetlemek.  

 
b) Kanunların il özel idaresine verdi�i yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir 

vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.  
 
c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, ta�ınır ve ta�ınmaz malları almak, satmak, 

kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.  
 
d) Borç almak ve ba�ı� kabul etmek.  
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e) Vergi, resim ve harçlar dı�ında kalan ve miktarı yirmi be� milyar Türk Lirasına 

kadar olan dava konusu uyu�mazlıkların anla�mayla tasfiyesine karar vermek.  
 
f) Özel kanunları gere�ince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk 

ve tahsilini yapmak.  
 
g) Belediye sınırları dı�ındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve 

e�lence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. 
 

�l özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görü� ve dü�üncelerini belirlemek 
amacıyla kamuoyu yoklaması ve ara�tırması yapabilir.  
�l özel idaresinin mallarına kar�ı suç i�leyenler Devlet malına kar�ı suç i�lemi� sayılır.  
�l özel idaresinin proje kar�ılı�ı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve 
harçları, �artlı ba�ı�lar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.  

 
 
 

C-�dareye �li�kin Bilgiler 
 
1)Fiziki Yapı 
 

�l Özel �daremizin 12 Katlı toplu �� Merkezinde kendisine ait 8. 9. ve 10’ncu 
katlarıyla, Merkez Kokaksu Birlik Mahallesinde bulunan ek hizmet binası ile 5 adet Merkez 
ve �lçe bakımevi binalarında hizmet verilmektedir. Ayrıca, ilçeler itibariyle Çaycuma ve Kdz. 
Ere�li �lçelerinde mülkiyeti idaremize ait binalarda, Alaplı �lçesinde �lçe Belediyesi, Devrek 
ve Gökçebey �lçelerinde ise Kaymakamlık binalarında hizmet verilmektedir. 
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�L ÖZEL �DARES� EMLAK KAYITLARI �CMAL�-2010 
1 2 3 4 5 6 

Merkez Alaplı Çaycuma Devrek Gökçebey Kdz. Ere�li 
TOPLAM 

S
IR

A
 N

O
. 

EMLAKIN C�NS� 

  A
de

di
 

  A
la

nı
 

  A
de

di
 

  A
la

nı
 

  A
de

di
 

  A
la

nı
 

  A
de

di
 

  A
la

nı
 

  A
de

di
 

  A
la

nı
 

  A
de

di
 

  A
la

nı
 

  A
de

di
 

  A
la

nı
 

1 Arazi 7 8.735,88 1 1.480,00 21 33.548,00     3 3.771,47 4 17.273,02 36 64.808,37 
2 Bahçe 8 15.428,64                 2 9.488,00 10 24.916,64 
3 Arsa 25 19.747,00 2 2.550,69     5 34.876,07 2 2.658,75 12 17.500,09 46 77.332,60 
4 Okul 25 77.850,56 2 5.996,20 15 51.460,26 8 34.702,15 9 43.623,01 17 53.782,42 76 267.414,60 
5 Vali Kona�ı 1 4.850,00                     1 4.850,00 
6 Kat Mülkiyeti 18 11.403,92         23 12.926,00         41 24.329,92 
7 Lojman Binası* 2 7.091,00     1 2.372,00 1 982,00     1 750,00 5 11.195,00 
8 Bina 6 52.780,66                 3 1.738,00 9 54.518,66 
9 Turistik Tesis** 3 5.275,79             1 180.206,31     4 185.482,10 
10 Özel �dare ��hanı         1 116,04             1 116,04 
11 Depo         1 2.324,56             1 2.324,56 
12 Kat �rtifakı                     67 166.040,07 67 166.040,07 
13 �antiye - Tesis 1 19.000,00 1 30.038,00 1 102.477,51 1 12.961,56 1 2.210,00 2 17.751,65 7 184.438,72 

TOPLAM  96 222.163,45 6 40.064,89 40 192.298,37 38 96.447,78 16 232.469,54 108 284.323,25 304 1.067.767,28 
GENEL �CMAL 

S.NO. C�NS� Adedi Alanı (m2) 
1 Arazi 36 64.808,37 
2 Bahçe 10 24.916,64 
3 Arsa 46 77.332,60 
4 Okul 76 267.414,60 
5 Vali Kona�ı 1 4.850,00 
6 Kat Mülkiyeti 41 24.329,92 
7 Lojman Binası* 5 11.195,00 
8 Bina 9 54.518,66 
9 Turistik Tesis** 4 185.482,10 
10 Özel �dare ��hanı 1 116,04 

 11 Depo 1 2.324,56 
12 Kat �rtifakı 67 166.040,07 
13 �antiye - Tesis 7 184.438,72 

 TOPLAM 304 1.067.767,28 

 
(*) Merkez �ncivez ve Kozlu'da 2 ayrı yerde iki�er blok halinde toplam 32 adet lojman 
(daire) bulunmaktadır. Ayrıca Çaycuma �lçesinde hizmet binasının son iki katı lojman 
olarak kullanılmaktadır. Toplam lojman (daire) sayısı : 34 
(**) Merkez Türkali Köyünde bulunan Apart Motel ve Gazino Tesisleri, 3 ayrı parsel 
üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca 100. Yıl Vakfı ile �daremiz arasında yapılan protokol 
gere�i Gökçebey �lçesi Bakacakkadı Beldesinde 100. Yıl Atatürk Hizmet Köyü Turistik 
Tesisleri mevcuttur. 
 

(***) �limiz Merkez �lçe A�a�ıçayır Köyünde yer alan �natiye tesisi Orman Bölge 
Müdürlü�ünden,Alaplı �lçesi Bekta�lı Köyü �antite tesisi Maliye Hazinesinden,Çaycuma 
�lçesi Akyamaç Köyündeki �antiye tesisi Maliye Hazinesinden,Devrek �lçesi 
Çayde�irmeni Beldesi Merkez Mahallesindeki �antiye tesisi Maliye 
Hazinesinden,Gökçebey �lçesi Merkez Mahallesindeki �antiye tesisi Orman Bölge 
Müdürlü�ünden ve Kdz. Ere�li �lçesi So�anlıyörük köyündeki �antiye tesisi Orman 
Bölge Müdürlü�ünden ve Süleymenbeyler köyündeki �antiye tesisi Maliye Hazinesinden 
tahsislidir. 
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�L ÖZEL �DARES� MAK�NA PARKI  

SIRA 
NO MAK�NA C�NS� 

K
O

D
U

 

ADET SIRA 
NO MAK�NA C�NS� 

K
O

D
U

 

ADET 

1 T.D�NG. DAMPERL� 
KAMYON 10 38 16 V�BRASYONLU 

S�L�ND�R 88 7 

2 Ç.D�NG. DAMPERL� 
KAMYON 10 21 17 ELLE KUM. YAMA 

S�L�ND�R� 89 3 

3 SAB�T KASALI 
KAMYON 12  18 ÇEK. T.BAKIM 

D�STR�BÜTÖRÜ 62 2 

4 DOZER 25 4 19 YAPIM 
D�STR�BÜTÖRÜ 61 5 

5 YAPIM GREYDER� 21 15 20 V�DANJÖR 13 1 

6 LAS.TEK.YÜKLEY�C� 31 9 21 YÜK TA�IYICI  
KAMYON 65 1 

7 PALETL� YÜKLEY�C� 30   22 ASFALT F�N�SCHER 39 1 

8 PALETL� ESCAVATÖR 40 6 23 SU TANKER� 19 4 

9 KANAL K.YÜKLEY�C� 42 8 24 KAM. SEY. TAM�R 92 1 

10 ÇEK�C� 15 2 25 ÇEK. T.AKARY 
TREYLER� 18  

11 FORKL�FT 34 1 26 SEY. KAY. MAK�NASI 93 2 

12 SEYYAR KOMPRESÖR 50 2 27 KAMP. TREYLER 82   

13 VAGON DR�LL 53 2 28 SEM� TREYLER 80 2 

14 LAS. TEK. S�L�ND�R 87  29 KASALI TREYLER 80 1 

15 DEM�R BANT. S�L�ND�R 88 2         

ÖZEL �DARE ANA �� MAK SAYISI        =       140 

1 B�NEK OTO 00 24         

2 ARAZ� B�NEK 01 3         

3 TEK.�ÖF.MAH.P�KAP 06 2         

4 Ç�FT �ÖFÖR 
MAH.P�KAP 07 17         

  CENAZE ARACI 08 1         

5 M�N�BÜS 08 4         

ÖZEL �DARE H�ZMET VASITALARI SAYISI       =       51 

         GENEL TOPLAM         =          191 
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2)Te�kilat Yapısı 
 

�l Özel �daresi, �l halkının mahalli mü�terek nitelikteki ihtiyaçlarını kar�ılamak üzere 
kurulan ve karar organı seçmenler tarafından olu�turulan idari ve mali özerkli�e sahip kamu 
tüzel ki�ili�idir. �l Özel �daresinin organları; �l Genel Meclisini, �l Encümenini ve Valiyi ifade 
eder. Üst yönetici Vali olup �l Özel �daresi personeli Vali tarafından atanmaktadır.   
Müdürlükler; Strateji Geli�tirme, �nsan Kaynakları ve E�itim, Emlak ve �stimlak, Destek 
Hizmetleri, Encümen, Ruhsat ve Denetim, Yazı ��leri, �mar ve Kentsel �yile�tirme, Yol ve 
Ula�ım Hizmetleri, Yatırım ve �n�aat, Su ve Kanal Hizmetleri,  Plan ve Proje, Bilgi ��lem, 
Yapı Kontrol ile 5 �lçe Özel �dare Müdürlü�ünden olu�maktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

ZONGULDAK �L ÖZEL �DARES� TE�K�LAT �EMASI 
                       

                       
              
      
        
      
  

  �L GENEL MECL�S� 
(Meclis Ba�kanı)  

  

�L ENCÜMEN�              
(Vali-Genel Sekreter) 

  
       

�L ÖZEL �DARES�                 
(Vali) 

       
                        
                        
              

       
GENEL 

SEKRETER        

                        
                           
                  

Hukuk 
Mü�aviri    

                        
                                        
                         
                         
               
              
  

Genel Sekreter Yrd. 
            

Genel Sekreter Yrd. 

                         
                                          
                          
            
   

Strateji Geli�tirme 
Md.   

Alaplı �lçe Öz.�d.Md. 
    

�mar ve Kentsel 
�yile�tirme Md.   

                          
            
   

�ns.Kay.ve E�it.Md. 
  

Çaycuma �lçe 
Öz.�d.Md.     

Yol ve Ula�ım 
Hiz.Md.   

                          
            
   

Emlak ve �stimlak 
Md.   

Devrek �lçe 
Öz.�d.Md.     

Yatırım ve �n�aat Md. 
  

                          
            
   

Destek Hizmetleri 
Md.   

Ere�li �lçe Öz.�d.Md. 
    

Su ve Kanal Hiz.Md. 
  

                          
           
    

Encümen Md. 
  

Gökçebey �lçe 
Öz.�d.Md.    

Plan ve Proje Md. 
  

                         
                    
   

Ruhsat ve Denetim 
Md.               

Yapı Kontrol Md. 
  

                         
                    
  

Yazı ��leri Md. 
              

Bilgi ��lem Md. 
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3- Teknolojik Kaynaklar 
 

�l Özel �daresi personelinin faaliyetlerinde kullanılan bilgi ve teknolojik kaynaklar 
a�a�ıda belirtilmi�tir. 
 

� 78 Adet Printer 
� 19 Adet Diz Üstü Bilgisayar 
� 130 Adet Masaüstü Bilgisayar 
� 9 Adet Fotokopi Makinesi 
� 1 Adet geni� formatlı Ozalit Makinesi 
� 5 Adet Tarayıcı 
� 10 Adet Foto�raf Makinesi 

   
 
4)�nsan Kaynakları 
 
�nsan Kaynakları ve E�itim Müdürlü�ü Personel Durumu 
 
Memur : �daremizin 657 sayılı yasaya tabi toplam 136 adet kadrosu bulunmaktadır. Merkez 
birimlerimizde 55, �lçe birimlerimizde ise 14 personel olmak üzere toplam 69 kadrolu 
personel görev yapmaktadır.  
 
( Mevcut kadrolardan naklen atanmalar, emeklilik nedeniyle bo�alan ve norma uygun olarak 
tahsis edilenler ile birlikte toplam 67  bo� kadro bulunmaktadır. ) 
 

�l Özel �dareleri Norm Kadro �lke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile �daremize 
verilen Memur kadro toplamımız 204 olup, �daremizde norm kadro çalı�maları sonucunda 
norma uygun olarak; 

 
Genel �dare Hizmetleri sınıfından       : 49 dolu - 18 bo�  

Teknik Hizmetler Sınıfından               : 17 dolu - 27 bo�   

Avukatlık Hizmetleri Sınıfından         :              - 2   bo� 

Sa�lık Hizmetleri Sınıfından               :               - 3   bo� 

Yardımcı Hizmetler Sınıfından          :   3 dolu  - 17 bo� olmak üzere toplam ( 69  

dolu - 67 bo� )   136 kadromuz vardır. 

 

Sözle�meli Personel: 
 5393 sayılı Kanunun 49.maddesine göre 15 adet tam zamanlı, 1 adet kısmi zamanlı 
sözle�meli personelimiz olmak üzere toplam 16 adet sözle�meli personelimiz bulunmaktadır. 
(Sözle�meli personel dahil mevcut memur kadro sayımız   : 85 dolu – 51 bo� = 136) 
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��çi :�l Özel �dareleri Norm Kadro �lke ve Standartlarına dair yönetmelik ile idaremize 
verilen sürekli i�çi kadro toplamı 102’dir.  
 
