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n,GENEL MECLisi KARARI

n Genel Meclisimiz, 5302 say til n Ozel ldaresi Kanunun 12'nci maddesi ve n Genel Meclisi Cahsma
Yonetmeliginin 6'nCI maddesi geregi, Meclis Baskaru Yasar SARITAS Baskanhgmda, Uyeler; AbduJcebbar
BOYOKDERE, Ahmet OZDEMiR, Arif EROGLU, Ayvaz EROL, Hasan KARA<;:ELiK, Kaffar BATUR, Mecit
<;:IKMAZ, Nevzat ULUTAS, Ozlem TORZUK ve Yasin ISIK'm istiraki ile 02 Mart 2021 Sail gi.inli saat 11.00'da meclis
toplanti salonunda toplandr.

n Ozel Idaresi Yazi Isleri Mudurlugunun "Gorev Yetki ve Cahsma Yonetmeligi" konulu 09.02.2021 tarihli ve E-
713 sayih teklif yazisr ve ekleri Meclisimizce okundu ve geregi gortisuldtl.

n Ozel Idaresi YaZI Isleri Mudurlugunun 09.02.2021 tarihli ve E-713 sayih teklif yazrsi ile 5302 say til n Ozel
ldaresi Kanunun il ozel idaresinin yetkileri ve irntiyazlanm duzenleyen Tnci maddesinin (b) fikrast "Kanunlann il ozel
idaresine verdigi yetki cercevesinde yonetmelik cikarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen
cezalan vermek." Hukmu ile il ozel idarelerine yonetmelik cikarma yetkisi verildigi, ayni Kanunun il genel meclisinin
gorev ve yetkilerini duzenleyen 10'uncu maddesinin (k) bendi -n ozel idaresi tarafindan cikanlacak yonetmelikleri kabul
etmek." Hukrnu ile il ozel idareleri tarafindan cikanlan yonetmelikleri kabul etme yetkisi ise il genel meclisine verildigi,

Idaremiz birim gorev tammlan diizenlemesi yonerge kapsammda 10.03.2015 tarihli Yalilik Makami Onayi ile
yliri.irli.ige konuldugu ve ylirlirIUgii halen devam ettigi, ancak 2019 yilmda Miilkiye Mufettislerince idaremizde yapilan
genel is ve yurutilrnii tefti~i sonucu hazlrlanan raporlln 12'nci maddesi ile "it ozel idaresince te~kilat yaplsmda yer alan
birimlerin tamamml kapsayacak ~ekitde veya her bir birim i~in ayn ayn olmak iizere yetki, gorev ve
sorumluluklarm net bir ~ekilde belirlendigi i~levsel diizenleyici metinlerin yaptlmasl, bu metinlerin 5302 saYlh il
Ozel idaresi Kanunun 10/k maddesi uyarmca, iI genel meclisi karan ile yiiriirliige konulmasl saglanmahdlr"
denildigi belirtildiginden; 5302 say til il Ozel idaresi Kanunlln 7/b maddesi kapsamll1da ve Miilkiye Mlifetti~lerince
DUzenlenen Tefti~ Raporllndaki uyan da dikkatte almarak idaremiz te~kilat yaplsmda yer alan birimlerin tamamml
kapsayacak ~ekilde yetki, gorev ve sorumluluklan belirlenen "Igdlr il Ozel idaresi Gorev Yetki ve <;:ah~maYonetmeligi"
nin, 5302 say til il Ozel idaresi Kanunun 10/k maddesi geregi il Genel Meclisinde gori.i~Ulerek karara baglanmasl
istenilmi~tir.

