
KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
sosyAt xizrvıerı-eR HAIKLA iı-işriı-en ııue rı-ı-iı-en xizrvırr rorvıisvoNu

ıınzinuıu crrveı_i

Toplantı Tarihi: 23.t2.202L

Toplantı Saati: 14:00
Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU:6- Belediye meclisimizin 03.1I.202I tarih ve 165 sayılı kararıyla Kanunlar ve
Kararlaı, Eğitim Külti.lr ve Spor Komisyonu ve Sosyal Hiz. Halkla İlişkiler Engelliler
Hizmetler komisyonlarına havale edilen, Anayasa Mahkemesinin 25,05.|976 Gtin ve
E:l976l|, K:|976l28 sayılı kararında: ".Bir kurumun işleyişine gelince; sözü edilen
kadrolara bağlı görev, yetki ve Sorumlulukların ne olduğunun; kurumun uımacrna ulaşabilmesi
için bu görev ve yetkilerin ne suretle ve hangi yollardan yerine getirileceğinin ve birbirleriyle
olan ilişkilerinin saptanması o kurumun işleyişinin belirlenmesi demektir. Kurumun işleyişi
belli görev, yetkilerin kullanılması ve sorumlulukların yüklenilmesi yöntemidir... lt

şeklindedir. Kurumun; kurumsallaşması için en temel ve esas rınsuf çalışan personelin
görev, yetki ve sorumluluk tanımını açıkça ortaya koyan düzenlemelerdir. Birimin görev,
yetki ve sorumluluklarını bilmeyen bir birim amirinin iş ve işlemlerinde başarı ve usule
riayetini beklemek de mtimkün değildir. Bu nedenle kurumuzda ki |7 (onyedi)
müdtirlüğümüzün görev, yetki ve sorumlulukları ekte sunulan teklifine ait komisyon
raporunun görüşülmesi,

Komisyon Başkan Yardımcrsı

YA

üvr
Salih AL ERDEM

üyn

Ömer Faruk KAYMAZ



KOZAN BELEDİYE BAŞKAI\LIĞI
sosyAl HlzMETLER HALKıA iı-!şriı-ın rıııe rı-ı-iı-rR xizrvıer rorvıisvoNu

KARAR rurııunĞı

Toplantı Tarihi: 23.12.2O2L

Toplantı Saati: 14:00
Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KOlıtU:6- Belediye meclisimizin 03.1L202l tarih ve 165 sayılı kararıyla Kanunlar ve
Kararlar, Eğitim Külttir ve Spor Komisyonu ve Sosyal Hiz. Halkla İlişkiler Engelliler
Hizmetler komisyonlarına havale edilen, Anayasa Mahkemesinin 25.05,|976 Gün ve
E:l976ll, K:|976l28 sayılı kararında: ".Bir kurumun işleyişine gelince; sözü edilen
kadrolara bağlı görev, yetki ve Sorumlulukların ne olduğunun; kurumun amacma ulaşabilmesi
için bu görev ve yetkilerin ne suretle ve hangi yollardan yerine getirileceğinin ve birbirleriyle
olan ilişkilerinin saptanması o kurumun işleyişinin belirlenmesi demektir. Kurumun işleyişi
belli görev, yetkilerin kullanılması ve sorumlulukların yüklenilmesi yöntemidir... |l

şeklindedir. Kurumun; kurumsallaşması için en temel ve esas unsur çalışan personelin
görev, yetki ve sorumluluk tanımını açıkça ortaya koyan düzenlemelerdir. Birimin görev,
yetki ve sorumluluklarıru bilmeyen bir birim amirinin iş ve işlemlerinde başarı ve usule
riayetini beklemek de mi.imki.in değildir. Bu nedenle kurumuzda ki 17 (onyedi)
müdürlüğümüziin görev, yetki ve sorumlulukları ekte sunulan teklifine ait komisyon
raporunun görüşülmesi,

KARAR: Kozan Belediyesine bağlı 17 Müdürlüğün görev ve çalışma yönetmeliği tekliflerini
idareden geldiği şekli ile kabuliine oy birliği ile kabul edilmiştir.