           �daremizde halen çalı�makta olan sürekli i�çi sayısı 408 ki�i olup, bunlardan 176’sı 
�antiyelerde, 
 
          �daremiz ana bina ve ek binası : 232           
          Merkez �antiyesi                     :   35 
          Alaplı �antiyesi                         :  14 
          Çaycuma �antiyesi                    :  40 
          Devrek �antiyesi                       :   41 
          Ere�li �antiyesi                         :   29 
          Gökçebey �antiyesi                   :  17 

          Toplam                                      : 408 
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 �L ÖZEL �DARES� PERSONEL DURUMU 

           M E M U R   S T A T Ü L Ü  P E R S O N E L L E R                  

 U  N  V  A  N  L  A  R 657'ye  
Tabi 

Söz.  
Pers. TOPLAM 

 GENEL SEKRETER 1   1 

 GENEL SEKRETER YRD. 2   2 
 B�R�M MÜDÜRÜ 13   13 
 

�  D  A  R  E  C  �  
PERSONEL 

�LÇE ÖZEL �DARE MÜDÜRÜ 5   5 
 Z�RAAT 2   2 
 �N�AAT 1 5 6 
 MAK�NE 3   3 
 JEOLOJ� 2   2 
 MADEN 1   1 
 HAR�TA   2 2 
 ELEKTR�K ELEKTRON�K 1   1 
 GIDA   1 1 
 B�LG�SAYAR    1 1 
 

MÜHEND�S 

M�MAR     0 
 �EH�R PLANCISI   1 1 
 ARKEOLOG   1 1 
 

  
SANAT TAR�HC�S�   1 1 

 �N�AAT     0 
 ELEKTR�K 1   1 
 ORMAN 1   1 
 MADEN 1   1 
 

TEKN�KER 

B�LG�SAYAR   2 2 
 �N�AAT     0 
 MAK�NE     0 
 ELEKTR�K     0 
 

T
  E

  K
  N

  �
  K

   
   

P 
 E

  R
  S

  O
  N

  E
  L

  

TEKN�SYEN 

TEKN�SYEN 2   2 
 B�LG�SAYAR ��LETMEN� 2   2 
 �EF 9   9 
 MEMUR 7   7 
 MUHASEBEC� 1   1 
 TAHS�LDAR 1   1 
 VER� HAZ.KONT.��LT. 8   8 
 �OFÖR 2   2 
 

MEMUR  �DAR� 
H�ZMETLER 

      0 
 KALOR�FERC� 2   2 
 H�ZMETL� 1   1 
 

MEMUR YARDIMCI 
H�ZMETLER 

      0 
 VETER�NER HEK�M   1 1 
 

D
  E

  V
  L

  E
  T

   
   

   
 M

  E
  M

  U
  R

   
L

  A
  R

  I
 

� D
 A

 R
 � 

   
P 

E
 R

 S
 O

 N
 E

 L
 

SA�LIK H�ZMETLER� 
      0 

 �DAREC� PERSONEL TOPLAMI 21   21 

 TEKN�K PERSONEL TOPLAMI 15   15 

 
�DAR� VE YARDIMCI 
PERS.TOPLAMI 33   33 

 
TAM ZAMANLI SÖZLE�MEL� 
PERSONEL   15 15 

 
KISM� ZAMANLI SÖZLE�MEL� 
PERSONEL   1 1 

 MEMUR GENEL TOPLAMI 69   69 
 SÜREKL� ��Ç� TOPLAMI 408   408 
 GEÇ�C� ��Ç� TOPLAMI       
 

P E R S O N E L  � C M A L � 

GENEL TOPLAM 477 16 493 
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5) Yönetim ve �ç Kontrol Sistemi 

 
�l Özel �daresi Personelinden olu�turulan komisyonlar marifetiyle, 5302 Sayılı �l Özel 

�daresi Kanunun 37 ve 38. maddeleri ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
hükümlerine göre iç denetim yapılmaktadır. 
 
 

II. AMAÇ VE HEDEFLER 
 
A -  �darenin Amaç ve Hedefleri  
 
1) Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler 
 
 

Zonguldak �l Özel �daresi stratejik planında yer alan 18 stratejik amaç ve hedeflerden 
2010 yılı mali imkânları dikkate alınarak öncelikli olanlara yönelik faaliyetler 
gerçekle�tirilmi�tir. Faaliyetlere konu olan 9 Stratejik Amaç ve Hedefler; 
 

� STRATEJ�K AMAÇ 1: Ulusal tarım politikaları do�rultusunda insan sa�lı�ını ön 
planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu,  sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir 
tarımsal kalkınma gerçekle�tirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yakla�ımla 
gerçekle�tirmektir. 

 
� STRATEJ�K AMAÇ 2: Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet 

farklarını azaltan, ça�da� ya�amın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve 
beklentilerine uygun bir anlayı�la fiziki ve sosyal alt yapı çalı�maları yürütülecektir. 

 
� STRATEJ�K AMAÇ 3: Bitkisel üretimi, insan ve çevre sa�lı�ı üzerindeki olumsuz 

etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artı�ını sa�layıcı tedbirler alarak 
yaygınla�tırmak ve çe�itlendirmektir. 

 
� STRATEJ�K AMAÇ 4: Hayvancılı�ı ve hayvansal ürünler üretimi geli�tirerek, 

yeti�tiricinin gelir seviyesini yükseltmektir. 
 

� STRATEJ�K AMAÇ 6: Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, ça�da� ya�amın 
gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki sa�lık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, 
ula�ılabilir ve verimli bir �ekilde kaliteli hizmet sunmaktır. 

 
� STRATEJ�K AMAÇ 7: E�itimde fırsat e�itli�i yaratmak ve ilkö�retimde e�itinim 

kalitesini yükseltmek için alt yapı yatırımlarını artırmaktır. 
 

� STRATEJ�K AMAÇ 8: Spor alt yapısını il genelinde dengeli da�ılımını sa�layarak, 
halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınla�tırmak, sporu halkın 
ya�am biçimi haline getirmektir. 
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� STRATEJ�K AMAÇ 13: �limizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, 

alternatif turizm türlerini geli�tirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası 
düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini 
sa�layarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır. 

 
 

 
� STRATEJ�K AMAÇ 15:�l genelinde mekansal geli�meyi yönlendirecek,ya�am 

kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli  planların yapılması ve 
uygulanmasını sa�lamaktır.   

 
 

 
B- Temel Politikalar ve Öncelikler 
 

5302 sayılı �l Özel �daresi Kanununun yetki ve görevleri do�rultusunda, köylerin ve 
ba�lılarının altyapı hizmetlerini gerçekle�tirerek kır-kent arasındaki farklılıkları en aza 
indirmek, e�itim hizmetlerinde bina, altyapı, bakım-onarım faaliyetlerine a�ırlık vermek 
temel politika ve önceli�imiz olmaktadır. 
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III-FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG� VE DE�ERLEND�RMELER 
 
 
A-Mali Bilgiler 
 
1-Bütçe Uygulama Sonuçları 
 
 

2010 MAL� YILI BÜTÇE DURUM CETVEL� 
 

GEL�R  
(BÜTÇE ÖDENEK) G�DER 

Bütçe ve Ek  
Bütçe 27.140.832,45 Cari Harcamalar 49.636.493,63 

Bakanlıktan 
Gelen Paralar 58.446.271,79 Yatırım Harcamaları 24.298.877,61 

2009 Yılından 
Devir Eden  16.167.766,25 Transferler   5.165.707,96 

 101.754.870,49  79.101.079,20 
 

      Toplam giderlerinin %62,75 si cari harcamalara, 
 
                                       %30,72 yatırım harcamalarına 
 
                                      %6,53 transferlere kullanılmı�tır. 
        
       Köy hizmetleri Müdürlü�ünün Özel �dareye devredilen personeli için bakanlıktan gelen  
19.385.000,00  TL’nin bütçe durum cetvelinde gelir ve gider kısmında dikkate alınmadı�ı 
Takdirde ise,  

 
 

2010 MAL� YILI BÜTÇE DURUM CETVEL� 
 

GEL�R  
(BÜTÇE ÖDENEK)  G�DER 

Bütçe ve Ek  
Bütçe  27.140.832,45 Cari Harcamalar 30.251.493,63 

Bakanlıktan 
Gelen Paralar 39.061.271,79 Yatırım Harcamaları 24.298.877,61 

2009 Yılından 
Devir Eden  16.167.766,25  Transferler  5.165.707,96 

 82.369.870,49  59.716.079,20 
 
 Toplam giderlerin ; % 50,66’si cari harcamalar, 
                                            % 40,69 ’ü yatırım harcamalarına 
                                            % 8,65‘i transferlere kullanılmı�tır. 
 
Olmaktadır. 
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B- Performans Bilgileri 
 
1) Faaliyet / Proje Uygulamaları ve Performans Sonuçları 
 

Zonguldak �l Özel �daresinin 2010 - 2014 dönemi Stratejik Planı Amaç ve 
Hedeflerinden, mali durum ve ihtiyaçlar do�rultusunda öncelikli olanların yer aldı�ı 2010  
Performans Programındaki Faaliyet / Projelerin uygulamalarıyla ve yıl içindeki ilave 
faaliyetlerin büyük bir ço�unlu�unun nakdi ve fiziki gerçekle�melerinin a�ırlıklı ortalaması 
%85-%100 olması nedeniyle yüksek performans meydana gelmi�tir. 
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1.1 �l  Özel �dare Faaliyetleri 
 
1.1.1 Genel Sekreterlik 
 
          Milli E�itim Hizmetlerine Araç Alımı    :Milli E�itim Müdürlü�ünde çalı�an 
Personellerden kesilen Promosyon parasından kesilerek hesaplarımıza 118.540,00 TL. 
aktarılmı� ve idaremiz bütçesinden ise 19.778,56 TL aktarma yapılarak toplam 138.318,56 
TL. araç alınmak üzere Merkez Köylere Hizmet Götürme Birli�ine aktarılmı�tır.   
 
          Temsil ve Tanıtma Giderleri : �limize ziyarete gelen üst düzey beraberindeki heyet, 
�ehit ve Gazi ailelerine , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenleri için Yurt 
dı�ından gelen Ö�rencilere, Milli E�itim Müdürlü�ü “Gönül Köprüsü Projesi” kapsamında 
gelen ö�rencilerin ta�ıma, yiyecek ve ihtiyaçlarının kar�ılanması , 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı Kutlamaları çerçevesinde il protokolüne yemek verilmesi , TTK. Maden Oca�ında 
meydana gelen kaza için ilimize gelen Bakanlar için konaklama ve yemek bedeli, ayrıca dini 
ve resmi bayramlarda makama ziyarete gelen misafirlere ikram edilmek üzere yiyecek ve 
içecek giderleri gibi benzeri alımları için 120.225,89 TL harcama yapılmı�tır. 
 
1.1.2 Strateji Geli�tirme Müdürlü�ü Faaliyetleri 
 
            Köylere Yardım :2010 yılında köylere yardım tertibinden, köylerin alt yapı ve 
muhtelif köy sosyal tesisleri için ( Merkez 134.150,00 TL, Alaplı �lçesine 84.750,00 TL, 
Çaycuma  �lçesine 184.250,00 TL, Devrek �lçesine 137.350,00 TL, Ere�li �lçesine 186.900,00 
TL, Gökçebey �lçesine 34.190,00 TL) olmak üzere toplam 761.590,00 TL yardım yapılmı�tır.  
 
            Birliklere Yardım :�limiz Merkez ve �lçe köylerinin altyapı çalı�maları ve benzeri 
hizmetlerinde kullanılmak üzere;  Merkez(Araç kiralama i�çi ücretleri dahil) 816.229,81 TL , 
Alaplı �lçesi  128.382,60 TL, Çaycuma �lçesi 65.500,00 TL , Devrek �lçesi 121.000,00 TL, 
Ere�li �lçesi 151.920,41 TL, Gökçebey �lçesi 46.000,00 TL  Köylere Hizmet Götürme 
Birliklerine ödenek aktarılmı�tır.Toplam 1.329.032,82 TL ödenmi�tir 
 
 
1.1.3 Yol ve Ula�ım Hizmetleri Müdürlü�ü Faaliyetleri 
 

Köy Yolları Asfalt Kaplama  :938.474,41 TL ödenek getirilmi� olup 685.815,75 TL  
harcama gerçekle�mi�tir. 
 
 Köy Yolları Asfalt Bakım :Köy Yolları  için  Bütçeye 560.000,00 TL ödenek 
getirilmi� , 2010 yılı içinde  aktarma ile birlikte 894.260,37 TL. ödenek ayrılmı�, tamamı 
harcanmı�tır. 
 

Akaryakıt ve Madeni Ya� Alımı  :Yol ve Ula�ım Müdürlü�üne ba�lı  makine 
parkında bulunan araçların akaryakıtı için bütçeye 2.800.000,00 TL. ve aktarmalarla birlikte 
3.613.000,00 TL ödenek ayrılmı�, 3.574.613,17 TL ödeme yapılmı�tır. .  
 
           Yedek Parça  :Araçların malzeme giderleri için ihtiyaç duyulan yedek parçaların 
(Lastik) alımları için bütçeye 310.000,00 TL ödenek getirilmi� bunun 213.025,40 TL’ si 
ödenmi�tir 



 21 

 Köy Yolları Sanat Yapıları (Büz Yapımı ) :Köy yolları büz yapımı için bütçeye 
toplam 70.497,84 TL. ödenek ayrılmı�, bunun tamamı harcanmı�tır.  
 Köy Yolları Köprü Yapımı : �slam Köy ve Beycuma ba�lantısı köprü yapımında 
kullanılmak üzere 2009 yılından devir ile 98.658,00 TL. ödenek ayrılmı�, tamamı 
harcanmı�tır.  

Trafik ��aret ve Levhaları  :Trafik ��aret ve Levhalarına aktarmalarla birlikte 
30.000,00 TL ödenek ayrılmı� , 24.898,80 TL. si harcanmı�tır. . 
 Patlayıcı Madde  : Patlayıcı Madde alımı için 60.775,50 TL ödenek ayrılmı�, tamamı 
harcanmı�tır.  

Kandilli Yolu Yapımı  :Söz konusu i� için toplam 65.758,40 TL ödenekten 36.167,00 
TL ödenmi�tir.  

Yol-Beton Kanal Yapımı:Söz konusu i� için 25.000,00 TL ödenek konulmu� olup, 
21.542,08 TL harcanmı�tır. 

Personel Servis  Aracı Kiralama :Personellerin ta�ınması için bütçeye 200.000,00 
TL. ayrılmı�, 2009 yılından devir ve 2010 yılı aktarması ile birlikte toplam 300.086,04 TL. 
ödenekten  262.088,62 TL. harcanmı�tır.  

Araçların Sigorta Gideri: Araçların Trafik Zorunlu Mali Sigortası i�i için, 2010 yılı 
bütçesiyle 30.000,00-TL ve 36.032,95-TL aktarma yapılarak toplam 66.032,95-TL ödenek 
ayrılmı� olup, tamamı harcanmı�tır. 

Mevcut Asfalt Plent Bakımı: Asfalt Bakım gideri için, 2010 yılı bütçesiyle 
20.000,00-TL ve 40.000,00-TL aktarma yapılarak toplam 60.000,00-TL ödenek konulmu� 
olup, 58.307,00 TL harcama yapılmı�tır. 

Güvenlik Sistemleri (Kamera �zleme Sistemi):2010 yılı Encümen kararı ile 
Güvenlik Sistemleri projesi harcama kalemine yedek ödenekten 187.000,00-TL aktarılmı� 
olup, 164.053,32-TL’si harcanmı�tır. 