il Genel Meclisimizce; 2019 ytlmda Mlilkiye Mi.ifetti~lerince idaremizde yaptlan genel i~ ve ylirlitUmli tefti~i
sonucu hazlrlanan 06.05.2019-17.05.2019 tarihli ve 122/10 say til raporun 12'nci maddesi "it ozel idaresince te~kilat
yaplsmda yer alan birimlerin tamamlDl kapsayacak ~ekilde veya her bir birim i~in ayra ayn olmak iizere yetki,
gorev ve sorumluluklarm net bir ~ekilde belirlendigi i~levseI diizenleyici metinlerin yapdmasl, bu metinlerin 5302
saYlh iI Ozel idaresi Kanunun 10/k maddesi uyarmca, it genel meclisi karara ite yiiriirliige konulmasl saglanmahdlr"
hlikmli llyannca, 5302 say til il Ozel idaresi Kanunun 7/b maddesi kapsammda idaremiz il Ozel idaresi te~kilat yaplsll1da
yer alan birimlerin tamam1l1l kapsayacak ~ekilde haZlrlanarak yetki, gorev ve sorumllilukian belirlenen "IGDIR iL OZEL
iDARESi GOREV YETKi VE <;ALISMA YONETMELiGi" nin, 5302 saYlh il Ozel idaresi Kanunlln 10/k maddesi
geregince kabllli.ine;

. ~ere~i iyin karar orneginden bir nlishasmm il Ozel idaresi Yazl i~leri Mi.idlirltigline tevdiine ve alman kararm 5302
sayJil1l Ozel Idaresi Kanunun 15'inci maddesine gore Ig~~Yrj~rU~line sunulmasma oybirligi i~~.k~ r v ildi.

~IT~ ~K Ahme R
ilCJ¥4k~ g~nl Katip Uye Ka p .

.... /'
5302 say til II ozelldareSi~a un 15'inci maddesine gore goriildli.
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5302 sayih n Ozel Idaresi Kanunun il ozel idaresinin yetkileri ve imtiyazlanm diizenleyen Tnci
maddesinin (b) fikrasi "Kanunlartn if ozel idaresine verdigi yetki cercevesinde yonetmelik cikarmak, emir
vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalari vermek. " Hukmu ile il ozel idarelerine
yonetmelik cikarrna yetkisi verildigi, aym Kanunun il genel meclisinin gorev ve yetkilerini diizenleyen
10'uncu maddesinin (k) bendi -n iizel idaresi taraftndan cikarilacak yiinetmelikleri kabul etmek. " Hukmu
ile il ozel idareleri tarafmdan cikanlan yonetmelikleri kabul etme yetkisi ise il gene I meclisine verilmistir.

ldaremiz birim gorev tamrnlan diizenlemesi yonerge kapsammda 10.03.2015 tarihli Valilik Makarru
Onayi ile yururluge konulmus ve yururlugu halen devam etmektedir. Ancak, 2019 yihnda Miilkiye
Mufettislerince Idaremizde yapilan genel is ve yurutumu teftisi sonucu hazirlanan raporun 12'nci maddesi ile
"il ozel idaresince teskilat yaptsinda yer alan birimlerin tamamtni kapsayacak sekilde veya her bir birim
icin ayrt ayn olmak iizere yetki, gorev ve sorumluluklartn net bir sekilde belirlendigi islevsel diizenleyici
metinlerin yapilmasi, bu metinlerin 5302 sayili It Ozel Idaresi Kanunun 10lk maddesi uyannca, if genel
meclisi karart ile yiiriirliige konulmast saglanmalidir" denilmistir.

Bu nedenle, 5302 say til u Ozel Idaresi Kanunun 7/b maddesi kapsammda ve Mulkiye Mufettislerince
Diizenlenen Teftis Raporundaki uyan da dikkatte almarak ldaremiz teskilat yaplsmda yer alan birimlerin
tamamml kapsayacak ~ekilde yetki, gorev ve sorumluluklan belirlenen "lgdlr iIOzel idaresi Gorev Yetki ve
C;ah~ma Yonetmeligi" nin, 5302 saYlh il Ozel idaresi Kanunun 10/k maddesi geregi il Genel Meclisinde
gorii~iilerek karara baglanmasl hususunda;

Geregini rica ederim.
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Ek: Gorev Yetki ve C;ah~ma Yonetmeligi Taslak Sureti.
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