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KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

MECLİS KARARI 

   KARAR TARİHİ : 17.07.2020 

   KARAR NO  : 60 

   KARAR GÜNÜ : Cuma 

Kumluca Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye kanununun 20. maddesine göre 

“OLAĞANÜSTÜ” toplantısının, 1. Birleşiminin 1. Oturumunu yapmak üzere bu gün saat 15.00’te 

Belediye toplantı salonunda Belediye Başkanı Mustafa KÖLEOĞLU’nun Başkanlığında üyeler, İsmail 

BAŞAR, Hasan HOYRAZLI, Erhan DURDAŞ, Tuncay DALGIÇ, Ayhan AYTEKİN, Celil DEMİRÖZ, 

Rabia DEMİR, Ali OKUR, Hasan DENİZ, Mehmet ATICI, Faik İLTER, Şefik DURDAŞ, Mehmet 

DURUKAN, Mutlu BAYKARA, Esin TÜMEN, Taylan ATASOY, Yanar KAYMAK, Mehmet Özgür 

ERKAN, Erdal SAYIN ve Bayram AÇIKYÜREK’ın iştirakleri ile toplandı. Kerem Kaya TURAN, 

Batuhan Mutlu ENGİN, Mehmet TOPRAKCI, Tuncay DALGIÇ, Mehmet ATICI ve Mehmet 

DURUKAN’ın toplantıya katılmadığı görüldü. 

 

AÇILIŞ VE YOKLAMA: 

Başkan; Açılış ve Yoklama bölümünde üyelere hitaben; kıymetli misafirlerimiz basınımızın 

güzide temsilcileri, değerli birim müdürleri ve meclis üyelerimiz Meclisimizin 17/07/2020 tarihli 

“OLAĞANÜSTÜ” toplantısının 1. birleşiminin, 1. oturumuna hepiniz hoş geldiniz dedi. Alacak 

olduğumuz kararlar hayırlı uğurlu olsun dedi. Kerem Kaya TURAN, Batuhan Mutlu ENGİN, Mehmet 

TOPRAKCI, Tuncay DALGIÇ, Mehmet ATICI ve Mehmet DURUKAN toplantıya katılmadıklarını 

belirterek, mazeretli olarak sayılmalarını oylamaya sundu. Oybirliği ile mazeretli sayılmaları kabul edildi. 

Mecliste salt çoğunluk sağlanmış olduğundan gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi.  

 

MADDE–1-: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN 14/07/2020 TARİHLİ 963 SAYILI BÜTÇE 

İÇİ ÖDENEK AKTARMA KONULU TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ. 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 14/07/2020 tarihli ve 963 sayılı talebi meclis katibi Rabia DEMİR 

tarafından okundu. 

Söz konusu yazıda, “Belediyemiz Meclisinin 02.07.2020 tarih ve 50 Sayılı Meclis Kararı ile yeni 

açılan Destek Hizmetleri ve Yapı Kontrol Müdürlüklerinin harcamalarını yapabilmeleri için ödenek 

aktarması yapılmasına ihtiyaç olmuştur. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 

Maddesi gereğince ekte sunulan cetvellerdeki ödenek aktarmalarının Meclis tarafından görüşülerek 

karara bağlanması gerekmektedir. Gereğini olurlarınıza arz ederim.” Denilmektedir. 

 

 

 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Kurumsal 

Sınıflandırma 

Fonksiyonel 

Sınıflandırma 

Fin 

Tipi 

Ekonomik 

Sınıflandırma   

Ödenek 

Teklifi  

I II III IV I II III IV I I II      

46 7 15                 KUMLUCA BELEDİYESİ   
 

      45               

DESTEK HİZMETLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 6.063.000,00  

        1             GENEL KAMU HIZMETLERI 6.063.000,00 
 

          3           Genel Hizmetler 6.063.000,00 
 



            9         Diğer Genel Hizmetler 6.063.000,00 
 

                5     Mahalli İdareler 6.063.000,00 
 

                  1   PERSONEL GİDERİ 149.130,00 
 

                    1 Memurlar 137.040,00 
 

                    2 Sözleşmeli Personel 70,00 
 

                    3 İşçiler 12.000,00 
 

                  2   

SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMLARINA DEVLET 

PRİMİ GİDERİ 37.090,00 
 

                    1 Memurlar 37.000,00 
 

                    2 Sözleşmeli Personel 30,00 
 

                    3 İşçiler 30,00 
 

                  3   

MAL VE HİZMET ALIMI 

GİDEİR 5.872.730,00  

                    1 
Üretime Yönetil Mal ve 
Malzeme Alımları 3.000,00  

                    2 

Tükekime Yönelik  Mal ve 

Malzeme Alımları 1.111.800,00  

                    3 Yolluklar 300,00 
 

                    4 Görev Giderleri 8.400,00 
 

                    5 Hizmet Alımları 4.737.230,00 
 

                    7 

Menkul Mal Gayrimaddi Hak 

Alım Bakım Onarım Gideri  9.000,00  

                    8 

Gayrimenkul Mal Bakım 

Onarım Gideri 3.000,00  

                  6   SERMAYE GİDERİ 4.050,00 
 

                    1 Mamul Mal Alımları 50,00 
 

                    5 
Gayrimenkul Sermaye Üretim 
Gideri 4.000,00  

 

 

 