Gülüç Belediyesi Heyelan Islah Projesi:Ba�bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Ba�kanlı�ından 88.300,00-TL ödenek gönderilmi� olup, söz konusu ödene�in 1.362,90-TL ‘si 
ilan gideri olarak harcanmı�tır.   
           Yol ve Ula�ım Hizmetleri Müdürlü�ü ilan giderleri ve di�er giderler ile birlikte 
6.292.210,50 TL. Bütçe gideri gerçekle�mi�tir.
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1.1.4 Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlü�ü Faaliyetleri 
 
�çme Suları Devam Eden ��ler : �çme suyu devam eden i�ler için 2009 yılında devir ile 
birlikte 362.144,70 TL. ödenekten 322.000,00TL. ödenmi�tir.   
 Yeni �haleli �çme Suları: Yeni ihaleli içme suları için 2010 yılı bütçesi 25.000,00 
TL.ile birlikte ödenek ayrılmı�,ödeme gerçekle�memi�tir.  
 �çmesuyu Limit Yardımları  : �çmesuyu Limit Yardımları  için 2009 yılından devirle 
birlikte 200.683,52 TL. ödenek ayrılmı� olup , 197.517,36 TL harcama olmu�tur.  
 Yeni �haleli Altyapı Kanalizasyon Atıksu ��leri :  Altyapı Kanalizasyon ��leri için 
25.000,00 TL. ödenek ayrılmı�, harcama  gerçekle�memi�tir.  
 Altyapı Kanalizasyon Atıksu Limit Yardımları : Altyapı Kanalizasyon Atıksu 
Limit Yardımları için aktarma birlikte toplam  111.983,40 TL. ödenek ayrılmı�, tamamı 
harcanmı�tır.  
 Devam Eden �haleli Altyapı Kanalizasyon Atıksu ��leri : 2009 yılından devir ile 
birlikte 249.056,00 TL. ödenekten 229.822,56 TL. harcama gerçekle�mi�tir.  
 Köylere Sa�lıklı �çmesuyu �n�aatı : Köylere içme suyu in�aatı için 2009 yılından 
devir ile birlikte 53.912,60 TL. ödenek ayrılmı� ve 46.757,20 TL. ödeme yapılmı�tır.  
 �çmesuyu sondaj çalı�maları : �çmesuyu Sondaj çalı�maları için 2009 yılından devir 
ile birlikte 2010  yılı bütçesine toplam 153.193,58 TL. ödenek ayrılmı� ve 121.740,00 TL. 
ödeme gerçekle�mi�tir.  
 Çaycuma Hacılar Köyü Kanalizasyon  ��leri : 2010 yılı içinde Çaycuma Hacılar 
Köyü Kanalizasyon ��leri için 100.000,00 TL. ödenek aktarılmı�, 62.797,36 TL. harcama 
yapılmı�tır.  
 �ller Bankasından Destekli Köy Kalkınma Payları :   �ller Bankası Destekli 
Güzelyaka Köyü, Çaycuma �lçesi �hsano�lu ve Ramazano�lu Köyleri, Ere�li �lçesi Ballıca ve 
Gökçebey Muharremler Köyü, Merkez Tasmacı, Alaplı Kasımlı ve Çamlıbel Köyleri için 
270.430,17-TL ödenek iller bankasından gönderilmi� olup, hak edi�lerin tamamı ödenmi�tir. 

Özel �daresi Jeneratör Yapımı: 65.054,09 TL. harcama yapılmı�tır. 
 
 Toplam ihale ilanları ile birlikte 1.475.183,71TL. ödeme yapılmı�tır.  
 
 
�ÇMESUYU ��LER� AÇIKLAMALAR: 
 
2010 Yılı  �l Özel �daresi Programında Yapılan ��ler: 
 
a) Ere�li- Ortacı- Saltuklu Köyleri Grup içmesuyu i�inin 2010 yılı ödene�i 170.000 TL’dir. 
2010 yılı ödene�inin tamamı harcanmı� olup, 11290 m. isale hattı tamamlanmı�tır. 2011 
yılında in�aata devam edilecektir. Tesis tamamlandı�ında tesisten 2255 ki�i yararlanacaktır. 
b) Ere�li- Fındıklı Grubu içmesuyu i�inin 2010 yılı ödene�i 152.145 TL’dir. 2010 yılında 
152.000 TL harcanarak, proje kapsamında yer alan boruların bir kısmının ihzaratında 
kullanılmı�tır. 2011 yılında in�aata ba�lanacaktır. Tesis tamamlandı�ında tesisten 2640 ki�i 
yararlanacaktır. 
 
2010 Yılı KÖYDES (Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi) Kapsamında Yapılan 
��ler: 
a)Alaplı- Aydınyayla Köyü malzeme temini yapılmı� olup, içmesuyu tesisi bakım- onarımı 
sa�lanmı�tır. Tesisten 974 ki�i yararlanmaktadır. 
b)Çaycuma- �hsano�lu Köyü içmesuyu tesisi in�aatı tamamlanmı�tır. Tesisten 266 ki�i 
yararlanmaktadır. 
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c)Çaycuma- Ramazano�lu Köyü içmesuyu in�aatı tamamlanmı�tır.  Tesisten 263 ki�i 
yararlanmaktadır. 
ç)Çaycuma-Madenler Köyü içmesuyu in�aatı tamamlanmı�tır. Tesisten 238 ki�i 
yararlanmaktadır.  
d)Çaycuma- A�a�ı �hsaniye Köyü içmesuyu tesisi in�aatı tamamlanmı�tır. Tesisten 197 ki�i 
yararlanmaktadır. 
e)Çaycuma-Ye�ilyayla Köyü içmesuyu in�aatı tamamlanmı�tır. Tesisten 162 ki�i 
yararlanmaktadır. 
f)Çaycuma- Temenler Köyünde açılan sondajdan su bulunmu� olup, proje çalı�maları devam 
etmektedir. Çalı�malar tamamlandı�ında ihale edilerek, i�e ba�lanacaktır. 
g)Devrek- Durupınar Köyü içmesuyu isale hattının 2365 m. yenileme çalı�ması yapılmı�tır. 
Tesisten 194 ki�i yararlanmaktadır. 
h)Devrek- Çorak Köyü içmesuyu terfi hattında 1100 m. ve Haznedaro�lu Mahallesi �ebeke 
hattında 2761 m. boru yenilemesi çalı�maları yapılmı�tır. Tesisten 631 ki�i yararlanmaktadır. 
ı)Devrek- Karakoçlu Köyü içmesuyu isale hattında 2259 m. boru yenilemesi çalı�ması 
yapılmı�tır. Tesisten 293 ki�i yararlanmaktadır. 
i)Devrek- Hatipler Köyü içmesuyu in�aatı tamamlanmı�tır. Tesisten 226 ki�i 
yararlanmaktadır. 
j)Devrek- Bakırcılar Köyü içmesuyu in�aatı tamamlanmı�tır. Tesisten 186 ki�i 
yararlanmaktadır. 
k) Devrek- Burhano�lu Köyü içmesuyu in�aatı tamamlanmı�tır. Tesisten 748 ki�i 
yararlanmaktadır. 
l)Devrek- Karaba�lı  Köyü malzeme temini yapılmı� olup, içmesuyu tesisi bakım- onarımı 
sa�lanmı�tır. Tesisten 463 ki�i yararlanmaktadır. 
m)Ere�li-Ru�enler Köyü Bakırlık Mahallesinde 1367 m. �ebeke hattı, 1446 m. terfi hattı 
çalı�ması yapılmı�tır. Tesisten 363 ki�i yararlanmaktadır. 
n)Ere�li-Yunuslu Köyü içme suyu 2954 m. terfi hattı yenilemesi çalı�ması yapılmı�tır. 
Tesisten 1485 ki�i yararlanmaktadır. 
o) Ere�li- Düzpelit Köyü içmesuyu in�aatı tamamlanmı�tır. Tesisten 307 ki�i 
yararlanmaktadır. 
ö) Gökçebey-Aydınlar Köyü içmesuyu in�aatı devam etmektedir. 
p)Merkez- Alancık, Alaplı- Hüseyinli, Ere�li- Çi�demli ve Çaycuma- Temenler Köyleri 
sondaj çalı�maları tamamlanmı�tır. 
 
2010 Yılı �ller Bankası Köy Kalkınma Payları ile Yapılan ��ler: 
 
 �ller Bankası Köy Kalkınma Paylarından ayrılan ödenekle gerçekle�tirilecek olan Çaycuma- 
�hsano�lu- Ramazano�lu Köyleri Grup içmesuyu I. Kısım in�aatının ihale i�lemleri �daremiz 
tarafından yapılmı� olup, yapım sürecinde kontrollük hizmetleri �daremiz tarafından 
verilmi�tir. 
Çaycuma- �hsano�lu- Ramazano�lu Köyleri Grup içmesuyu I. Kısım in�aatı kapsamında 
�hsano�lu Köyü Bostancıo�lu  Mahallesinde 50 m3 kapasiteli depo in�aatı, mevcut  tevzi 
masla�ı ile yapılan tevzi masla�ı arası isale hattı ve Ramazano�lu Köyü Budaklar ve 
Karahasanpa�a Mahalleleri  isale hatları çalı�maları tamamlanmı� olup, 81.874,70 TL 
harcanmı�tır.Tesisten KÖYDES projesi kapsamında yapılan kısımlar ile birlikte �hsano�lu 
Köyünde 266, Ramazano�lu Köyünde 263 ki�i yararlanmaktadır. 
�ller Bankası Köy Kalkınma Paylarından ayrılan ödenekle gerçekle�tirilecek olan Merkez- 
Korucak Köyü içmesuyu tesisi ihale i�lemleri �daremiz tarafından tamamlanmı� olup,  
sözle�me imzalanarak, yer teslimi yapılmı�tır. Yapım sürecinde kontrollük hizmetleri yine 
�daremiz tarafından verilecektir. Tesis tamamlandı�ında tesisten 786 ki�i yararlanacaktır. 
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�ÇMESUYU L�M�T YARDIMLARI: 
 
�çmesuyu limit yardımları kapsamında Merkez- Karapınar,  Alaplı- Hüseyinli, Çaycuma- 
Derecikören, Devrek- Kom�ular,Burhano�lu Köylerine ve bir adet de hayvan barına�ına 
olmak üzere toplam 6 adet motopomp yardımı yapılmı�tır. Merkez-Saka Köyü trafo onarımı 
sa�lanmı�tır. 
PE ve PVC boru alım ihalesi gerçekle�tirilmi� olup, boruların il genelinde �u ana kadar 
ihtiyacı tespit edilen Merkez �lçede 13, Alaplı �lçesinde 9, Çaycuma �lçesinde 11, Devrek 
�lçesinde 10, Ere�li �lçesinde 22 ve Gökçebey �lçesinde 3 adet olmak üzere 68 köye tahsisi 
yapılmı�tır.  
 
KÖYLERE SA�LIKLI �ÇMESUYU TEM�N�(Klorlama): 
 
2010 yılında Özel �dare programında; 26 adet klorlama cihazının alımı ve Merkez �lçede; 
Köserecik, �irinköy (Merkez Mahallesi), Kabalaklı, Alaplı �lçesinde; Demirciler, Ortacı Köyü 
(Merkez ve Danı�man Mahalleleri), Çengelli, Osmanlı (Merkez Mahallesi), A�a�ıdo�ancılar, 
Küçüktekke, Çamlıbel Köyleri, Çaycuma �lçesinde; Ahatlı, Güzelyurt, Derecikören, Musausta 
(Merkez Mahallesi), Da�üstü Köyü (Merkez Mahallesi), Temenler, Erenköy, Kayaba�ı, 
Ye�ilyurt, Gökçehatipler ve Ye�ilyayla Köylerine klorlama cihazlarının montajı 
gerçekle�tirilmi�tir.  
 
�ÇMESUYU SONDAJ ��LER�: 
 
2010 Yılı �l Özel �daresi Programında Yapılan ��ler: 
 
a)Ere�li- Hasbeyler,  Ere�li- Kurtlar, Devrek- Ça�lar, Devrek- Ye�ilyurt, Tellio�lu, Sakallar 
Grubu Köyleri  sondaj çalı�maları tamamlanmı�tır. 
b)Ere�li- Yalnızçam Köyü sondaj i�inde sözle�me imzalanmı�tır. Ancak sondaj makinası 
sondaj alanına giremedi�inden, yol yapım çalı�ması tamamlanıncaya kadar i� durdurulmu�tur. 
2011 yılında çalı�malara devam edilecektir. 
 
2010 Yılı �ller Bankası Köy Kalkınma Payları ile Yapılan ��ler: 
�ller Bankası Köy Kalkınma Paylarından ayrılan ödenekle Ere�li- Ballıca, Gökçebey- 
Muharremler Köyleri sondajları ihale i�lemleri ve yapım sürecinde kontrollük hizmetleri 
�daremiz tarafından gerçekle�tirilerek, sondajlar tamamlanmı�tır. 28.932,00 TL harcanmı�tır. 
 
2010 Yılı KÖYDES (Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi) Kapsamında Yapılan 
��ler: 
 
Merkez- Alancık, Alaplı- Hüseyinli, Ere�li- Çi�demli ve Çaycuma- Temenler Köyleri sondaj 
çalı�maları KÖYDES projesi kapsamında tamamlanmı�tır. 
 
ALTYAPI, KANAL�ZASYON, ATIKSU ��LER�: 
 
2010 Yılı �l Özel �daresi Programında Yapılan ��ler: 
 
Merkez- Göbü Köyü altyapı, kanalizasyon, atıksu i�leri projesinin 2010 yılı ödene�i 249.056 
TL’dir. Göbü Köyünde  9600 m. kanalizasyon �ebeke hattı yapılmı�tır. 2011 yılında in�aata 
devam edilecektir. 
Tesis tamamlandı�ında tesisten 1186 ki�i yararlanacaktır. 
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�ller Bankası Köy Kalkınma Payları ile Yapılan ��ler: 
 
�ller Bankası Köy Kalkınma Paylarından ayrılan ödenekle gerçekle�tirilecek olan Merkez- 
Tasmacı Köyü kanalizasyon tesisinin ihale i�lemleri �daremiz tarafından yapılmı� olup, 
sözle�me imzalanmı�tır. Yapım sürecinde kontrollük hizmetleri yine �daremiz tarafından 
verilecektir. Tesis tamamlandı�ında tesisten 400 ki�i yararlanacaktır. 
 
ALTYAPI, KANAL�ZASYON, ATIKSU L�M�T YARDIMLARI: 
 
2010 Yılı �l Özel �daresi Programında Yapılan ��ler: 
 
Altyapı, Kanalizasyon, Atıksu limit yardımları kapsamında koruge kanalizasyon borusu alımı 
ihalesi gerçekle�tirilmi� olup, �l genelinde �u ana kadar ihtiyacı tespit edilen Merkez �lçede 
11, Alaplı �lçesinde 6, Çaycuma �lçesinde 10, Devrek �lçesinde 12, Ere�li �lçesinde 9 ve 
Gökçebey �lçesinde 5 adet olmak üzere toplam 53 köye kanalizasyon borusu tahsisi 
yapılmı�tır. 
 
�ller Bankası Köy Kalkınma Payları ile Yapılan ��ler: 
 
Ödene�i �ller Bankası Köy Kalkınma Paylarından kar�ılanmak üzere Çaycuma- Güzelyaka 
kanalizasyon borusu alımı ihale i�lemleri �daremiz tarafından gerçekle�tirilmi� olup, 
55.194,81 TL harcanmı�tır. Yine Alaplı- Kasımlı, Çamlıbel Köyleri kanalizasyon borusu 
alımı ihale i�lemleri �daremiz tarafından gerçekle�tirilmi� olup, 104.428,23 TL harcanmı�tır. 
 Ödene�i Karayolları Genel Müdürlü�ü tarafından kar�ılanmak üzere Merkez �lçe 
Köylere Hizmet Götürme Birli�i tarafından ihale i�lemleri gerçekle�tirilen Merkez- 
Tasmacı Köyü içmesuyu in�aatı ve Devrek- Ataköy-Ba�larkadı Köyleri Grup içme suyu 
in�aatı devam etmekte olup, kontrollük hizmetleri �daremiz tarafından verilmektedir. 
Tesisler tamamlandı�ında Tasmacı içme suyu tesisinden 1225 ki�i, Ataköy- Ba�larkadı 
içmesuyu tesisinden Ataköy’de 509 ki�i, Ba�larkadı Köyünde 432 ki�i yararlanacaktır. 
2010 yılında Tasmacı Köyünde 85.017,23 TL, Devrek- Ataköy- Ba�larkadı i�inde 
299.997,72 TL harcama yapılmı�tır. 
 