Komisyon Komisyon Başkan Yardrmcrsı
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Toplantı Tarihi: 23.12.202|

Toplantı Saati : 14:00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KOI\IU: 6- Belediye meclisimizin 03,1|.202I tarih ve 165 sayılı kararıyla Kanunlar ve
Kararlar, Eğitim Külttir ve Spor Komisyonu ve Sosyal Hiz. Halkla İlişkiler Engelliler
Hizmetler komisyonlanna havale edilen, Anayasa Mahkemesinin 25.05.1976 Giin ve
E:I976LI, K:l976l28 sayılı kararında: ".Bir kurumun işleyişine gelince; sözü edilen
kadrolara bağlı görev, yetki ve Sorumlulukların ne olduğunun; kurumun ıımacına ulaşabilmesi
için bu görev ve yetkilerin ne suretle ve hangi yollardan yerine getirileceğinin ve birbirleriyle
olan ilişkilerinin saptanması o kurumun işleyişinin belirlenmesi demektir. Kurumun işleyişi
belli görev, yetkilerin kullanılması ve sorumlulukların ytiklenilmesi yöntemidir... ll

şeklindedir. Kurumun; kurumsallaşması için en temel ve esas unsur çalışan personelin
görev, yetki ve sorumluluk tanımını açıkça ortaya koyan düzenlemelerdir. Birimin görev,
yetki ve sorumluluklarını bilmeyen bir birim amirinin iş ve işlemlerinde başan ve usule
riayetini beklemek de mümkün değildir. Bu nedenle kurumuzda ki |7 (onyedi)
müdiirlüği.imüzün görev, yetki ve sorumlulukları ekte sunulan teklifine ait komisyon
raporunun görüşülmesi,
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MECLİS KANUN VE KARARLAR KOMİSYONU
KARAR TUTANAĞI

Toplantı Tarihi: 23.|2.202I

Toplantı Saati : 14:00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KOI[U: 6- Belediye meclisimizin 03.1L202l tarih ve 165 sayılı kararıyla Kanunlar ve
Kararlar, Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu ve Sosyal Hiz. Halkla İlişkiler Engelliler
Hizmetler komisyonlarına havale edilen, Anayasa Mahkemesinin 25.05.|976 Gün ve
E:I976l|, K:l976l28 sayılı kararında: ".Bir kurumun işleyişine gelince; sözü edilen
kadrolara bağlı görev, yetki ve Sorumlulukların ne olduğunun; kurumun amacma ulaşabilmesi
için bu görev ve yetkilerin ne suretle ve hangi yollardan yerine getirileceğinin ve birbirleriyle
olan ilişkilerinin saptanması o kurumun işleyişinin belirlenmesi demektir. Kurumun işleyişi
belli görev, yetkilerin kullanılması ve sorumlulukların yüklenilmesi yöntemidir... ll

şeklindedir. Kurumun; kurumsallaşması için en temel ve esas unsur çalışan personelin
görev, yetki ve sorumluluk tanımını açıkça ortaya koyan düzenlemelerdir. Birimin görev,
yetki ve sorumluluklarıru bilmeyen bir birim amirinin iş ve işlemlerinde başarı ve usule
riayetini beklemek de mümkün değildir. Bu nedenle kurumuzda ki |7 (onyedi)
müdtirlüğümtiztin görev, yetki ve sorumlulukları ekte sunulan teklifine ait komisyon
raponınun görüşülmesi,

KARAR: Kozan Belediyesine bağlı 17 Müdürlüğün görev ve çalışma yönetmeliği tekliflerini
idareden geldiği şekli ile kabuliine oy birliği ile kabul edilmiştir.
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MEclls eĞirirvı vr rüı-rün xorvıisyoNu
xRzinuıu crrvrı_i