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

 
Kurumsal 

Sınıflandırma 
Fonksiyonel 

Sınıflandırma 
Fin 
Tipi 

Ekonomik 
Sınıflandırma   

Ödenek 
Teklifi  

I II III IV I II III IV I I II     
 

46 7 15                 KUMLUCA BELEDİYESİ   
 

      46               

YAPI KONTROL 

MÜDÜRLÜĞÜ 337.000,00  

        6             
İSKAN VE TOPLUM REFAHI 
HİZMETLERİ 337.000,00  

          2 0 0       Toplum Refahı Hizmetleri 337.000,00 
 

                5     Mahalli İdareler 337.000,00 
 

                  1   PERSONEL GİDERİ 149.130,00 
 

                    1 Memurlar 137.040,00 
 

                    2 Sözleşmeli Personel 70,00 
 

                    3 İşçiler 12.000,00 
 

                  2   

SOSYAL GÜVENLİK 
KURUMLARINA DEVLET 

PRİMİ GİDERİ 37.090,00 
 

                    1 Memurlar 37.000,00 
 

                    2 Sözleşmeli Personel 30,00 
 



                    3 İşçiler 30,00 
 

                  3   

MAL VE HİZMET ALIMI 

GİDEİR 171.730,00  

                    1 

Üretime Yönetil Mal ve Malzeme 

Alımları 3.000,00  

                    2 

Tükekime Yönelik  Mal ve 

Malzeme Alımları 30.800,00  

                    3 Yolluklar 300,00 
 

                    4 Görev Giderleri 4.400,00 
 

                    5 Hizmet Alımları 89.530,00 
 

                    7 
Menkul Mal Gayrimaddi Hak 
Alım Bakım Onarım Gideri  11.700,00  

                    8 

Gayrimenkul Mal Bakım Onarım 

Gideri 2.000,00  

                  6   SERMAYE GİDERİ 9.050,00 
 

                    1 Mamul Mal Alımları 50,00 
 

                    5 
Gayrimenkul Sermaye Üretim 
Gideri 9.000,00  

 

 

 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  

        
AKTARMA SURETİYLE  

KURUMSAL  FONK F EKNM AÇIKLAMA  EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) 

46 07 16 45 0139 5 011101 Temel Maaşlar 50.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   50.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 011201 Zamlar ve Tazminatlar 80.000,00   

46 07 16 37 0810 5 031401 Kereste ve Kereste Ürünleri  Alımları   78.000,00 

46 07 16 37 0810 5 032102 Büro  Malzemesi Alımları   1.000,00 

46 07 16 37 0810 5 031501 Kağıt ve Kağıt Ürünleri  Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 011301 Ödenekler 10,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   10,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 011401 Sosyal Haklar 7.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   7.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 011501 Ek Çalışma Karşılıkları 10,00   

46 07 16 37 0810 5 032103 Periyodik Yayın Alımları   10,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 011601 Ödül ve İkramiyeler 10,00   

46 07 16 37 0810 5 032103 Periyodik Yayın Alımları   10,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 011901 Diğer Personel Giderleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 032103 Periyodik Yayın Alımları   10,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 012102 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 032103 Periyodik Yayın Alımları   10,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 
012202 

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve 
Tazminatları 10,00   

46 07 16 37 0810 5 032103 Periyodik Yayın Alımları   10,00 



                    

46 07 16 45 0139 5 012302 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ödenekleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 032103 Periyodik Yayın Alımları   10,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 
012402 

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal 
Hakları 10,00   

46 07 16 37 0810 5 032103 Periyodik Yayın Alımları   10,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 
012502 

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Ek 
Çalışma Karşılıkları 10,00   

46 07 16 37 0810 5 032502 Spor Malzemeleri Alımları   10,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 
012602 

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Ödül ve 
İkramiyeleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 032502 Spor Malzemeleri Alımları   10,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 
012902 

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Diğer 
Giderleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 032502 Spor Malzemeleri Alımları   10,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 013101 Sürekli İşçilerin Ücretleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 013102 Geçici İşçilerin Ücretleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 032202 Temizlik Malzemesi Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 013201 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 032202 Temizlik Malzemesi Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 013202 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 032202 Temizlik Malzemesi Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 013301 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 032202 Temizlik Malzemesi Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 013302 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 032202 Temizlik Malzemesi Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 013401 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 032202 Temizlik Malzemesi Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 013402 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 032202 Temizlik Malzemesi Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 013501 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 032202 Temizlik Malzemesi Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 013502 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 032202 Temizlik Malzemesi Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 013901 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 032202 Temizlik Malzemesi Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 013902 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 032202 Temizlik Malzemesi Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 014101 Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 032502 Spor Malzemeleri Alımları   10,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 
014102 

Aday Çırak  Çırak ve Stajyer Öğrencilerin 
Ücretleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 032502 Spor Malzemeleri Alımları   10,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 021601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 22.000,00   

46 07 16 37 0810 5 031701 Kauçuk ve Plastik Ürün  Alımları   22.000,00 

                    



46 07 16 45 0139 5 021602 Sağlık Primi Ödemeleri 15.000,00   

46 07 16 37 0810 5 031701 Kauçuk ve Plastik Ürün  Alımları   15.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 022401 İşsizlik Sigortası Fonuna 10,00   

46 07 16 37 0810 5 032104 Diğer Yayın Alımları   10,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 022601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 032104 Diğer Yayın Alımları   10,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 022602 Sağlık Primi Ödemeleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 032104 Diğer Yayın Alımları   10,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 023401 İşsizlik Sigortası Fonuna 10,00   