ÇAYCUMA-HACILAR KÖYÜ ATIKSU BETON KANAL �N�AATI: 
 
Çaycuma �lçesi Hacılar Köyünde atıksuların uzakla�tırılması için 1784 metre beton trapez 
kanal imalatı gerçekle�tirilmi�tir.  
 
JENERATÖR, PARATONER VE TOPRAKLAMA ��LER�: 
 
Merkez �lçe ve di�er ilçelerde bulunan �l Özel �daresine ait Yapılarda Topraklama, 
Yıldırımdan Korunma Tesisatı Yapılması, Tesislerin �� Güvenli�i Yönetmeli�ine uygun hale 
getirilmesi ve mevcut jeneratörün montajı gerçekle�tirilmi�tir. 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

1.1.5 Yatırım ve �n�aat Müdürlü�ü Faaliyetleri 
 

Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri: Hizmet Binaları çatı bakımı ve 
lojman bakımı için 2010 yılı bütçesi ile 150.000,00 TL ödenek konulmu� olup ve 144.608,56 
TL harcama gerçekle�mi�tir. 

100. Yıl Atatürk Hizmet Köyü: Toplam bütçe ödene�i 12.403,33 TL ödenek 
konulmu�tur. 

 
Gökgöl Ma�arası Onarımı: 2010 yılında Gökgöl Ma�arası WC yapımı için 

32.000,00-TL ödenek aktarılmı� olup,30.668,95-TL harcama yapılmı�tır.  
 
Hizmet Binaları Büyük Onarım Projesi: Harcama kaleminden 18.125,51 TL 

harcama yapılmı�tır.  
 

 Valilik Hizmet Binası (Hükümet Kona�ı) Genel Onarımı: 2010 Yılı Bütçesiyle 
200.000,00-TL ödenek ayrılmı�tır. 130.000,00 TL. ödenek di�er harcama kalemlerine 
aktarılmı�tır. �çi�leri Bakanlı�ı Bayındırlık ve �skân Müdürlü�ü bu proje için 200.000,00-TL 
ödenek göndermi�tir. Toplam ödenekten 35.497,86-TL harcama yapılmı�tır. 
 
            Merkez �lçe Nüfus Müdürlü�ünün Bakım ve Onarımı  :2009 yılından 45.191,60 
TL. ödenek devretmi� ve 44.722,00 TL. harcama gerçekle�mi�tir.  
 
 Di�er hizmet alımları ile birlikte toplam 279.452,08 TL. harcama gerçekle�mi�tir.  
 
 
 
1.1.6 Plan Proje Müdürlü�ü Faaliyetleri 
 
2010 yılında arazi izin bedelleri, Etüt-Proje Bilirki�i Ekspertiz Giderleri ve Merkez Göbü 
Köyü içmesuyu Karayolu Geçi�i için protokol bedeli için toplam 13.320,64-TL harcama 
yapılmı�tır 
 
 
 
 
2010 YILI KANAL�ZASYON ÇALI�MALARI 
NO �LÇE KÖY ���N ADI 
1- Merkez Ilıksu Kanalizasyon projesi 
2- Alaplı  Çamlıbel Kanalizasyon projesi 
3- Alaplı  Kasımlı Kanalizasyon projesi 
4- Çaycuma Esenyurt Kanalizasyon projesi 
5- Çaycuma Güzelyaka Kanalizasyon projesi 
6- Çaycuma Kerimler Kanalizasyon projesi 
7- Çaycuma Musausta Kanalizasyon projesi 
8- Çaycuma �enköy Kanalizasyon projesi 
9- Çaycuma Güzelyaka Kanalizasyon projesi 

10- Kdz. Ere�li Çamlıbel Kanalizasyon projesi 
11- Kdz. Ere�li Yazıcılar Kanalizasyon projesi 
12- Gökçebey Uzunahmetler Kanalizasyon projesi 
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2010 YILI �ÇME SUYU ÇALI�MALARI 
NO �LÇE KÖY ���N ADI 
1- Merkez Korucuk �çme suyu projesi 
2- Merkez Sapça �çme suyu projesi 
3- Merkez Karapınar �çme suyu projesi 
4- Merkez Tasmacı �çme suyu projesi 
5- Merkez Alancık Arazi çalı�ması 
6- Alaplı Kocaman �çme suyu projesi 
7- Alaplı Hüseyinli Grb. Arazi çalı�ması 
8- Çaycuma Hacılar �çme suyu projesi 
9- Çaycuma Basat �çme suyu projesi 

10- Çaycuma Madenler �çme suyu projesi 
11- Çaycuma �hsano�lu-Ramazano�lu Grb. �çme suyu projesi 
12- Çaycuma Temenler �çme suyu projesi 
13- Çaycuma Ye�ilyayla �çme suyu projesi 
14- Çaycuma A�. �hsaniye �çme suyu projesi 
15- Devrek Hüseyinçavu�o�lu �çme suyu projesi 
16- Devrek Çorak �çme suyu projesi 
17- Devrek Bakırcılar �çme suyu projesi 
18- Devrek Burhano�lu �çme suyu projesi 
19- Devrek Ba�larkadı- Ataköy �çme suyu projesi 
20- Kdz. Ere�li Yunuslu �çme suyu projesi 
21- Kdz. Ere�li Ru�enler �çme suyu projesi 
22- Kdz. Ere�li Düzpelit �çme suyu projesi 
23- Kdz. Ere�li Ballıca �çme suyu projesi 
24- Kdz. Ere�li Hasbeyler Arazi çalı�ması 
25- Gökçebey Aydınlar �çme suyu projesi 
26- Gökçebey Karapınar �çme suyu projesi 
 
 
2010 YILI KE��F HAZIRLANMASI ÇALI�MALARI 

 

NO �LÇE 
TANZ�M ED�LEN KE��F ÖZET� 

( Beton yol, Parke, Köy kona�ı, Cami ve Koruma duvarı  ) 
1- Merkez 97 Adet  
2- Alaplı 26 Adet 
3- Çaycuma 51 Ade 
4- Devrek  58 Adet 
5- Kdz. Ere�li 64 Adet 
6- Gökçebey 28 Adet 

TOPLAM  324 Adet 
 
2010 YILI SONDAJ ÇALI�MALARI 
NO �LÇE KÖY ���N ADI 
1- Merkez Alancık Sondaj çalı�ması 
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2- Alaplı Hüseyinli  Sondaj çalı�ması 
3- Devrek  Ça�lar Sondaj çalı�ması 

4- Devrek  Ye�ilyurt- Tellio�lu- Sakallar 
Grb Sondaj çalı�ması 

5- Kdz. Ere�li Ballıca Sondaj çalı�ması 
6- Kdz. Ere�li Hasbeyler Sondaj çalı�ması 
7- Kdz. Ere�li Kurtlar Sondaj çalı�ması 

 
2010 YILI MEMBA TAHS�S KARARLARI 

NO �LÇE ÜN�TE 
KARAR  
TAR�H� 

KARAR 
 SAYISI 

1- Alaplı Gümeli Beldesi  10.02.2010 2010/1 
2- Devrek  Velibeyler köyü 25.02.2010 2010/2 
3- Devrek  Ye�ilköy köyü 26.03.2010 2010/4 

4- Kdz. Ere�li Ru�enler köyü 
Bakırlık mah. 11.06.2010 2010/5 

5- Kdz. Ere�li Yenido�ancılar köyü 15.03.2010 2010/3 
2010 YILI LABARATUAR ÇALI�MALARI  

NO ���N ADI TOPLAM 
1- �çme suyu analiz çalı�maları 23 adet 
2- Toprak analiz çalı�maları 224 adet 

 
 
2010 YILI ORMAN �Z�N ÇALI�MALARI 
NO �LÇE KÖY ���N ADI 
1- Merkez Ayvatlar Su depo- Kaptaj- Pompaj 
2- Merkez Alancık Sondaj kuyusu 
3- Merkez Korucak Sondaj kuyusu 
4- Merkez Korucak Su isale hattı depo- Tevzi masla�ı 
5- Merkez Sofular �çme suyu hattı  

6- Merkez Tasmacı Hat- Depo- Terfi binası- Kaptaj 
7- Alaplı  Hallı �çme suyu hattı 
8- Çaycuma Emir�ah Fosseptik yeri 
9- Çaycuma Ramazano�lu- �hsano�lu Hat- Depo- Tevzi masla�ı 

10- Çaycuma Temenler Sondaj kuyusu 
11- Çaycuma Uluköy �çme suyu terfi hattı- ENH 
12- Devrek Tellio�lu Sondaj kuyusu 
13- Devrek Ça�lar Sondaj kuyusu 
14- Devrek Bakırcılar Su isale hattı ve su deposu 
15- Devrek Ba�larkadı- Ataköy Hat- Depo- Kaptaj- Tevzi masla�ı 
16- Devrek Yassıören Sondaj kuyusu 

17- Kdz. Ere�li Artıklar- Emirali- Fındıklı- Üveyikli Grb. Su isale hattı- Su deposu- Bent 

18- Kdz. Ere�li Ballıca Terfi- Biriktirme binası-Hat- Depo 
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19- Kdz. Ere�li Hasbeyler Sondaj kuyusu 
20- Kdz. Ere�li Zindancılar Fosseptik yeri 
21- Gökçebey Aydınlar Su isale hattı- Su deposu 
22- Gökçebey Muharremler Sondaj kuyusu 
 
2010 YILI BOTA� HATTI �Z�N ÇALI�MALARI 
NO �LÇE KÖY ���N ADI 
1- Çaycuma Ramazano�lu- �hsano�lu Hat- Depo- Tevzi masla�ı 

 
2010 YILI KARAYOLLARI �Z�N ÇALI�MALARI 
NO �LÇE KÖY ���N ADI 
1- Merkez Göbü  Kanalizasyon hattı 
2- Çaycuma Hacılar �çme suyu terfi hattı 
3- Devrek Ba�larkadı- Ataköy Hat- Depo- Kaptaj- Tevzi masla�ı 

 
2010 YILI DEM�RYOLU �Z�N ÇALI�MALARI 
NO �LÇE KÖY ���N ADI 
1- Merkez Göbü  Kanalizasyon hattı 

 
 
 
 
 
1.1.7 Destek Hizmetleri Müdürlü�ü Faaliyetleri 
 
 Yedek Parça : 2010 mali yılında makine parkında bulunan araçların ihtiyaçlarında 
kullanılmak üzere alınan yedek parça 1.078.139,18 TL. harcama yapılmı�tır.   
         Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri : Özel �dare Hizmetlerinin ta�ıt bakım 
onarım giderleri, büro i� yeri malzemesi (Bilgisayar), yangından korunma malzemeleri 
alımları gibi giderler için aktarma ile  birlikte  566.000,00 TL ödenek getirilmi� , 560.490,26 
TL.’sı  harcanmı�tır.  

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları :�daremizde kullanılmak üzere kırtasiye 
Baskı ve cilt giderleri , Temizlik  Malzemeleri ,Yakacak, Giyim Ku�am elektrik , su giderleri 
gibi ihtiyaçlar için 426.637,02 TL. harcama yapılmı�tır.  
 Hizmet Alımları :Etüt Proje Bilir ki�i Giderleri, Posta giderleri , telefon sigorta ve 
ilan giderleri için 139.022,38 TL. harcama yapılmı�tır.  
 Araç Takibi ve Filo Yönetimi Sistemi  �daremizde bulunan tüm araçların takibi için 
filo yönetimi  sistemi  yapılmı� ve toplam 70.670,20 TL. harcama yapılmı�tır.  
 
 Destek Hizmetleri di�er harcama kalemleri ile birlikte toplam 2.275.868,04 TL. ödeme 
yapmı�tır.  
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 1.1.8 Ruhsat ve Denetim Hizmetleri Müdürlü�ü Faaliyetleri  
 
Organize Sanayi Bölgelerine  :Alaplı Organize Sanayi Bölgesine 15.000,00 TL. ve 

Çaycuma Organize Sanayi Bölgesine 7.500,00 TL. olmak üzere toplam 22.500,00 TL.  
katılım payı ödenmi�tir.  

 
�irketlere Katılım :Zonguldak Turistik i�letmecili�ine sermaye artırımı için 

108.000,00 TL.  ile Ilıksu Plaj ve dinlenme tesisinin i�letilmesi için 75.000,00 TL. olmak 
üzere toplam 183.000,00 TL. ödenmi�tir.  

 
   
 

RUHSAT VE DENET�M MÜDÜRLÜ�ÜNCE 2009 YILIN �ÇER�S�NDE YAPILAN �� VE 
 ��LEMLER 

 
  

Bakanlıkça 
Verilen Gayri Sıhhi Müessese Maden Cezaları Yakalanan 
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I.sınıf II.sınıf III.sınıf 

Sıhhi ve Umuma Açık 
Yerlere Yapılan �dari Para 

Cezası  
Kaçak 
Kömür 

Kum 
Çakıl 

Mazot 
lt 

 
Benzin 

lt 

MERKEZ 3 1 - 1 2 15 6 5 6 2 7 20 - 
19 - 

ALAPLI - 2 - - 1 5 4 - 3 2 - - 1 
- - 

ÇAYCUMA - -  - 1 - 25 17 - 3 4 16 - 1 - - 

DEVREK - 1 - 7 - 4 1 - - 7 - - 1 
- - 

ERE�L� 3 - - 2 - 26 49 1 3 15 6 - - - 30.87 

GÖKÇEBEY - - - 2 - 6 6 - - - - - 1 - - 

 
  

 
TOPLAM 6 4 0 13 3 81 83 6 15 30 29 20 4 19 30.87 

 
 

*Yoksullara Mikro Kredi verilmesi hizmetiyle ilgili olarak 2007 yılında idaremiz ile Türkiye        
�srafı önleme Vakfı arasında imzalan protokol çerçevesinde �limizde Kullanılmak üzere 
Vakıf hesabına bugüne kadar 75.000,00 TL aktarılmı�tır. 
 

* 2001 yılında hizmete açılan Gökgöl Ma�arasını 2010 yılı içersinde 7.300 sivil, 12.500 
ö�renci/asker olmak üzere toplam 19.800 ki�i ziyaret etmi� ve ziyaret edenlerden toplam 
50.400,00 TL tahsilat yapılmı�tır. 
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1.1.9 Emlak ve �stimlak Müdürlü�ü Faaliyetleri 
 
   Hizmet Binası Kamula�tırma    :Devrek Orman ��letme Müdürlü�üne Devrek Hastanesi  
yapımı için 200.000,00 TL.  arsa kamula�tırma bedeli ödenmi�tir.  
 