Topla ntı T arihi:23,L2.2O2L

Top|antı Saati: 14:00

Toplantı Yeri: Meclis Salonu

KONU:6- Belediye meclisimizin 03.11.2021 tarih ve 165 sayılı kararıyla Kanunlar ve
Kararlar, Eğitim Kültilr ve Spor Komisyonu ve Sosyal Hiz. Halkla İlişkiler Engelliler
Hizmetler komisyonlarına havale edilen, Anayasa Mükemesinin 25.05.1976 Gtln ve
F,:I976|I, K:1976I28 sayılı kararında: ".Bir kurumun işleyişine gelince; sözü edilen
kadrolara bağlı görev, yetki ve Sorumlulukların ne olduğunun; kurumun amacrna ulaşabilmesi
için bu görev ve yetkilerin ne suretle ve hangi yollardan yerine getirileceğinin ve birbirleriyle
olan ilişkilerinin saptanması o kurumun işleyişinin belirlenmesi demektir. Kurumun işleyişi
belli görev, yetkilerin kullanılması ve sorumlulukların yüklenilmesi yöntemidir... tl

şeklindedir. Kurumun; kurumsallaşması için en temel ve esas unsur çalışan personelin
görev, yetki ve sorumluluk tanımını açıkça ortaya koyan düzenlemelerdir. Birimin görev,
yetki ve sorumluluklarını bilmeyen bir birim amirinin iş ve işlemlerinde başarı ve usule
riayetini beklemek de mümktin değildir. Bu nedenle kurumuzda ki 17 (onyedi)
müdürlüğiimüziin görev, yetki ve sorumlulukları ekte sunulan teklifine ait komisyon
raporunun görüşülmesi,
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MEctls gĞiriru vı rüı-rün xorvıisvoNu
KARAR rurnıuRĞı

To p l a ntı T arihi:23.72.2O2L

Toplantı Saati: 14:00

Toplantı Yeri: Meclis Salonu

KOIı[U:6- Belediye meclisimizin 03.|1,202l tarih ve 165 sayılı kararıyla Kanunlar ve
Kararlar, Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu ve Sosyal Hiz. Halkla İlişkiler Engelliler
Hizmetler komisyonlarına havale edilen, Anayasa Mahkemesinin 25.05.1976 Gün ve
E:I976LI, K:|976I28 sayılı kararında: ".Bir kurumun işleyişine gelince; sözü edilen
kadrolara bağlı görev, yetki ve Sorumlulukların ne olduğunun; kurumun amacma ulaşabilmesi
için bu görev ve yetkilerin ne suretle ve hangi yollardan yerine getirileceğinin ve birbirleriyle
olan ilişkilerinin saptanması o kurumun işleyişinin belirlenmesi demektir. Kurumun işleyişi
belli görev, yetkilerin kullanılması ve sorumlulukların yüklenilmesi yöntemidir... ll

şeklindedir. Kurumun; kurumsallaşması için en temel ve esas unsur çalışan personelin
görev, yetki ve sorumluluk tanımını açıkça ortaya koyan düzenlemelerdir. Birimin görev,
yetki ve sorumluluklarını bilmeyen bir birim amirinin iş ve işlemlerinde başarı ve usule
riayetini beklemek de mi.imkün değildir. Bu nedenle kurumuzda ki I7 (onyedi)
müdiirlüğiimüzi.in görev, yetki ve sorumlulukları ekte sunulan teklifine ait komisyon
raporunun görüşülmesi,

I(ARAR: Kozan Belediyesine bağlı 17 Müdürlüğtin görev ve çalışma yönetmeliği tekliflerini
idareden geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile kabul edilmiştir.

Ko-İAHıigrAst,mc,s,
Uğur DILIÇIKIKArif
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Süleyman ŞENOĞULA