46 07 16 37 0810 5 032104 Diğer Yayın Alımları   10,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 023601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 032104 Diğer Yayın Alımları   10,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 023602 Sağlık Primi Ödemeleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 032104 Diğer Yayın Alımları   10,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 024401 İşsizlik Sigortası Fonuna 10,00   

46 07 16 37 0810 5 032104 Diğer Yayın Alımları   10,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 024601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 032104 Diğer Yayın Alımları   10,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 024602 Sağlık Primi Ödemeleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 032104 Diğer Yayın Alımları   10,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 031201 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün  Alımları 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 031701 Kauçuk ve Plastik Ürün  Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 031501 Kağıt ve Kağıt Ürünleri  Alımları 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 031701 Kauçuk ve Plastik Ürün  Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 031901 Diğer Mal ve Malzeme  Alımları 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 031701 Kauçuk ve Plastik Ürün  Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 032101 Kırtasiye Alımları 50.000,00   

46 07 16 02 0111 5 032101 Kırtasiye Alımları   20.000,00 

46 07 16 33 0620 5 032101 Kırtasiye Alımları   30.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 032102 Büro  Malzemesi Alımları 10.000,00   

46 07 16 37 0810 5 031701 Kauçuk ve Plastik Ürün  Alımları   10.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 032103 Periyodik Yayın Alımları 5.000,00   

46 07 16 37 0810 5 031701 Kauçuk ve Plastik Ürün  Alımları   5.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 032104 Diğer Yayın Alımları 5.000,00   

46 07 16 37 0810 5 031101 Hammadde Alımları   5.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 032105 Baskı ve Cilt Giderleri 15.000,00   

46 07 16 37 0810 5 
031301 

Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri  
Alımları   5.000,00 

46 07 16 37 0810 5 031601 Kimyevi Ürün  Alımları   5.000,00 

46 07 16 37 0810 5 032101 Kırtasiye Alımları   5.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 032190 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 5.000,00   

46 07 16 37 0810 5 031201 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün  Alımları   5.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 032201 Su Alımları 100,00   

46 07 16 37 0810 5 032403 Yem Alımları   100,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 032202 Temizlik Malzemesi Alımları 500,00   



46 07 16 37 0810 5 032403 Yem Alımları   500,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 032301 Yakacak  Alımları 100,00   

46 07 16 37 0810 5 032403 Yem Alımları   100,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 032302 Akaryakıt ve Yağ  Alımları 100,00   

46 07 16 37 0810 5 032403 Yem Alımları   100,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 032303 Elektrik Alımları 950.000,00   

46 07 16 02 0111 5 032303 Elektrik Alımları   60.000,00 

46 07 16 32 0451 5 032303 Elektrik Alımları   385.000,00 

46 07 16 35 0820 5 032303 Elektrik Alımları   185.000,00 

46 07 16 37 0810 5 032303 Elektrik Alımları   60.000,00 

46 07 16 40 0810 5 032303 Elektrik Alımları   20.000,00 

46 07 16 37 0810 5 
032901 

Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım 

Giderleri   240.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 032401 Yiyecek Alımları   (Bedelen İaşe Dahil) 5.000,00   

46 07 16 37 0810 5 032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları   5.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 032402 İçecek Alımları 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 032490 Diğer Yiyecek  İçecek ve Yem Alımları 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 
032501 

Giyecek Alımları  (Kişisel kuşam ve donanım 

dahil) 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 032602 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 032690 Diğer Özel Malzeme Alımları 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 
032901 

Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım 
Giderleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 60.000,00   

46 07 16 37 0810 5 032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları   60.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 033101 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 100,00   

46 07 16 37 0810 5 032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları   100,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 033301 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 100,00   

46 07 16 37 0810 5 032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları   100,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 033201 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 100,00   

46 07 16 37 0810 5 032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları   100,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 034203 Kusursuz Tazminatlar 100,00   

46 07 16 37 0810 5 032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları   100,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 034204 Mahkeme Harç ve Giderleri 100,00   

46 07 16 37 0810 5 032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları   100,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 
034205 

Ödül  İkramiye ve Benzeri Ödemeler (Kamu 
Personeli Dışındakilere) 100,00   

46 07 16 37 0810 5 032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları   100,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 034290 Diğer Yasal Giderler 5.000,00   

46 07 16 37 0810 5 032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları   5.000,00 

                    



46 07 16 45 0139 5 034301 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 034302 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 100,00   

46 07 16 37 0810 5 032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları   100,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 
034390 

Diğer Vergi  Resim ve Harçlar ve Benzeri 
Giderler 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 034990 Diğer Görev Giderleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 035101 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 25.000,00   

46 07 16 37 0810 5 032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları   25.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 035102 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 
035103 

Bilgisayar Hizmeti Alımları  (Yazılım ve 
Donanım Hariç) 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 
035104 

Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet 
İhaleleri Dahil) 4.500.000,00   

46 07 16 42 0510 5 
035104 

Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet 
İhaleleri Dahil)   1.100.000,00 

46 07 16 32 0451 5 
035104 

Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet 
İhaleleri Dahil)   400.000,00 

46 07 16 25 0830 5 
035104 

Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet 
İhaleleri Dahil)   399.420,11 