1- �limiz Kdz. Ere�li �lçesi Müftü Mahallesi Meydanba�ı Soka�ında bulunan ve tapunun 
7 pafta, 405 ada, 939 parselinde kayıtlı ta�ınmazın üzerine kat kar�ılı�ı �� Merkezi ve 
Ö�retmen evi in�aatının ihalesi yapılmı� olup, proje Bayındırlık ve �skân Bakanlı�ınca 
onaylanarak in�aat ruhsat i�lemleri tamamlanmı� ve in�aatı devam etmektedir. Bu arada 
sözle�menin 30/A maddesi uyarınca in�aatın yapım oranlarına paralel % 54 oranında satı�ı 
için yüklenici firmaya izin verilmi�tir. 
 

2- �daremiz mülkiyetinde bulunan ta�ınmazlarla ilgili aplikasyon, cins de�i�ikli�i, ifraz, 
tevhid gibi i�lemlere Kdz. Ere�li �lçesiyle ilgili çalı�malara devam edilmektedir. 
 

3- 222 Sayılı �lkö�retim ve E�itim Kanununun 81. maddesinin 2. paragrafında ve aynı 
kanunun geçici 1. ve 7. maddeleri gere�i Belediyelerin ve Hazinenin mülkiyetindeki 
�lkö�retim Okulu arsalarının �daremiz adına bedelsiz devir i�lemleri yürütülmekte olup, bu 
i�lemler halen devam etmektedir. 
 

4- Mülkiyeti �daremize ait olup, �lkö�retim Okulu olarak kullanılan ta�ınmazların Milli 
E�itime tahsis i�lemleri devam etmekte olup, 2010 yılında 48 (Kırksekiz) adet ilkö�retim 
okulunun tahsisi yapılmı�tır.  
 
      5- Maliye Bakanlı�ı Milli Emlak Genel Müdürlü�ünün 20.03.2010 tarih ve 48082 sayılı 
yazıları do�rultusunda; ‘’Mülkiyeti Hazineye ait olamayan ta�ınmazlar üzerindeki okulların 
kiralama i�lemlerinin ilgili dairelerince yapılması gerekmektedir’’ denildi�inden; Mülkiyeti �l 
Özel �daresine ait ve Milli E�itim Bakanlı�ına tahsisli olan okul ve e�itim kurumlarındaki 
kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin ticari e�itsel, kültürel ve sportif etkinliklerde 
kullanılmak üzere 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesi gere�ince pazarlık usulü ile okul aile 
birlikleriyle �daremiz arasında düzenlenecek protokol hükümleri uyarınca 2010 yılından 
itibaren tekrar �daremizce yapılmaktadır. 
 
      6- 2010 Yılında 2886 D.�.K.’ hükümleri (Kiralama �haleleri) dı�ında ihale i�lemi 
yapılmamı�tır.2010 yılında kira sözle�mesi biten merkezde 9 adet, Devrek Özel �dare 
��hanında 8 adet gayrimenkul ihaleye çıkarılmı�, bunlardan 9 adet gayrimenkul yeniden 
kiraya verilmi�tir. 
 
     7-Vilayetler Hizmet Birli�ince �limiz Merkez Terakki Mahallesi Osmançayırı Mevkiinde 
yaptırılacak olan 200 ö�renci kapasiteli yurt binası yapımı i�iyle ilgili ek kamula�tırma 
çalı�maları devam etmektedir. 
 
    8-Ayrıca lojman tahsisleri ile lojmandan çıkı� i�lemleri ve lojman kiralarına ait i� ve 
i�lemler yapılmı�, lojmanlara ait ortak giderler Müdürlü�ümüzce takip edilmektedir. 
 
   9 - �daremiz mülkiyetindeki ta�ınmazların kiralanması, mevcut kiracılarla ilgili kira süresi 
uzatımı, kira artı�larıyla ilgili i� ve i�lemler Müdürlü�ümüzce yapılmaktadır. 
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  10- Mülkiyeti �daremize ait, �limiz Kdz. Ere�li �lçesi Hamzafakıhlı Köyünde yer alan �����
���	
�� �������� ������� ��
��������� �
����� ����� ���	
�� �
����� ��� �������
��
��������� � ��� !�� "�#$�$�%� 4562 Sayılı OSB Kanununun 4. ve Geçici 6. Maddesi 
hükümlerine göre OSB Tüzel Ki�ili�i adına �l Genel Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 248 sayılı 
kararı ile Tapuda Mülkiyetlerinin tashihen tescil edilmek üzere tahsis edilmi�tir. 
  11-�limiz Merkez �lçe Çınartepe Mahallesi, Üzülmez Caddesi Mevkiinde bulunan mülkiyeti 
hazineye ait tapunun; 129 ada, 55 parselinde kayıtlı 6.932,79 m2’ lik ta�ınmaz Maden Müzesi 
yapılmak üzere �daremize tahsis edilmi�tir. 
 
  12- Mülkiyeti Türkiye Ta�kömürü Kurumuna ait, �limiz Merkez Kilimli Beldesinde 
bulunan; tapunun 59 Ada 18 parselde kayıtlı 2.147,20 m2’lik arsanın futbol sahası yapılmak 
üzere 2942 sayılı Kamula�tırma Kanunu ve bu kanunda de�i�iklik yapılan 4650 sayılı 
Kanunun 30. maddesi hükümleri gere�ince kamula�tırılmasına esas dosya ta�ınmazın Gençlik 
ve Spor �l Müdürlü�ünün kendi mülkiyetlerine alması nedeniyle Valilik Makamının 
08.12.2010 tarih ve 9836 sayılı Olur’ ları ile i�lemden kaldırılmı�tır. 
 
  13- Mülkiyeti �l Özel �daresine ait, Zonguldak �li Merkez �lçesi Mithatpa�a Mahallesi 
Hayribey Sokakta; Tapunun 8 pafta, 72 ada, 20 parselinde kayıtlı 548,06 m2 yüzölçümlü arsa 
üzerinde bulunan ve ön blokta 1 bodrum + 5 kat ile arka blokta 1 bodrum + 3 kattan olu�an 
634 Sayılı Kat Mülkiyetine tabi Özel �dare ��hanı binasının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14 ve 15 nolu ba�ımsız bölümlerinin ayrı ayrı ve kat mülkiyet projeleri üzerinden 2886 
sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ve �artnameleri uyarınca satı� 
ihalelerine çıkılmı�, bu ihale sonucunda �l Encümeninin 12.01.2010 tarih ve 16 sayılı kararı 
uyarınca 35.000,00 TL bedelle satı�ı yapılmı�tır. 
 
 
1.1.10 �mar Ve Kentsel �yile�tirme Müdürlü�ü Faaliyetleri 

 
01.01.2010 tarihinden 31.12.2010 tarihine kadar Birim Müdürlü�ümüzce a�a�ıda 

sıralanan çalı�malar sonuçlandırılmı�tır. 
 

 Görev sahamıza giren alanlarda yapılan çalı�malar a�a�ıda belirtilmi�tir:  
a) 26 adet ruhsat ve 5 adet yapı kullanma izni verilmi�tir. 
b) Plansız Alanlar �mar Yönetmeli�inin 57.Maddesi çerçevesinde 323 adet in�aat izni 

verilmi�tir. 
c) 13 adet imar planı �l Genel Meclisine havale edilerek sonuçlandırılmı�, 2 adet imar 

planı da �l genel Meclisi’ne havale edilerek sonuçlanması beklenmektedir.  
d) 69 adet ifraz, tevhit i�lemi �l Encümenine havale edilerek sonuçlandırılmı�tır. 
e) 17 adet halihazır harita kontrolü yapılmı�tır.  
f) 61 adet köyün köy yerle�ik alan sınırı belirlenmi�, �l Genel Meclisine havale 

edilerek sonuçlandırılmı�tır. 
g) Filyos Serbest Bölge Sayısal Harita ��i sonuçlandırılmı�tır.  
h) Filyos Serbest Bölgesi’ne ait jeolojik etüt raporları �ller Bankası’nca hazırlanmakta 

olup, sonuçları beklenmektedir.  
 

KUDEB tarafından yapılan çalı�malara a�a�ıda yer verilmi�tir: 
i) Devlet Güzel Sanatlar Galerisi ihale i�lemleri gerçekle�tirilerek “Ta�ınmaz Kültür 

Varlıklarını Korunmasına Ait Katkı Payı”ndan 340.804,53 TL bloke edilmi�tir.  
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j) Zonguldak Belediyesi tarafından yapılan “Zonguldak Lavuar Koruma Alanı ve 
Çevresi” proje çalı�ması için belediyeye “Ta�ınmaz Kültür Varlıklarını 
Korunmasına Ait Katkı Payı”ndan 249.000 TL aktarılmı�tır.  

k) Kdz.Ere�li Belediyesi tarafından yapılacak olan amfi tiyatro i�i için belediyeye 
922.591,44 TL “Ta�ınmaz Kültür Varlıklarını Korunmasına Ait Katkı Payı”ndan 
bloke edilmi�tir.  

 
1.1.11 Bilgi ��lem Müdürlü�ü Faaliyetleri 
 

1-Bilgi i�lem sisteminin düzenli ve rantabl çalı�abilmesi için tesis, teçhizat ve malzeme 
ihtiyacını belirlenmi�, ihtiyaca göre öneriler hazırlanmı�tır. 
 
2-Bilgi ��lem faaliyetleri için gerekli sistem analizi, programlama i�lemleri ve bu i�lemlerin 
düzenli çalı�ması sa�lanmı�tır. 
 
3-Di�er birimlerinin bilgisayarla yürütülen hizmetlerine destek olunmu� ve bu konularda 
i�birli�i yapılmı�tır. 
 
4-Bilgi ��lem a�ı içerisinde yürütülen bilgi giri�i, bilgi bakımı, bilgi ileti�imi ve raporlama 
i�lemlerinin hızlı ve güvenilir ortamlarda yürütülmesi sa�lanmı�tır. 
 
5-Di�er birimlere alınacak teçhizat ve programların alınmasında gerekli inceleme yapılmı�, 
destek hizmetleri Müdürlü�ü ile koordineli çalı�ılarak teknik �artnameleri ve sözle�me 
metinlerini hazırlanmı� onaya sunulmu�tur. 
 
6-Web sitesi bilgi güncellemesi, yerel ve a�daki Verilerin Yedeklenmesi, programların bakım 
ve güncellemeleri ile bilgi i�lem, sistem, kayıt, operatör ve pano odasının so�utma, ısıtma, 
aydınlatma güvenli�i temin edilmi�tir. Switch, server, kabin, jeneratör iç panosu, masa üstü 
bilgisayar, printer,  firewall, adsl modem, monitör ve tarayıcı gibi cihazların bakımlı ve 
kullanılabilir olmasını sa�lanmı�tır. 
 
7-Birimlerinde meydana gelen bilgisayar arızaları ile tüm bilgisayarların virüsten korunması, 
Güvenli bir bilgi i�lem altyapısı olu�masını sa�lanmı�tır. Network yapısının kontrolü ile yeni 
alınan bilgisayarların testleri düzenli bir �ekilde yapılmı�tır. 
 
8-http://köyde�.dpt.gov.tr ve http://ikis.dpt.gov.tr gibi bakanlık sitelerine ilgili kayıtlar 
yapılmı�tır. 
 
9-Yapılması planlanan her türlü yayın (davetiye, dergi, afi�, bro�ür, medya CD) bilgi 
teknolojileri çerçevesinde teknik - tasarım i�leri yapılarak, faaliyeti düzenleyen birime teslim 
edilmi�tir. (Örnek AB bürosu) 
 
10-B�MER (Ba�bakanlık Bilgi Edinme Merkezi) tarafından Müdürlü�ümüze gelen 42 adet 
ba�vurulara yasal süresi içinde cevap verilmi�tir. 
 

11-E-Devlet projesi kapsamında uygulamaya geçen tüm projelerin teknik altyapılarının 
sa�lanarak proje kapsamındaki tüm i� ve i�lemlerin sa�lıklı ve düzgün yürütülmesi 
sa�lanmı�tır. 
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1.1.12 Encümen Müdürlü�ü Faaliyetleri 
 

1. �l Encümeni çalı�maları çerçevesinde, 2010 Yılı sonu itibariyle; 48 �l Encümeni 
toplantısı yapılmı� olup, bu toplantılarda 564 adet encümen kararı alınmı�tır.  

 
2. �l Genel Meclisi 2010 yılında 70 kez toplanmı�tır. Bu toplantılarda 266 adet �l Genel 

Meclisi kararı alınmı�tır. �l Genel Meclisi’nin yıl içindeki tüm toplantıları kamera ile 
çekilerek ar�ivlenmi�tir. 

 
3. �l Encümeni ve �l Genel Meclisi çalı�maları, 5302 sayılı �l Özel �daresi kanunu ve 

09.10.2005 tarih ve 25961 sayılı �l Genel Meclisi çalı�ma yönetmeli�i çerçevesinde 
yürütülmekte olup, Meclis kararları, usulüne uygun olarak ilan edilmi� ve meclis 
üyelerine duyurulmu�tur, ayrıca alınan tüm kararlar zamanında valilik onayına 
sunulmu� ve ilgili müdürlükler ile kurumlarla ivedilikle iletilmi�tir. 

 
1.1.13 Yapı Kontrol Müdürlü�ü Faaliyetleri 
      

 �l Encümeninin 2010 yılı içerisinde yapmı� oldu�u toplantılarda Yapı Kontrol 

Müdürlü�üyle ilgili almı� oldu�u karar örneklerinde belirtilen 93 adet köy yardımı teknik 

elemanların denetiminde gerçekle�tirilmesi sa�lanmı�tır. 

1.1.14 Yazı ��leri Müdürlü�ü Faaliyetleri 
  
 Yazı ��leri Müdürlü�ü genel evrak ve ar�iv i�leri olmak üzere bünyesinde 1 Müdür, 1 
memur ve 4 S/S personeli ile hizmet vermektedir. 

 
�daremize dı�arıdan gelen evrak ve dilekçe toplam sayısı:11459 
Gelen evrak: 9121 
Gelen Dilekçe: 2338 
Kurum ve Kurulu�lara giden evrak sayısı: 10563 
Kurumumuzdan posta ve zimmet ile giden evrak sayısı:10563 
- Tebli� : 286 
- Kargo ile giden : 4 
- �adeli giden evrak : 843 
- Adi posta ile giden : 7131 
- APS ile giden         :  46 
- Elden zimmetle verilen evrak : 2253  
 

1.1.15 E�itim Hizmetleri Faaliyetleri  
 
Milli E�itim Müdürlü�ü’ ne �daremiz 2010 yılı bütçesiyle 3.541.906,00 TL ödenek 

getirilmi�tir. 2009 yılında 6.227.528,25,TL (ilçeler dahil) ödenek devir etmi�, Bakanlıktan 
gelen 26.710.163,71 TL ödenekle birlikte toplam ödenek 36.580.05,30 TL’ ye ula�mı�tır. 

2010 yılı içinde Milli E�itim Müdürlü�ünün kırtasiye, su, temizlik, yakacak, 
akaryakıt, elektrik, donanım malzemesi gibi harcamaları için toplam 3.042.711,00 TL ödenek 
göndermi�tir.  

