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           Antakya Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğüne ait Yönetmelik Taslağı, Belediye Meclisinin 

01.03.2017 tarih ve 05 sayılı birleşiminde görüşülerek 30 Nolu Meclis Kararı ile kabul edilmiştir. 

Meclisimiz tarafından kabul edilen Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Görev ve çalışma yönetmelik 

taslağına ait 30 nolu Meclis Kararı Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 17.05.2017 tarih ve 695 sayılı 

yazıları ekinde incelenmek üzere İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne 

gönderilmiştir. 

           İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce Yönetmelik taslağı üzerinde yapılan 

çalışma neticesinde eksik bulunan veya taslağa ilave edilmesi istenilen hususlar, İçişleri Bakanlığı 

Mah. İd. Gn. Md.lüğünün 15/08/2017 tarih ve  .03-17634 sayılı yazısı ile Hatay Valiliğine, Hatay Valiliği 

İl Mah. İd. Md. 06/09/2017 tarih ve 16277528-517.01.02-E28385 sayılı yazısı ile Antakya 

Kaymakamlığına, Antakya Kaymakamlığı İlçe Mah. İd. Şefliğinin 07/09/2017 tarih ve 631 80683-250-

E.4069 yazısı ile konu hakkında Belediyemizi bilgilendirmiştir.  

           Söz konusu yazıda, İçişler Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce Yönetmelik 

üzerinde yapılan çalışma neticesinde, eksik veya hatalı olduğu tespit edilen bazı maddelerin 

yeniden düzenlenmesi hususu Teftiş Kurulu Müdürlüğüne bildirilmiştir. İçişleri bakanlığı Mahalli 

İdareler Genel Müdürlüğünce Yönetmelikteki eksik veya hatalı bulunan ve yeniden düzenlenmesi 

tavsiye edilen hususlar, Teftiş Heyet Müdürlüğünce incelenerek, Görev ve Çalışma 

Yönetmeliğimizin bazı maddeleri, tavsiye edildiği ve istenildiği doğrultuda  yeniden 

düzenlenmiştir.  

          

          Buna göre;  

          1)- Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği taslağımızın 8. maddesinin 

Teftiş Kurulu Müdürü, Belediye Başkanı tarafından, Bakanlıklar ile bunların bağlı ve ilgili 

Kuruluşlarının Merkez teşkilatı ile Belediye, idare ve diğer Belediyelerde mesleğe özel yarışma 

sınavı ile girmiş ve yeterlilik sınavı sonucunda Denetim Elemanlığına atanmış, yardımcılık dönemi 

de dâhil olmak üzere en az 10 (on) yıl Denetim Elemanı olarak çalışmış olan ve 657 Sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 68/B maddesi hükümlerine göre bu kadroya atanma şartlarını ve bu 

Yönetmeliğin 23.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen eğitim şartlarını taşıyanlar 

arasından atanır.”  şeklinde yeniden düzenlenmesi, 

          2)-Taslak Yönetmeliğimizin 30.maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde atıfta bulunulan 26. 

maddenin 27. madde olarak, yine Taslak yönetmeliğimizin 32. Maddesinin üçüncü fıkrasında atıfta 

bulunulan 30. maddenin üçüncü fıkrasının, 31.maddenin üçüncü fıkrası olarak yeniden 

düzenlenmesi 

                 

          3)-Taslak Yönetmeliğimizin „Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı şartları‟ başlıklı 23.maddenın 

(c) bendinde belirtilen „Askerlik hizmetini yapmış olan erkek adaylarda askerlikte geçen süre 35 

yaş sınırına eklenir‟ ifadesi yerine,                                                             



                657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ek 40. maddesinde “özel yarışma sınavlarına 

başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı 

kalınmaksızın giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş ) yaşını 

doldurmamış olmak şeklinde uygulanır‟ denilmek suretiyle yeniden düzenlenmesine, 

 

          4)-Yönetmelik Taslağımızın Geçiş hükümleri başlıklı Geçici 71 maddesinin taslaktaki halinin 

iptal edilerek ;  

            a)-“ 1)  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Antakya Belediyesinde Teftiş 

Kurulu Müdür, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı olarak görev yapacakların ilgili Kadrolara 

yapılacak atamalarında, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro İlke 

ve Standartlarına ait Yönetmeliğin 12.nci maddesindeki eğitim şartlarını taşımaları koşulu 

aranacaktır. Mesleğe, yarışma ve yeterlik sınavıyla girmiş olmaları halinde veya Yönetmelik öncesi 

Belediye Başkanı tarafından bu Kadrolara yapılmış olan görevlendirme veya atama halinde bu 

haklar kazanılmış hak olarak saklı kalacak ve bu yönetmelikle getirilen tüm hak, görev, yetki unvan 

ve sorumlulukları taşıyacaklardır. Şeklinde yeniden düzenlenmesine, 

 

             (2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte “Kurul Müdürlüğünde Müfettiş Yardımcısı 

kadrosunda bulunanların yeterlik sınavları ve müfettişlik kadrolarına atanmaları, önceki yönetmelik 

/ mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır”, denilmek suretiyle yeniden düzenlenmesine,  

 

                 Antakya Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği Taslağının,  

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından incelenmesi neticesinde yeniden 

düzenlenmesi tavsiye edilen ve istenildiği şekilde düzenlenerek bilgilerinize sunulan maddelerinin 

yeniden düzenlenmesinin kabulü hususunda gerekli Meclis Kararı alınmasını ile ilgili; 
 

 

             Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra,  konunun daha iyi değerlendirilmek üzere Hukuk ve 

İçişleri Komisyonuna havalesi mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
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