46 07 16 25 0830 5 035201 Posta ve Telgraf Giderleri   579,89 

46 07 16 37 0810 5 
035104 

Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet 
İhaleleri Dahil)   850.000,00 

46 07 16 34 0620 5 
035104 

Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet 
İhaleleri Dahil)   380.000,00 

46 07 16 37 0810 5 065704 Sosyal Tesisler   950.000,00 

46 07 16 37 0810 5 065201 İnşaat Malzemesi Giderleri   200.000,00 

46 07 16 37 0810 5 065702 Hizmet Tesisleri   100.000,00 

46 07 16 37 0810 5 065701 Hizmet Binası   50.000,00 

46 07 16 37 0810 5 065707 Yol Yapım Giderleri   50.000,00 

46 07 16 37 0810 5 065203 Sıhhi Tesisat Giderleri   20.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 035201 Posta ve Telgraf Giderleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 065204 Özel Tesisat Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 035202 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 50.000,00   

46 07 16 37 0810 5 065790 Diğerleri   50.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 
035203 

Bilgiye Abonelik Giderleri   (İnternet abonelik 
ücretleri dahil) 500,00   

46 07 16 37 0810 5 066201 Malzeme Giderleri   500,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 
035204 

Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım 
Giderleri 500,00   

46 07 16 37 0810 5 066201 Malzeme Giderleri   500,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 035206 Hat Kira Giderleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 066201 Malzeme Giderleri   10,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 035290 Diğer Haberleşme Giderleri 200,00   

46 07 16 37 0810 5 066201 Malzeme Giderleri   200,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 035302 Yolcu Taşıma Giderleri 500,00   

46 07 16 37 0810 5 066201 Malzeme Giderleri   500,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 035303 Yük Taşıma Giderleri 500,00   



46 07 16 37 0810 5 066201 Malzeme Giderleri   500,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 035401 İlan Giderleri 19.000,00   

46 07 16 25 0830 5 035401 İlan Giderleri   15.000,00 

46 07 16 32 0451 5 035401 İlan Giderleri   4.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 035402 Sigorta Giderleri 50.000,00   

46 07 16 37 0810 5 067201 İnşaat Malzemesi Giderleri   50.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 035490 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 062301 Gıda Ürünleri  İçecekler ve Tütün  Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 
035501 

Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması 
Giderleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 062301 Gıda Ürünleri  İçecekler ve Tütün  Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 035502 Taşıt Kiralaması Giderleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 062301 Gıda Ürünleri  İçecekler ve Tütün  Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 035590 Diğer Kiralama Giderleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 062301 Gıda Ürünleri  İçecekler ve Tütün  Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 035901 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 
062701 

Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün 
Alımları   10,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 035903 Kurslara Katılma Giderleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 
062701 

Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün 

Alımları   10,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 035990 Diğer Hizmet Alımları 84.000,00   

46 07 16 37 0810 5 062301 Gıda Ürünleri  İçecekler ve Tütün  Alımları   84.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 037101 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 062301 Gıda Ürünleri  İçecekler ve Tütün  Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 037102 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 062301 Gıda Ürünleri  İçecekler ve Tütün  Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 
037103 

Avadanlık ve Yedek Parça Alımları  (Herhangi 

bir bakım sözleşmesinden veya işinden 
bağımsız olarak a 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 062301 Gıda Ürünleri  İçecekler ve Tütün  Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 037104 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 100,00   

46 07 16 37 0810 5 062301 Gıda Ürünleri  İçecekler ve Tütün  Alımları   100,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 037190 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 3.000,00   

46 07 16 37 0810 5 062301 Gıda Ürünleri  İçecekler ve Tütün  Alımları   3.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 037201 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 062301 Gıda Ürünleri  İçecekler ve Tütün  Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 037202 Fikri Hak Alımları 100,00   

46 07 16 37 0810 5 062301 Gıda Ürünleri  İçecekler ve Tütün  Alımları   100,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 037302 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 500,00   

46 07 16 37 0810 5 062301 Gıda Ürünleri  İçecekler ve Tütün  Alımları   500,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 037303 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 300,00   

46 07 16 37 0810 5 062301 Gıda Ürünleri  İçecekler ve Tütün  Alımları   300,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 037390 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 062301 Gıda Ürünleri  İçecekler ve Tütün  Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 038101 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 1.000,00   



46 07 16 37 0810 5 062301 Gıda Ürünleri  İçecekler ve Tütün  Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 
038190 

Diğer Hizmet Binası  Bakım ve Onarım 
Giderleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 062301 Gıda Ürünleri  İçecekler ve Tütün  Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 
038901 

Diğer Taşınmaz Yapım  Bakım ve Onarım 
Giderleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 062301 Gıda Ürünleri  İçecekler ve Tütün  Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 065201 İnşaat Malzemesi Giderleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 
062701 

Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün 

Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 065202 Elektrik Tesisatı Giderleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 
062701 

Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün 

Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 065203 Sıhhi Tesisat Giderleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 
062701 

Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün 
Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 065204 Özel Tesisat Giderleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 
062701 

Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün 
Alımları   1.000,00 

                    

46 07 16 45 0139 5 061401 Kara Taşıtı  Alımları   (Zırhlı Taşıt Alımı Dahil) 50,00   

46 07 16 37 0810 5 
062701 

Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün 
Alımları   50,00 

      
 TOPLAM 6.063.000,00 6.063.000,00 

      
 

    

 