Ta�ımalı E�itim için Bakanlıktan 13.575.229,00 TL (�lçeler dahil) ödenek 
gönderilmi�tir.   

Okul bakım ve onarımlar için yatırım hesabına 10.092.223,71 TL ödenek 
göndermi�tir.  
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Özel �dare Bütçesinden Kar�ılanan Küçük Onarımlar  (03.8)   

Kdz.Ere�li �ehit Madenciler �ÖO Genel Onarım ��i                 26.983,00 TL 

Hüseyin Girgin �ÖO Genel Onarım ��i 11.741,00 TL 

Merkez Ziya Gökalp �ÖO Onarım ��i �çin Malzeme Alımı 2.950,00 TL 

Merkez Kilimli �smet �nönü �ÖO Genel Onarım ��i 12.567,00 TL 

Merkez Tasmacı Çalça �ÖO Genel Onarım ��i 5.723,00 TL 

Alaplı Atatürk �ÖO Genel Onarım ��i 7.316,00 TL 

Merkez Dilaver �ÖO Genel Onarım ��i 12.744,00 TL 

Kdz. Ere�li Nimet �ÖO Kalorifer Onarım ��i 12.685,00 TL 

Çaycuma �ehit Salim Uçar �ÖO Onarım ��i 22.086,00 TL 

Kdz. Ere�li Gazi �ÖO Genel Onarımı 12.862,00 TL 

Merkez Mithatpa�a �ÖO Bahçe Duvarı �n�aatı 12.272,00 TL 

Çaycuma Karapınar �ÖO Genel Onarımı 12.980,00 TL 

Merkez Mimar Sinan �ÖO Onarımı     531,00 TL 

Merkez Tevfik Ba�akar �ÖO Genel Onarımı 10.974,00 TL 

Kdz. Ere�li Dedeler �ÖO Genel Onarımı 8.083,00 TL 

Merkez Tasmacı �ÖO Genel Onarım ��i 8.850,00 TL 

Muharremler Köyü �ÖO Genel Onarım ��i 12.744,00 TL 

Devrek �stiklal �ÖO Genel Onarım ��i 1.180,00 TL 

Merkez Sofular �ÖO Genel Onarımı 3.776,00 TL 

Merkez Fener �ÖO Elektrik Tesisatı Onarım ��i 12.487,00 TL 

E.Ortacı �ÖO Duvar ve Çatı Olu�u De�i�im ��i 5.074,00 TL 

Merkez Kilimli Piri Reis �ÖO Kalorifer Tesisatı Onarımı 13.731,00 TL 

Merkez Gelik �ÖO Genel Onarımı 9.322,00 TL 

Merkez Bahçelievler ve Tasmacı Çalca �ÖO Elektrik Tesisatı Onarımı 994,00 TL 

Gökçebey Tütüno�lu �ÖO Genel onarım ��i 10.450,00 TL 

Merkez Ahmet Erdo�an �ÖO Kazan Borusu Yenileme 1.475,00 TL 

Kdz. Ere�li Ören Köyü  �ÖO Genel Onarımı 4.835,00 TL 
Merkez Gazi,Devrek Atatürk,Fatih,Gazi,Kuva-yı Milliye �ÖO Kurum Tutucu 
��i 10.148,00 TL 

Kdz. Ere�li Çayırlı �ÖO Genel Onarımı 6.589,00 TL 

Merkez Ahmet Erdo�an �ÖO Genel Onarım ��i 17.254,00 TL 

Karaman �ÖO Genel Onarımı 12.201,00 TL 

Alaplı Merkez �ÖO Genel Onarımı  4.307,00 TL 

Gökçebey Bakiler �ÖO Genel Onarım ��i 8.378,00 TL 

Gökçebey Örmenci �ÖO Genel onarım ��i 6.313,00 TL 

Merkez Keller �ÖO Genel Onarımı 9.382,00 TL 

Beycuma �ehit Onba�ı Rıfat Köktürk �ÖO Genel Onarım ��i 11.918,00 TL 

Kdz.Ere�li Ormanlı Muslu �ÖO Genel Onarım ��i 12.024,00 TL 
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Merkez Çatala�zı Gazi OsmanPa�a �ÖO Genel Onarım 12.154,00 TL 

Merkez Yayla �ÖO Malzeme Alımı 6.073,00 TL 

Çaycuma Sipahiler �ÖO Genel Onarım ��i 12.508,00 TL 

Gökçebey Cumhuriyet �ÖO Genel Onarım ��i 6.060,00 TL 

Beycuma �ehit Onba�ı Rıfat Köktürk �ÖO Malzeme Alımı 778,00 TL 

Kdz. Ere�li Ormanlı �ÖO Genel Onarımı 11.682,00 TL 

Merkez Kilimli �ÖO Genel Onarım ��i 10.620,00 TL 

Çaycuma Seçil �anlı �ÖO Genel Onarım ��i 10.561,00 TL 

Merkez Hüseyin Girgin �ÖO Malzeme Alımı 5.898,00 TL 

Alaplı Mollabey �ÖO Genel Onarım ��i 8.732,00 TL 

Kdz.Ere�li Ba�ören �ÖO Genel Onarım ��i 12.154,00 TL 

Merkez Sivriler �ÖO Genel Onarım ��i 6.599,00 TL 

Dereköy �ÖO Genel Onarım ��i 55.376,00 TL 

Zonguldak Ba�ö�retmen �ükrü Yavuz �ÖO Genel Onarım ��i 1.321,00 TL 

Alaplı A�a�ıda� �ÖO Genel Onarım ��i 6.254,00 TL 

Çaycuma Atalı Akçaalan �ÖO Genel Onarım ��i 12.154,00 TL 

Merkez Alparslan �ÖO Genel Onarım ��i 2.065,00 TL 

Zonguldak Çatala�zı Gazi Osman Pa�a,Kozlu Ye�iltepe �ÖO Malzeme Alımı 10.629,00 TL 

Kdz.Ere�li Süleyman Demirel �ÖO Genel Onarım ��i 11.977,00 TL 

Merkez Toki Yeni Mah. �ÖO Genel Onarım ��i 6.726,00 TL 

Kdz. Ere�li Kı�la �.Ö.Okulu Genel Onarımı  37.201,00 TL 

Merkez Gelik Ayiçi 100. Yıl �ÖO Genel Onarımı  17.631,00 TL 

Çaycuma Helvacılar Kumsallar �.Ö.Okulu Çimento Alımı  1.625,00 TL 

Ere�li  Gökçeler �ÖO Basketbol Sahası Yapımı  10.738,00 TL 

Çaycuma Barbaros Kutluta� �.Ö.Okulu Genel Onarımı  3.776,00 TL 

Kdz. Ere�li Sarıkaya �.Ö.O. Genel Onarımı  11.210,00 TL 

Merkez 467 Evler �.Ö.O. Genel Onarımı  8.968,00 TL 

Saltukova �.Ö.O. Genel Onarımı  12.685,00 TL 

Ye�ilTepe �.Ö.Okulu Genel Onarımı  767,00 TL 

Bahçelievler �.Ö.O. Boya Alımı  5.782,00 TL 

Kdz. Ere�li Kurtlar �.Ö.Okulu Genel Onarımı  5.659,00 TL 

Merkez Kızılcakese �.Ö.O. Onarımı  8.457,00 TL 

Kdz. Ere�li Armutcuk �.Ö.O. Genel Onarımı  8.063,00 TL 

  698.812,00 TL 

TOPLAM   

  

Milli E�itim Bakanlı�ı  Bütçesinden Kar�ılanan  Küçük Onarımlar (03.8)    

    

Merkez Gelik Ayiçi 100. Yıl �ÖO Genel Onarımı ve  �lan Bedeli 9.502,00 TL 
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Merkez Kapuz �ÖO Spor Salonu Onarım ��i  28.673,00 TL 

�lk Ö�retim Okullarına Alınan Boya Malzemesi 26.276,00 TL 

Çaycuma Çayır �ÖO Onarım ��i 45.156,00 TL 

Çaycuma �ÖO �çin Paket Kompanzasyon ��i 69.609,00 TL 

Merkez Elvanpazarcık �ÖO Genel Onarım ��i 50.326,00 TL 

Merkez Ba�ö�retmen  �ükrü Yavuz 100. Yıl �.Ö.O. Onarımı i�i  43.364,00 TL 

Fener �.Ö.O. Çatı Onarımı ��i 11.776,00 TL 

Zonguldak �.Ö.Okulu Çatı Onarımı  11.999,00 TL 

Dereköy �.Ö.O. Onarım  16.177,00 TL 

Merkez Ayvatlar �.Ö.Okulu  Onarımı  12.980,00 TL 

Kerimler Sa�ıro�lu �.Ö.O. Genel Onarımı  27.612,00 TL 

Devrek Gürbüzler �.Ö.O. Su Deposu Onarımı  7.788,00 TL 

Çaycuma Dereköse �.Ö.O. Onarımı  12.484,00 TL 

Çatala�zı �.Ö.O. Onarımı  11.800,00 TL 

Dumlupınar �.Ö.O. Genel Onarımı  5.015,00 TL 

Çaycuma Helvacılar Kumsallar �.Ö.Okulu Onarım i�i   6.962,00 TL 

Kdz Ere�li Topçalı �.Ö.Okulu Genel Onarımı  11.505,00 TL 

Çaycuma Çomranlı �.Ö.O. Oranımı 5.015,00 TL 

Merkez Kozlu Atilla �.Ö.Okulu Onarımı  2.360,00 TL 

Merkez Anadolu Teknik. Lise Mes.Lisesi Malzeme Bedeli  10.063,00 TL 

Merkez Zafer �.Ö.O. Onarım Gideri  12.248,00 TL 

Devrek Yazıcı �.Ö.Okulu Onarım gideri 12.720,00 TL 

Zonguldak Tepeba�ı �.Ö.O. Onarım Gideri  8.968,00 TL 
Devrek Kuvai Milliye-Gökçebey Tütüno�lu ve Kozlu Atilla �.Ö.Okulları. Boya 
Bedeli 11.186,00 TL 

Gökçebey Ömerci �.Ö.Okulu Onarım Bedeli  2.119,00 TL 

Gökçebey �.Ö.Okulu Onarım Bedeli  12.862,00 TL 

Merkez Köro�lu �.Ö.Okulu Spor Salonu Onarımı  12.272,00 TL 

Dilaver �.Ö.Okulu Onarımı  12.036,00 TL 

Kdz Ere�li �hsan Yılmaz �.Ö.Okulu Genel Onarımı  1.652,00 TL 

Merkez Murat Kayhan �.Ö.O. Onarımı  12.319,00 TL 

Mithatpa�a �.Ö.O. Onarımı 5.664,00 TL 

Kdz. Ere�li Apti �.Ö.O. Onarımı  12.071,00 TL 

Alaplı Gümeli �.Ö.O. Onarımı  11.505,00 TL 

Kdz. Ere�li Kı�la �.Ö.Okulu Genel Onarımı  11.768,00 TL 

Çaycuma Barbaros Kutluta� �.Ö.Okulu Genel Onarımı  12.236,00 TL 

Karaman �ÖO Jeneratör Yapımı  5.192,00 TL 

Kozlu Kılıç �.Ö.O. Genel Onarım Gideri 23.442,00 TL 

Kdz. Ere�li Turgut Reis. �.Ö.Okulu Genel Onarımı  12.980,00 TL 



 54 

Devdek Atatürk-Vali Tevfik Ba�akar ve Kozlu 19 Mayıs �.Ö.Okulları Elektrik 
Mal. 7.177,00 TL 

TOPLAM 626.859,00 TL 

  

Özel �dare  Bütçesinden Kar�ılanan  Büyük Onarımları (06.5) 
    

Saltukova 16 Derslik �ÖO �kmal �n�aatı 1.308.619,00 TL 

Ere�li  Gökçeler �ÖO �kmal �n�aatı 274.976,00 TL 

Gökçebey 4 Derslikli Anaokulu �n�aatı 33.687,00 TL 

Çaycuma Saltukova �ÖO Çevre Tanzimi ve Enerji nakil Hattı �lan Bedeli 1.362,00 TL 

Çaycuma Saltukova �ÖO Çevre Tanzimi ve Enerji nakil Hattı Yapım ��i 71.980,00 TL 

    

TOPLAM 1.690.624,00 TL 

  

Milli E�itim Bakanlı�ı  Bütçesinden Kar�ılanan  Büyük Onarımları (06.5)  
    

Kilimli 100. Yıl �.Ö.Okulu Yapımı  1.618.874,00 TL 

Merkez �brahim Fikri Anıl �.Ö.Okulu �kmal ve Çevre Tanzimi  1.032.498,00 TL 

    

TOPLAM 2.651.372,00 TL 

    

Özel �dare  Bütçesinden Kar�ılanan  Büyük Onarımları (06.7)   

    
Merkez �lçe Karaman Beldesinde Kutu Menfez Yapımında Kullanılmak Üzere Demir 
Alımı                 84.517,34 TL 

Kdz.Ere�li Atatürk Anadolu Lisesi Onarım ��i �lan Bedeli                   1.528,00 TL 

Gökçebey Merkez �ÖO Onarım ��i  75.107,00 TL 

Çaycuma �smail Hakkı Tonguç �.Ö.Okulu  124.135,00 TL 

TOPLAM 285.287,34 TL 

 
 
 

Milli E�itim Bakanlı�ı  Bütçesinden Kar�ılanan  Büyük Onarımları (06.7)  
    
Kdz.Ere�li Lisesi �n�aatı Yapımı                       47.320,00 TL 

Kdz.Ere�li Gökçeler �.Ö.O �kmal �n�aatı 
                             

121.333,00 TL 

Gökçebey Karapınar �.Ö.O �stinat Duvarı �n�aatı 
                                 

2.144,00 TL 

Gökçebey 4.Derslik Anaokulu �n�aatı 
                               

95.607,00 TL 

Kdz.Ere�li Kandilli Sa�lık Meslek Lisesi Onarımı 
                               

50.621,00 TL 
Kdz.Ere�li Lisesi Spor Salonu Çatı Makasları arasına yürüyü� merdiveni 
yapılması 

                               
12.036,00 TL 



 55 

Kdz.Ere�li Lisesi Çevre Tanzimi ve Özürlüler Rampası Yapım i�i 
                                 

8.850,00 TL 

Zonguldak Merkez Karaman Beldesi Ç.P.L Yeni Zemin Etüd Raporu 
                                 

8.791,00 TL 

Merkez Kozlu Pratik Kız Sanat Okulu  Genel Onarım 
                                 

1.298,00 TL 
Devrek Anadolu Teknik Lise, Teknik lise,Meslek ve Teknik E�itim Merkezi 
Onarım �hale Bedeli 

                             
103.208,00 TL 

Gökçebey Çok Programlı Lisesi Kompanzasyon Sistemi Kurulması ��i 
                                 

4.020,00 TL 

Vilayetler Hizmet Birli�i 200 Ö�renci Kapasiteli Yurt �n�aatı ve  �lan Bedeli  
                       

622.997,07 TL 

Çaycuma �lçesi Filyos Atacan �anlı Lisesi Onarım ��i ( �lan Bedeli) 
                                 

1.321,00 TL 
Alım �n�aat Tic.San.A� Zonguldak Merkez Kilimli Cumhuriyet  �.Ö.O 
Anaokulu �n�aatı 

                             
408.044,00 TL 

Çatala�zı Ç.P.L  Onarım ��i �hale ve  �lan Bedeli 
                               

32.083,00 TL 
Devrek �HL ve Anadolu �HL Pansiyon Binasının Yıkılması ve �stinat Duvarı 
Yapım ��i   

                                 
3.022,00 TL 

Devrek Lisesi Onarım ��i �hale ve �lan Bedeli 
                               

64.935,00 TL 

Merkez Atatürk Anadolu Lisesi Yemekhane ve spor Salonu Yıkımı ��i �hale  
                               

69.901,00 TL 

Kdz.Ere�li Anadolu Lisesi Onarım ��i �hale  ve �lan Bedeli 
            

64.280,00 TL 

Çaycuma Tek.Lis.ve End.Mes.Lis Onarım ��i 
                               

45.121,00 TL 

Kdz.Ere�li Erdemir Anadolu Lisesi Güzel Sanatlar Spor Salonu Onarım ��i 
                             

46.390,00 TL 
Kdz.Ere�li Tic.Mes.Lis. ve Anadolu Tic Meslek Lisesi Onarım ��i (�lan 
Bedeli) 

                                 
1.507,00 TL 

Zonguldak Tek.Lis ve E.M.L Onarımı ��i �hale ve �lan Bedeli 
                               

57.593,00 TL 

Kdz.Ere�li HALKE��T�M MERK. Onarım ��i  ve �lan Bedeli 
                               

19.107,00 TL 

Alaplı Atalay Lisesi Onarım ��i �hale ve �lan Bedeli 
                               

20.230,00 TL 

Kdz.Ere�li �MKB Anadolu Lis. �KMAL �n�aatı  
                             

875.969,00 TL 

Kdz.Ere�li Atatürk Anadolu Lisesi Onarımı �hale ( �lan Bedeli) 
                               

56.473,00 TL 

Kilimli Anadolu Lisesi Onarım ��i �hale  ve �lan Bedeli 
                               

47.523,00 TL 

Atatürk Lisesi Onarım ��i  �hale ( �lan Bedeli ) 
                

55.742,00 TL 

Kdz.Ere�li Anadolu Teknik ve End. Meslek Lisesi Onarım ��i 
                               

95.118,00 TL 

Fener Lisesi Onarım ��i �hale ve  �lan Bedeli   
                             

115.082,00 TL 

Zonguldak  �MKB Anadolu Lis. Onarım ��i  �hale ( �lan Bedeli ) 
                               

86.279,00 TL 

Kdz.Ere�li H.Mehmet Ali ve H.Kadri Yılmaz Karde�ler Lisesi Onarımı ��i  
                               

33.322,00 TL 

Kdz.Ere�li Kandilli Sa�lık Meslek Lisesi Onarım ��i �hale ( �lan Bedeli ) 
                               

33.935,00 TL 

Kdz.Ere�li And.Tek.Lis. Onarımı ��i �hale ( �lan Bedeli ) 0,00 TL                                        
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Merkez Kız Tek.ve Meslek Lis Onarım ��i �hale ( �lan Bedeli ) 
                              

43.771,00 TL 

Zonguldak Merkez Anadolu �.H.L Onarım ��i �hale ( �lan Bedeli ) 
                               

90.256,00 TL 

Kdz.Ere�li Hatice Erdem Denizcilik Meslek Lis. Onarımı 
                               

11.705,00 TL 

Kilimli Lisesi Deprem Güçlendirme ve Onarım �n�aatı 
                             

598.259,00 TL 
Çaycuma HALKE��T�M Merkezi ve Ak�am Sanat Okulu Onarım  �hale velan 
Bedeli 

                               
25.357,00 TL 

Çaycuma Karapınar Lisesi Genel Onarımı 
                               

13.452,00 TL 

Kozlu And.Tek.Lis Anadolu Mes.Lis ve E.M.L Onarım �hale ( �lan Bedeli ) 
                               

29.328,00 TL 

Zonguldak Hasan Ali Yücel Lis. Onarım �hale ( �lan Bedeli ) 
                               

30.158,00 TL 

Kdz.Ere�li. And.Tic.Mes.Lis Onarımı 
                                 

1.510,00 TL 

Devrek METEM Çatı Onarımı Ve Dı� Cephe Kaplaması 
                             

101.286,00 TL 

Kozlu And.Tek.Lis Anadolu Mes.Onarım �hale ( �lan Bedeli ) 
                                    

13.593,00 TL 

Alaplı Çok Programlı Lisesi ilanı 
                                      

1.593,00 TL 
Mrk.Erdemir-Kilimli -Kozlu -Alaplı Anadolu Lis. Ve M.Mehtet Ali ve H. Kadri Yılmaz Lis 
Mal 

                                    
11.844,00 TL 

Beycuma Çop Programlı Lisesi Boya Malzemesi  ve Onarımı  
                                      

3.790,00 TL 

Alaplı Anadolu Lisesi Onarımı  
                                    

12.862,00 TL 

Devrek �HL ve ve Anadolu �HL. Orarım ��i    
                                    

46.020,00 TL 

Zonguldak Fen Lisesi Onarımı  
                                  

121.480,00 TL 

Alaplı �MKB Anadolu Ö�retmen Lisesi Boya Alımı  
                                      

4.892,00 TL 

Çayçuma Filyos Atacan �anlı Lis. Onarımı  
                                 

27.016,00 TL 

Zonguldak E�itim Merkezi Onarımı  
                                    

12.390,00 TL 

Zonguldak Kozlu Lisesi Onr. 
                                     

7.788,00 TL 

Kdz. Ere�li Ticaret Meslek Lisesi Onarımı  
                                  

1.510,00 TL 

Kdz. Ere�li Halk E�itim Merkezi  Onarımı  
                                         

529,00 TL 

Merkez Sivreler ÇPL. Orarımı  
                                    

12.272,00 TL 

Devrek Anadolu Lisesi Ö�renci Pansiyonu Onarımı  
                

12.213,00 TL 

Zonguldak Tic. Meslek Lisesi Onarımı  
                                      

9.204,00 TL 

Atatürk Anadolu Lisesi Boya Malz. Alımı  
                                    

12.118,00 TL 

Kdz. Ere�li Sa�lık Meslek Lisesi Onarımı  
                                      

9.304,00 TL 

Merkez Atatürk Anadolu Lisesi  
                                    

12.272,00 TL 
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Anadolu Kilimli lisesi Onarımı  
                                      

7.730,00 TL 

Zonguldak Fener Lisesi Boya Malz. Alımı  
                                      

8.803,00 TL 

Bilim Sanat Merz. Boya Malz. Alımı ve Onarımı 
                                     

7.033,00 TL 

Kdz. Ere�li Mesleki E�itim Merkezi Onarımı  
                                     

7.080,00 TL 

Çaycuma Rehberlik Ara�tırma Merkezi Kalorifer Tes. ��i  
                                   

10.974,00 TL 

Zonguldak Özel E�itim Meslek Lisesi Onarımı �lan  
                                    

1.486,00 TL 

�lan Gideri  
                                      

5.092,79 TL 

    

TOPLAM 
                              

4.637.172,86 TL 
 
 
 

1.1.16 Tarım Hizmetleri Faaliyetleri  
 

2010 yılı bütçesiyle 400.000,00 TL, geçen yıldan devir 22.535,00 TL ve gönderilen 
ödenek  ile birlikte olmak üzere toplam 555.335,00 TL ödenekten; 
 

 Sera Yapım Çalı�maları Projesi: Sera Yapım Çalı�maları için, 2010 yılı bütçesiyle 
100.000,00-TL ve 5.000,00-TL aktarma yapılarak toplam 105.000,00-TL ödenek konulmu� 
olup, 100.960,00 TL harcama yapılmı�tır. 

 
Muhtelif Meyve Fidanı Alımı: Muhtelif Meyve Fidanı alımı için 12.604,04-TL 2009 

yılından devir ile 2010 yılı bütçesiyle 75.000,00-TL ve 55.500,00-TL aktarma yapılarak 
toplam 143.104,04-TL ödenek ayrılmı� olup, Elma ve Armut alımı için toplam harcama tutarı 
49.876,00-TL’dir. Kalan ödenek 93.228,00 TL’dir. 

 
Sertifikalı Hububat Tohumlu�u Alımı: Sertifikalı Hububat Tohumlu�u Alımı için, 

2010 yılı bütçesiyle 100.000,00-TL ve 77.300,00-TL aktarma yapılarak toplam 177.300,00-
TL ödenek ayrılmı� olup, 120 Ton Sila�lık Mısır Tohumlu�u Nakliye Bedeli ve 120 Ton 
Cumhuriyet 75 Çe�idi bu�day Tohumu alımı için toplam harcama tutarı 110.366,40-TL’dir. 
Kalan ödenek 66.933,60 TL’dir. 

Hayvancılı�ı Geli�tirme Çalı�maları: Hayvancılı�ı Geli�tirme Çalı�maları için, 2010 
yılı bütçesiyle 20.000,00-TL ve 52.019,00-TL aktarma yapılarak toplam 72.019,00-TL 
ödenek ayrılmı� olup, Anadolu Merinos Irkı 98 Adet Toklu Di�i ve 7 Adet Toklu Erkek 
Nakliyesinden ödene�in tamamı harcanmı�tır. 

 
Yem Bitkileri Üretimi Geli�tirme Projesi: Yem Bitkileri Üretimi Geli�tirme 

çalı�malı için, 2009 yılından devir ile 2010 yılı bütçesiyle 51.069,00-TL ödenek konulmu� 
olup; 9.000 Kg Bileysoy yonca tohumu alımı ve nakliyesi i�i için toplam harcama tutarı 
50.693,00-TL’dir.  

 
Toplam383.914,40 TL. harcama gerçekle�mi�tir.  
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1.1.17 Sa�lık Hizmetleri Faaliyetleri 
 
 Sa�lık hizmetleri için 2010 yılı bütçesine 150.000,00 TL ödenek ayrılmı� olup, 
Bakanlıktan 2010 yılında 3.061.620,00 TL ödenek gelmi�, gelen ödeneklerle 2009 yılından 
devir ile birlikte toplam 9.281.786,13-TL’ ye ula�mı�tır. 
 
 Kadın Do�um ve Çocuk Hastanesine 10.864,80-TL,  Uzun Mehmet Gö�üs ve Meslek 
Hastalıkları Hastanesi Tıbbi Cihaz alımı için 64.800,00 TL, Alaplı Devlet Hastanesi Tıbbı 
Cihaz Alımı  için 114.750,00-TL  harcanmı�tır.  
 

 A�ız ve Dı� Sa�lı�ı Merkezi Projesinden 1.000.000,00-TL’yi 70 Yataklı Çaycuma 
Devlet Hastanesi için kullanılmı�tır. Sa�lık Ocakları ve 112 Acil Servisine Tıbbı Cihaz Alımı 
için 12.862,00-TL,  Alaplı Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi Binası için 7.765,23 TL, Atatürk 
Devlet Hastanesi (2 Adet Sedye Asansörü ve Pnömatik Tüp Ta�ıma Sistemi) için 602.528,00-
TL, Sa�lık Tesisleri Onarımı için 68.680,00-TL ödenmi�tir. 

 
 �daremiz Bütçesiyle Kdz. Ere�li Bayat Sa�lık Oca�ı Onarımı için 5.232,78-TL, Ere�li 
Sa�lık Oca�ı Çevre Tanzimi için 12.862,00-TL, Çaycuma Merkez 2 nolu Sa�lık Oca�ı 
Hizmet Binası onarımı için 9.336,00 TL. ve Çaycuma Toplum Sa�lı�ı Merkezi ve Aile sa�lı�ı 
Merkezi Projesi için 4.012,00-TL harcama yapılmı�tır. 
 
 �daremiz Bütçesi ve Bakanlık ödene�inden olmak üzere toplam 1.913.692,81 TL. 
ödeme yapılmı�tır.  
 
1.1.18 Bayındırlık ve �skân  Faaliyetleri 

 
 �limiz ve �lçe sınırları içerisinde a�ırı ya�ı�lar sonucu alt ve üst yapılarında meydana 
gelen   (kanalizasyon,  içmesuyu, yol vb.) hasarların giderilmesi için, zarar gören Belediyelere 
ödenmek üzere toplam 158.509,74 TL ödenek gönderilmi� olup, ödemeler yapılmı�tır. 

 
1.1.19 Kültür ve Turizm Faaliyetleri 
 
     Tanıtıcı Yayın Seti Projesi: Tanıtıcı Yayın Seti Projesi çalı�malı için, 24.511,80-TL 2009 
yılından devir ile 2010 yılı bütçesiyle 20.000,00-TL ödenek konulmu� olup toplam 44.511,80-
TL ödenek ayrılmı� olup, Zonguldak CD’si formatı ve Zonguldak Ma�aralarının Tanıtım 
Bro�ürü bastırmak için toplam harcama tutarı 11.823,60-TL’dir. Kalan ödenek 32.688,20 
TL’dir.  

 
Madencilik Müzesi Projesi: Madencilik Müzesi için �daremiz bütçesinden ve 2009 

yılından devir ile birlikte 544.056,00 TL ve 2010 yılında Bakanlıktan 1.208.117,00 TL 
gelmi�tir.2009 yılından da 1.491.273,50-TL devir ile birlikte toplam 2.699.390,50-TL ödenek 
olmu�tur. Söz Konusu ödenekten 2.167.686,73-TL’si 1–2–3- nolu hak edi�ler için ödenmi�tir. 

 
Filyos  Örenyeri Kazı ve Restorasyon Projesi: Filyos  Örenyeri Kazı ve Restorasyon 

Projesi için, 46.488,00-TL 2009 yılından devir ile 2010 yılı bütçesiyle 75.000,00-TL ödenek 
konulmu� olup toplam 121.488,00-TL ödenek ayrılmı� olup, söz konusu ödenekten ��çi Ücreti 
ve i�çilerin kullanaca�ı aracın kiralanması ile Tios-Filyos Antik kenti Antik Tiyatrosu 
Kalıntılarının Rölöve Çizim hizmeti için toplam harcama tutarı 105.694,05-TL’dir. Kalan 
ödenek 32.688,20 TL’dir. Ayrıca 209.070,15 TL. Bakanlık ödene�inden 152.402,58 TL. 
harcama yapılmı�tır.  
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Zonguldak Güzel Sanatlar Galerisinin Rölöve, Restorasyon ile Restitüsyon ve 
Yapısal Güçlendirme Projesi: Söz konusu proje için Kültür ve Turizm Bakanlı�ı Kültür 
Varlıkları Genel Müdürlü�ünce 125.000,00-TL gönderilmi� olup,120.684,00-TL ‘si ile 1 ve 2 
nolu hak edi�leri ödenmi�tir. 

Devrek Bostandüzü Projesi: 2010 yılı bütçesi ile 25.000,00 TL. ayrılmı� olup , yapımı 
için tamamı Devrek Köylere Hizmet Götürme birli�ine aktarılmı�tır.  