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

        
AKTARMA SURETİYLE  

KURUMSAL  FONK F EKNM AÇIKLAMA  EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) 

46 07 16 46 0620 5 011101 Temel Maaşlar 50.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   50.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 011201 Zamlar ve Tazminatlar 80.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   80.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 011301 Ödenekler 10,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   10,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 011401 Sosyal Haklar 7.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   7.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 011501 Ek Çalışma Karşılıkları 10,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   10,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 011601 Ödül ve İkramiyeler 10,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   10,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 011901 Diğer Personel Giderleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   10,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 012102 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   10,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 
012202 

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve 

Tazminatları 10,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   10,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 012302 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ödenekleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   10,00 



                    

46 07 16 46 0620 5 
012402 

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal 
Hakları 10,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   10,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 
012502 

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Ek 
Çalışma Karşılıkları 10,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   10,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 
012602 

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Ödül ve 
İkramiyeleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   10,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 
012902 

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Diğer 
Giderleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   10,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 013101 Sürekli İşçilerin Ücretleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 013102 Geçici İşçilerin Ücretleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 013201 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 013202 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 013301 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 013302 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 013401 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 013402 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 013501 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 013502 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 013901 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 013902 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 014101 Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   10,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 
014102 

Aday Çırak  Çırak ve Stajyer Öğrencilerin 

Ücretleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   10,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 021601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 22.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   22.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 021602 Sağlık Primi Ödemeleri 15.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   15.000,00 

                    



46 07 16 46 0620 5 022401 İşsizlik Sigortası Fonuna 10,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   10,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 022601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   10,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 022602 Sağlık Primi Ödemeleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   10,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 023401 İşsizlik Sigortası Fonuna 10,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   10,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 023601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   10,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 023602 Sağlık Primi Ödemeleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   10,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 024401 İşsizlik Sigortası Fonuna 10,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   10,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 024601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   10,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 024602 Sağlık Primi Ödemeleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   10,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 031201 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün  Alımları 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 031501 Kağıt ve Kağıt Ürünleri  Alımları 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 031901 Diğer Mal ve Malzeme  Alımları 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 032101 Kırtasiye Alımları 3.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   3.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 032102 Büro  Malzemesi Alımları 2.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   2.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 032103 Periyodik Yayın Alımları 5.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   5.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 032104 Diğer Yayın Alımları 5.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   5.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 032105 Baskı ve Cilt Giderleri 3.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   3.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 032190 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 3.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   3.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 032201 Su Alımları 100,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   100,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 032202 Temizlik Malzemesi Alımları 500,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   500,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 032301 Yakacak  Alımları 100,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   100,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 032302 Akaryakıt ve Yağ  Alımları 100,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   100,00 



                    

46 07 16 46 0620 5 032303 Elektrik Alımları 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 032401 Yiyecek Alımları   (Bedelen İaşe Dahil) 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 032402 İçecek Alımları 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 032490 Diğer Yiyecek  İçecek ve Yem Alımları 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 
032501 

Giyecek Alımları  (Kişisel kuşam ve donanım 
dahil) 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 032602 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 032690 Diğer Özel Malzeme Alımları 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 
032901 

Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım 
Giderleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 033101 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 100,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   100,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 033201 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 100,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   100,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 033301 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 100,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   100,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 034203 Kusursuz Tazminatlar 100,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   100,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 034204 Mahkeme Harç ve Giderleri 100,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   100,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 
034205 

Ödül  İkramiye ve Benzeri Ödemeler (Kamu 
Personeli Dışındakilere) 100,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   100,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 034290 Diğer Yasal Giderler 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 034301 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 034302 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 100,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   100,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 
034390 

Diğer Vergi  Resim ve Harçlar ve Benzeri 
Giderler 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 034990 Diğer Görev Giderleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    



46 07 16 46 0620 5 035101 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 035102 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 
035103 

Bilgisayar Hizmeti Alımları  (Yazılım ve 
Donanım Hariç) 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 
035104 

Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet 

İhaleleri Dahil) 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 035201 Posta ve Telgraf Giderleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 035202 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 
035203 

Bilgiye Abonelik Giderleri   (İnternet abonelik 
ücretleri dahil) 500,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   500,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 
035204 

Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım 
Giderleri 500,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   500,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 035206 Hat Kira Giderleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   10,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 035290 Diğer Haberleşme Giderleri 500,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   500,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 035302 Yolcu Taşıma Giderleri 500,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   500,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 035303 Yük Taşıma Giderleri 500,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   500,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 035401 İlan Giderleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 035402 Sigorta Giderleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 035490 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 
035501 

Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması 
Giderleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 035502 Taşıt Kiralaması Giderleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 035590 Diğer Kiralama Giderleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 035901 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   10,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 035903 Kurslara Katılma Giderleri 10,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   10,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 035990 Diğer Hizmet Alımları 75.000,00   



46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   75.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 037101 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 037102 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 
037103 

Avadanlık ve Yedek Parça Alımları  (Herhangi 
bir bakım sözleşmesinden veya işinden 
bağımsız olarak a 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 037104 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 100,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   100,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 037190 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 5.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   5.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 037201 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 037202 Fikri Hak Alımları 100,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   100,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 037302 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 500,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   500,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 037303 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 500,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   500,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 037390 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 1.500,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.500,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 
038190 

Diğer Hizmet Binası  Bakım ve Onarım 
Giderleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 
038901 

Diğer Taşınmaz Yapım  Bakım ve Onarım 
Giderleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 065201 İnşaat Malzemesi Giderleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 065202 Elektrik Tesisatı Giderleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 065203 Sıhhi Tesisat Giderleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 065204 Özel Tesisat Giderleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 061401 Kara Taşıtı  Alımları   (Zırhlı Taşıt Alımı Dahil) 50,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   50,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 065701 Hizmet Binası 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 065702 Hizmet Tesisleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 065703 Lojmanlar 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 



                    

46 07 16 46 0620 5 065704 Sosyal Tesisler 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

                    

46 07 16 46 0620 5 065707 Yol Yapım Giderleri 1.000,00   

46 07 16 37 0810 5 038301 Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri   1.000,00 

       
TOPLAM  337.000,00 337.000,00 

 

 

 
  

 
 

       Konu meclisimizce değerlendirilerek Belediye Meclisimizin 02/07/2020 tarihli ve 50 sayılı kararı 

gereğince yeni kurulan Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğünün faaliyetlerine 

başlaması için Kumluca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün talebi doğrultusunda kapatılan 

Müdürlüklerden ve diğer müdürlüklerden 6.063.000,00 TL Destek Hizmetleri Müdürlüğüne, 337.000,00 

TL Yapı Kontrol Müdürlüğüne aktarılması hususu oylandı. Yapılan oylama sonucunda yukarıdaki 

cetvellerdeki şekilde Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ve Yapı Kontrol Müdürlüğüne Mahalli İdareler 

Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince bütçe içi aktarma yapılmasına 11 oy kabul, 9 oy 

çekimser olmak üzere mevcut meclis üyelerinin oy çokluğu ile karar verildi. 

(Çekimser oylar: Halil KARATAŞ, Şefik DURDAŞ, Mutlu BAYKARA, Esin TÜMEN, Taylan 

ATASOY, Yanar KAYMAK, Mehmet Özgür ERKAN, Bayram AÇIKYÜREK ve Erdal SAYIN ) 
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YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
MECLİS KARAR YAZISI FORMU 

Doküman No : 04.F.16 

Revizyon No : 00 

Revizyon 

Tarihi 
:  

Yayın Tarihi : 12.06.2007 

Sayfa No : 1/1 

T.C. 

KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

MECLİS KARARI 

   KARAR TARİHİ : 17.07.2020 

   KARAR NO  : 61 

   KARAR GÜNÜ : Cuma 

 

Kumluca Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye kanununun 20. maddesine göre 

“OLAĞANÜSTÜ” toplantısının, 1. Birleşiminin 1. Oturumunu yapmak üzere bu gün saat 15.00’te 

Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Mustafa KÖLEOĞLU’nun Başkanlığında üyeler, 

İsmail BAŞAR, Hasan HOYRAZLI, Erhan DURDAŞ, Tuncay DALGIÇ, Ayhan AYTEKİN, Celil 

DEMİRÖZ, Rabia DEMİR, Ali OKUR, Hasan DENİZ, Mehmet ATICI, Faik İLTER, Şefik DURDAŞ, 

Mehmet DURUKAN, Mutlu BAYKARA, Esin TÜMEN, Taylan ATASOY, Yanar KAYMAK, Mehmet 

Özgür ERKAN, Erdal SAYIN ve Bayram AÇIKYÜREK’in iştirakleri ile toplandı. Kerem Kaya TURAN, 

Batuhan Mutlu ENGİN, Mehmet TOPRAKCI, Tuncay DALGIÇ, Mehmet ATICI ve Mehmet 

DURUKAN’ın toplantıya katılmadığı görüldü. 

 

 

MADDE–2-: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN 14/07/2020 TARİHLİ 971 SAYILI 

TEMİNAT MEKTUBU KONULU TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ. 

 

 Mali Hizmetler Müdürlüğünün 14/07/2020 tarihli ve 971 sayılı talebi meclis katibi Rabia DEMİR 

tarafından okundu. 

Söz konusu yazıda, “Belediyemizce 2018 yılında hizmete açılan Taş ocağı kırma tesisinin Elektrik 

satış sözleşmesi için gereken 68.000,00 tl tutarındaki güvence bedelini T.C. Ziraat Bankasından temin 

edilen aynı tutardaki kesin ve süresiz teminat mektubunu vererek abonemizi yaptırmıştık. T.C. Ziraat 

Bankasından alınan 68.000,00 TL tutarındaki kesin ve süresiz teminat mektubunun güncellenmesini ve 

meclisimizin onayına sunulmasını, ayrıca teminat mektubu kullanımından doğan %1 komisyon bedeli ve 

komisyon bedelinin, %5'i oranında Vergi bedelinden doğan giderlerin Bütçeden karşılanması konusunun 

meclis gündemine taşınmasını ve bu konuda karar alınmasını arz ederim.” Denilmektedir. 

 

Konu meclisimizce değerlendirilerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada Belediyemizce Ziraat 

Bankasından alınan teminat mektubunun onaylanmasına, teminat mektubu kullanımından doğacak 

komisyon ve vergi giderlerinin Belediye Bütçesinden karşılanmasına 11 oy kabul, 9 oy çekimser olmak 

üzere mevcut meclis üyelerinin oy çokluğu ile karar verildi. 