Harmankaya Trekking Parkuru Projesi: 2010 yılı bütçesi ile 20.000,00 TL. ödenek 
ayrılmı� ve 2010 yılı içinde 35.000,00 TL. Bakanlıktan gönderilmi� olup toplam 55.000,00 
TL. ödenekten 2.642,00 TL. ilan gideri olarak harcanmı�tır.  

Çaycuma Kadıo�lu Köyü Kazı çalı�maları: Toplam 55.346,13 TL. ödenekten 52.154,35 
TL. harcama yapılmı�tır.  

Çaycuma Kültür Merkezi Projesi Çaycuma Kültür Merkezi yapımı için 650.000,00 TL. 
ödenek gönderilmi�, 288.504,04 TL. si hak edi�e ba�lanarak ödenmi�tir.  

 
Kd.z. Ere�li Müzesi Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri :Kd.z. Ere�li Müzesi Temizlik 

ve Güvenlik hizmetleri için 2009 yılından devir ile birlikte 91.757,35 TL. gönderilmi�, 
90.217,26 TL. si aylıklar halinde ödenmi�tir.  

Müze ve Ören Yerleri: 2009 yılında devreden 1.766,72 TL. den 297,58 TL: harcanmı�tır.  
Kdz. Ere�li Müze Müdürlü�ü  Lojman Bakım ve Onarımı: Kültür ve Turizm 

Bakanlı�ından 4.900,00 TL. ödenek gönderilmi�, 4.873,00 TL. si harcanmı�tır.  
Kültür ve Turizm Bakanlı�ı Yatırım ve ��letmeler Müdürlü�ünce 2010 yılı içinde 

belediyelerin ve Yakademirciler Köyünün muhtelif yol ve çevre düzlenmelerinde kullanılmak 
üzere toplam 570.000,00 TL. ödenek göndermi� 569.517,20 TL. si ödenmi�tir.  

Kültür ve Turizm Müdürlü�ü olarak 3.591.496,39 TL. harcama yapılmı�tır.  
            
1.1.20 Gençlik ve Spor Faaliyetleri 

 
2010 yılı bütçesiyle Gençlik ve Spor �l Müdürlü�üne 85.000,00 TL ödenek ayrılmı�, 2009 

yılından 373.250,82 TL ödenek devir etmi�tir. Toplam 428.250,82 TL. ödenekten ;  
 

�l Spor Dalı Temsilcilerine Malzeme Alımı: �l Spor Dalı Temsilcilerine Malzeme Alımı 
Projesinden yelken faaliyetleri için 2 Adet Konteynır, Çim Biçme makinesi ve Gübre serpme 
Makinesi ile Yelkenli faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1 Adet deniz motoru için 33.305,00-
TL harcanmı�tır. 

 
�l Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımı: �l Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımı 

projesinden Çim Yüzeyli Futbol Sahalarının Bakım ve Onarımı, Gençlik Spor �l 
Müdürlü�ünün Antrenör Salon Zemini onarımı ve çe�itli malzeme alımı için 37.302,28-TL 
harcama yapılmı�tır. 

 
Karapınar-Kilimli-Kdz. Ere�li ve 100. Yıl Atatürk Hizmet Köyü: Karapınar-Kilimli-

Kdz. Ere�li ve 100. Yıl Atatürk Hizmet Köyü Projesinden Kilimli Belediyesi Damarlı 
Mahallesindeki Futbol Sahasına bakım ve onarımı için 28.830,00-TL harcama yapılmı�tır. 

 
Muslu Belediyesi Basketbol Sahası Yapımı: Muslu Belediyesi Basketbol Sahası Yapımı 

Projesinden, Muslu Belediyesi tarafından yapılması için 12.915,00-TL aktarılmı�tır. 
 

Devrek kapalı Spor Salonu Onarımı: 2009 yılından devreden 78.678,40-TL den Devrek 
Kapalı Spor Salonu oda ve koridor zeminlerinin granit ve mermer kaplanması i�i için 
78.587,00-TL harcanmı�tır. 
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Belediyelerin Spor Tesislerinin Yapımı: Bakanlık tarafından gönderilen ve 2010 yılına 
devreden 173.000,00-TL den Kilimli, Özba�ı, Kandilli, Saltukova ve Kozlu Belediyelerine 
çe�itli spor sahalarının yapımı için 106.267,12-TL ödenek gönderilmi�tir. 

Gençlik Spor �l Müdürlü�ünde toplam 307.206,40 TL. harcama gerçekle�mi�tir.  
  
1.1.21 Sosyal Hizmetler Faaliyetleri 
 
 2010 mali yılı için Sosyal Hizmetler Müdürlü�üne 20.000,00 TL ödenek ayrılmı�tır. 2009 
yılından 391.657,87 TL ödenek devir etmi�tir.  Gönderilen ödenekler ile birlikte toplam 
474.414,60 TL. ödene�e ula�mı�tır. Yıl için de Çaycuma Huzurevi Müdürlü�ü Hizmet Binası 
Onarımı için 24.561,00 TL harcanmı�tır. Çaycuma Huzurevi Hizmet Binası Tefri�at Alımları 
için 145.155,54-TL harcanmı�tır.  
 Toplam 169.716,54 TL. harcama gerçekle�mi�tir.  
 
1.1.22 Emniyet Hizmetleri Faaliyetleri 
 

 MOBESE (Kent Güvenlik Merkezi Yönetimi): �limizin Emniyeti için Kamera sistemi  
(Mobese) yapılmı� ve Mobese bürosu için bilgisayar, masa, sandalye vb. malzemeler alınmı� 
olup,bu i�i için 2009 yılından devreden 37.924,03-TL ödenekten, 37.514,11 TL ödenek 
harcanmı�tır.  

Ere�li ve Alaplı �lçe Emniyet Müdürlükleri Hizmet Binası Do�algaza Dönü�üm 
Projesi:Söz konusu proje için 61.079,60-TL 2009 yılından devir ile 2010 yılında 20.812,40-
TL aktarma yapılarak toplam 81.892,00-TL ödenek ayrılmı� olup, tamamı harcanmı�tır. 

 
Polis Karakolları ve Nezarethane Islah Projesi: �çi�leri Bakanlı�ı Emniyet Genel 

Müdürlü�ünün 2010 yılı yatırım programı çerçevesinde gönderilen 40.300,00-TL ödenekten, 
40.119,00-TL’si harcanmı�tır. 
�daremiz bütçesi ile 5 ilçe Karakol Komutanlıklarına kamere sistemi kurulmu� 39.530,00 

TL. harcama yapılmı�tır. �l Emniyet Müdürlü�ünün toplam 199.055,11 TL. harcaması 
gerçekle�mi�tir.  

 
1.1.23 Afet ve Acil Durum Faaliyetleri 
 
 Ba�bakanlık Ekonomik ve Mali ��ler Ba�kanlı�ı tarafından maden kazasında hayatını 
kaybeden ailelere ödenmek üzere ve yapılan harcamalarda kullanılmak üzere 400.000,00-TL 
ödenek gönderilmi� olup, bu ödene�in 356.848,50-TL’si harcanmı�tır. 
 

Afet Önleyici Tedbir, Alt Yapı ve �haleli ��ler için Ba�bakanlık Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Ba�kanlı�ı tarafından 34.000,00-TL ödenek gönderilmi� olup, 2.065,00 TL. �hale 
ilan bedeli olarak ödenmi�tir. 
 
�l Afet Acil ve Durum Müdürlü�ünde çalı�an personellerin ücret, yolluk, tedavi, malzeme 

alımları için Bakanlık tarafından 1.180.234,54-TL ödenek göndermi�tir. 
  

Özel �dare bütçesinden 20.000,00-TL ödenek ayrılmı�, �l Encümen kararı ile Deniz botu 
ve malzemeleri alımı için 92.000,00-TL aktarılmı� olup, toplam ödenekten 102.343,48-TL 
harcanmı�tır. 
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IV- KURUMSAL KAB�L�YET ve KAPAS�TEN�N 
DE�ERLEND�R�LMES� 
 
 
 
 
A- Üstünlükler 
 

- �l Yönetiminin (Vali) deste�i 

- Hizmet alanının tüm �l sınırlarını kapsaması 

- Di�er kamu kurumlarıyla mü�terek çalı�ma imkanı 

- Yeti�mi� e�itimli personele sahip olunması 

- Güçlü makine parkına sahip olunması 

- Yeni düzenlemelerle �l Özel �darelerinin etkin kılınması  

- Bürokrasinin azalarak, sorunların yerinden yönetiminin mümkün olması 

- Bütçe yapma ve onaylama konusunda yerel meclisin karar sahibi olması 

- Hizmet binalarının kendi binasında olması 

-Bilgisayar ile ilgili donanımların yeterli olması 

- Kurumun köklü yapısı ve deneyimi 

- Yürütme ve karar organlarının uyum içinde olması 

- Teknolojik altyapının yeterli olu�u 

- Do�al afetlerde mücadele edebilecek irade ve personelin mevcut olu�u . 

 
B- Zayıflıklar 
 
 

- Kurum çalı�anlarının sosyo-kültürel faaliyetlerde eksik kalması 

- Kurum envanterinin yetersiz olu�u 

- Ortak kurum kimli�i ve kültürünün henüz olu�maması  

- Memur personelin yeterli sayıda olmaması 

- Hizmet alanlarının kapasitesine göre gelirlerin yetersizli�i 

- Kurum hizmet alanları ile ilgili Ar-ge bölümünün olmaması 

 
 
C- De�erlendirme 
 

Öncelikli Stratejik amaç ve hedefler do�rultusunda belirlenen faaliyetler, bir yıllık çalı�ma 

programında ba�arıyla yerine getirilmi� ve bütçe mali imkanları verimli bir �ekilde uygulanmı�tır. 
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�Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI 
 
 

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde ; 
 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do�ru oldu�unu beyan ederim. 
 
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmi� kaynakların; planlanmı� amaçlar 
do�rultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldı�ını ve iç kontrol 
sisteminin i�lemlerin yasallık ve düzenlili�ine ili�kin yeterli güvenceyi sa�ladı�ını bildiririm. 
 
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip oldu�um bilgi ve de�erlendirmeler, iç kontroller, iç 
denetçi raporları, ile Sayı�tay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 
 
Burada raporlanmayan, �darenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 
bilgim olmadı�ını beyan ederim. 
 
 
 
 
 
          
              Erdal ATA 
         Vali  
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�Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI 
 
 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ; 
 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do�ru oldu�unu beyan ederim. 
 
Bu raporda açıklanan faaliyetler için �dare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi� 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir �ekilde kullanıldı�ını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili�kin i�lemlerin yasallık 
ve düzenlili�i hususunda yeterli güvenceyi sa�ladı�ını ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandı�ını bildiririm. 
 
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu�um bilgi ve de�erlendirmeler, iç kontroller, 
iç denetçi raporları ile Sayı�tay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 
 
Burada raporlanmayan, �darenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 
olmadı�ını beyan ederim. 
 
 
 
 
 
                         Dursun AYDO�AN 
                           Genel Sekreter 
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MAL� H�ZMETLER B�R�M YÖNET�C�S�N�N BEYANI 
 
 

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde ; 
 
Bu �darede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile di�er mevzuata uygun olarak 
yürütüldü�ünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir �ekilde kullanılmasını temin etmek 
üzere iç kontrol süreçlerinin i�letildi�ini, izlendi�ini ve gerekli tedbirlerin alınması için dü�ünce ve 
önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandı�ını beyan ederim. 
 
�daremizin 2010 yılı Faaliyet Raporunun “III / A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan 
bilgilerin güvenilir, tam ve do�ru oldu�unu teyit ederim. 
 
 
 
 
 
 
 
            Burhan GEBEDEK 
                                      Strateji Geli�tirme Md. 
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�Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI 
 
 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ; 
 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do�ru oldu�unu beyan ederim. 
 
Bu raporda açıklanan faaliyetler için �dare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi� 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir �ekilde kullanıldı�ını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili�kin i�lemlerin yasallık 
ve düzenlili�i hususunda yeterli güvenceyi sa�ladı�ını ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandı�ını bildiririm. 
 
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu�um bilgi ve de�erlendirmeler, iç kontroller, 
iç denetçi raporları ile Sayı�tay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 
 
Burada raporlanmayan, �darenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 
olmadı�ını beyan ederim. 
 
 
 
 
 
                       Mehmet KOKULU 
       Yol ve Ula�ım Hiz.Md.V 
                                                                                                 Genel Sekreter Yrd. 
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�Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI 
 
 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ; 
 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do�ru oldu�unu beyan ederim. 
 
Bu raporda açıklanan faaliyetler için �dare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi� 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir �ekilde kullanıldı�ını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili�kin i�lemlerin yasallık 
ve düzenlili�i hususunda yeterli güvenceyi sa�ladı�ını ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandı�ını bildiririm. 
 
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu�um bilgi ve de�erlendirmeler, iç kontroller, 
iç denetçi raporları ile Sayı�tay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 
 
Burada raporlanmayan, �darenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 
olmadı�ını beyan ederim. 
 
 
 
 
 
       
                                Hayrettin KUZU                                                                                                                                  
                                                                                             Yatırım ve �n�aat Md. 
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�Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI 
 
 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ; 
 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do�ru oldu�unu beyan ederim. 
 
Bu raporda açıklanan faaliyetler için �dare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi� 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir �ekilde kullanıldı�ını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili�kin i�lemlerin yasallık 
ve düzenlili�i hususunda yeterli güvenceyi sa�ladı�ını ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandı�ını bildiririm. 
 
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu�um bilgi ve de�erlendirmeler, iç kontroller, 
iç denetçi raporları ile Sayı�tay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 
 
Burada raporlanmayan, �darenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 
olmadı�ını beyan ederim. 
 
 
 
 
 
            
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                     Mehmet D�LAVER 
            Destek Hizmetleri Md. 
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�Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI 
 
 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ; 
 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do�ru oldu�unu beyan ederim. 
 
Bu raporda açıklanan faaliyetler için �dare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi� 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir �ekilde kullanıldı�ını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili�kin i�lemlerin yasallık 
ve düzenlili�i hususunda yeterli güvenceyi sa�ladı�ını ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandı�ını bildiririm. 
 
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu�um bilgi ve de�erlendirmeler, iç kontroller, 
iç denetçi raporları ile Sayı�tay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 
 
Burada raporlanmayan, �darenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 
olmadı�ını beyan ederim. 
 
 
 
 
                                                                                                         Necdet KOÇ 
                     Su ve Kanal Hiz.Md.V  
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�Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI 
 
 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ; 
 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do�ru oldu�unu beyan ederim. 
 
Bu raporda açıklanan faaliyetler için �dare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi� 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir �ekilde kullanıldı�ını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili�kin i�lemlerin yasallık 
ve düzenlili�i hususunda yeterli güvenceyi sa�ladı�ını ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandı�ını bildiririm. 
 
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu�um bilgi ve de�erlendirmeler, iç kontroller, 
iç denetçi raporları ile Sayı�tay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 
 
Burada raporlanmayan, �darenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 
olmadı�ını beyan ederim. 
 
 
 
 
 
                         Haydar AÇIKGÖZ 
                     �nsan Kay. ve E�t. Md.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