 (Çekimser oylar: Halil KARATAŞ, Şefik DURDAŞ, Mutlu BAYKARA, Esin TÜMEN, Taylan 

ATASOY, Yanar KAYMAK, Mehmet Özgür ERKAN, Bayram AÇIKYÜREK ve Erdal SAYIN ) 
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YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
MECLİS KARAR YAZISI FORMU 

Doküman No : 04.F.16 

Revizyon No : 00 

Revizyon 

Tarihi 
:  

Yayın Tarihi : 12.06.2007 

Sayfa No : 1/1 

T.C. 

KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

MECLİS KARARI 

   KARAR TARİHİ : 17.07.2020 

   KARAR NO  : 62 

   KARAR GÜNÜ : Cuma 

 

Kumluca Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye kanununun 20. maddesine göre 

“OLAĞANÜSTÜ” toplantısının, 1. Birleşiminin 1. Oturumunu yapmak üzere bu gün saat 15.00’te 

Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Mustafa KÖLEOĞLU’nun Başkanlığında üyeler, 

İsmail BAŞAR, Hasan HOYRAZLI, Erhan DURDAŞ, Tuncay DALGIÇ, Ayhan AYTEKİN, Celil 

DEMİRÖZ, Rabia DEMİR, Ali OKUR, Hasan DENİZ, Mehmet ATICI, Faik İLTER, Şefik DURDAŞ, 

Mehmet DURUKAN, Mutlu BAYKARA, Esin TÜMEN, Taylan ATASOY, Yanar KAYMAK, Mehmet 

Özgür ERKAN, Erdal SAYIN ve Bayram AÇIKYÜREK’in iştirakleri ile toplandı. Kerem Kaya TURAN, 

Batuhan Mutlu ENGİN, Mehmet TOPRAKCI, Tuncay DALGIÇ, Mehmet ATICI ve Mehmet 

DURUKAN’ın toplantıya katılmadığı görüldü. 

 

MADDE–3-: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 14/07/2020 TARİH VE 

962 SAYILI BELEDİYE BİRİMLERİNİN GÖREV VE ÇALIŞMALARI KONULU TALEBİNİN 

GÖRÜŞÜLMESİ. 

 İnsan Kaynakları ve Eğitim müdürlüğünün 14/07/2020 tarih ve 962 sayılı yazısını meclis katibi 

Rabia DEMİR tarafından okundu. 

Söz konusu yazıda, “5393 Sayılı Belediye Kanununun "Meclisin görev ve yetkileri" başlıklı 18. 

Maddesinin (m) fıkrasında "Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek" hükmü 

gereğince Hizmet Birim Müdürlüklerimizce hazırlanan Hizmet Birimi Görev ve Çalışma 

Yönetmeliklerinin Meclis tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Belediye Meclisinin Temmuz ayı 

olağanüstü meclis toplantısında görüşülmesi hususunda gereğini arz ederim.” Denilmektedir. 

Başkan öncelikle daha önceden dağıtılan yönetmeliklerin okunmuş sayılmasını oylamaya sundu. 

Yapılan oylamada 11 oy kabul 9 oy çekimser olmak üzere yönetmeliklerin okunmuş sayılması oy 

çokluğu ile kabul edildi. (Çekimser oylar: Halil KARATAŞ, Şefik DURDAŞ, Mutlu BAYKARA, Esin 

TÜMEN, Taylan ATASOY, Yanar KAYMAK, Mehmet Özgür ERKAN, Bayram AÇIKYÜREK ve 

Erdal SAYIN ) 

Konu meclisimizce değerlendirilerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada Belediyemiz Özel 

Kalem Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Zabıta 

Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Plan 

ve Proje Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal 

İşler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri 

Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (m) fıkrası gereği ekteki şekliyle onaylanmasına 11 oy 

kabul, 9 oy çekimser olmak üzere mevcut meclis üyelerinin oy çokluğu ile karar verildi. 

(Çekimser oylar: Halil KARATAŞ, Şefik DURDAŞ, Mutlu BAYKARA, Esin TÜMEN, Taylan 

ATASOY, Yanar KAYMAK, Mehmet Özgür ERKAN, Bayram AÇIKYÜREK ve Erdal SAYIN ) 

 

Ek: Görev ve Çalışma Yönetmelikleri (17 Adet) 
 

 

 

 

Mustafa KÖLEOĞLU            Rabia DEMİR          Ayhan AYTEKİN 

    Belediye Başkanı                                     Meclis Kâtibi                                  Meclis Kâtibi  



DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR 

YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler 

Amaç ve kapsam 

Madde 1 – Bu yönetmelik Kumluca Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, çalışma 

usul ve esaslarını, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirler. 

Dayanak 

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b, 48.maddeleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 

İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Belediye: Kumluca Belediyesini, 

b) Servis: Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı alt birimleri, 

c) Üst yönetici: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

d) Üst yönetim: Kumluca Belediye Başkanı ve başkan yardımcıların, 

e) Başkan: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

f) Müdür: Destek Hizmetleri Müdürünü ifade eder. 

g) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

h) Personel: Belediyede Norm Kadroya göre Kumluca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde çalışan memur, işçi 

ve sözleşmeli personel ile şirket personelini, 

ı) KİK: Kamu İhale Kurumu 

i) EKAP: Elektronik Kamu Alımı Platformu 

j) SDP: Standart Dosya Planı 

Temel İlkeler: 

Madde 4 - Kumluca Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında: 

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, 

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, 

c) Hesap verebilirlik, 

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, 

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, 

0 Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkeleri esas alır. 

Teşkilat Yapısı 

MADDE 5 - (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü aşağıdaki birimlerden oluşur; 

a) İhale ve Satın Alma Servisi, 

b) Araç sevk amirliği, 

c) Bina ve Hizmet tesisi amirliği, 

d) İdari İşler Servisi, 

e) Bilgi İşlem Servisi, 

(2) Müdür, şef, memur, işçi, sözleşmeli ve diğer personelden oluşur. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Alt Birimlerinin Görevleri 

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 6 - Aşağıda belirtilen görevler, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülür: 

a) Belediyemiz bünyesindeki diğer Müdürlüklere ait ihale dosyalarını teslim almak ve 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu çerçevesinde takibini yaparak ihalelerin sorunsuz bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak, 

b) Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan işin ihale edilebilmesi için gerekli dokümanı, KİK tarafından çıkartılmış 

standart ihale dokümanlarını esas alarak hazırlamak ve sonuçlandırılmasını sağlamak, 

c) Müdürlüğümüze bağlı birimlerde ve diğer birimlerde kullanılacak olan sarf malzemenin tespitini yapmak ve 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi hükmü gereği yasal işlemleri yürütmek ve malzemelerin teminini 

sağlamak, 

d) Belediye idari servislerinde kullanılacak büro mobilya, mefruşat, kırtasiye, bilgisayar ve çevre birimleri, yazılım 

hizmeti gibi alımlarını yapmak, alınan demirbaşı kullanacak birimlere taşınır devirlerini yapmak, 

e) Belediyemizin hizmet ve personel servis aracı ihtiyaçlarını temin etmek, 

f) Belediye hizmet binasının genel temizliğinin yapılmasını sağlamak, 

g) Belediye hizmet binasındaki tüm tesisatın (ısıtma, soğutma, santral, elektrik, su tesisatı, Asansör, ) bakım ve 

onarımlarının yapılmasını sağlamak, 

h) Belediye hizmet binasında kullanılmakta olan elektirik, ADSL, GSM, su, araç takip sistemi ve telefon abonelik 

sözleşmelerini yapmak ve ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak, 

i) Resmi bayram, tören, anma ve sosyal etkinliklerde bayraklama işlemlerini yapmak, 



j) Yangın söndürme cihazları alımı, bakımı ve onarımını yapmak, 

k) Müdürlüğümüz Araç Sevk Amirliği servisinde hizmet alımı ihalesi kapsamında görev yapan şoförlerin 

hakedişlerini yapmak ve ödemelerini takip etmek, 

l) Müdürlüğümüz Araç Sevk Amirliğinde bulunan araçlara ait sarf malzemeleri tedarik etmek, stoklamak ve 

tüketimini organize etmek, araçların trafik sigorta, vize ve egzoz muayenelerinin zamanında yapılmasını 

sağlamak, 

m) Belediyemize ait araçların akaryakıt ve yağ ihtiyaçlarını temin edip dağıtımını sağlamak, taşıt tanıma sistemi ile 

alınan yakıtların kontrolünü yapmak, hak ediş aşamasına getirmek, 

n) Müdürlüğümüz Stratejik plan ve performans programını hazırlamak, stratejik plana uygun bütçe taslağını 

hazırlamak, faaliyet raporunu hazırlamak ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek, 

o) Yemekhanenin ve çay ocaklarının hijyeni, güvenliği, düzeni, mal ve malzeme temini, yemekhane personelinin 

verimli çalışmasını sağlamak, yemekhanenin protokol düzenini sağlamak, yemekhane bütçesini oluşturmak ve 

hesabını aylık olarak vermek, 

p) Personel giriş, çıkış takip sisteminin kurulması ve takip etmek, imza föylerini hazırlamak, takip ve muhafaza 

etmek, raporları ilgililere ulaştırmak, 

q) Belediye birimlerinin bilgisayar hizmet desteğini, sunucu desteğini ve ağların altyapı yönetimi ve güvenliğini 

sağlamak, 

r) Bilgi sistemlerinde meydana gelen donanım ve yazılım hataların, aksaklıklarını gidermek, gerekli teknik desteği 

vermek, 

s) Bilişim sektörünün modernizasyonunu sağlamak, yenilikleri kurum birimlerinde kullanması için gerekli 

çalışmaları yapmak, 

t) Belediyemiz resmi web sitesinin güncel halde bulundurmak, belediye faaliyetlerini sisteme yüklemek, 

u) Sunucu bakımını, güvenliğini, veri arşivlemesini sağlamak, 

v) Başkan ve başkan yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmakla, yükümlüdür. 

İhale ve Satın Alma Servisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 7-  

a) Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait ihale dosyalarını (yaklaşık maliyet teknik ve idari şartname vs.) hazırlayarak 

ihaleye hazır duruma getirmek ve ihalenin sonuçlandırılmasını sağlamak, 

b) Belediyemize bağlı diğer Müdürlüklere ait ihale dosyalarını 4734 Sayılı Kamu İhale kanununa göre incelemek, 

tam ve eksiksiz ise teslim almak, teslim alınan dosyaların Kamu İhale Kanunları çerçevesinde ihale onayından 

sonraki dokümanları hazırlayarak, ihalenin veya doğrudan temin yöntemiyle satın alımların saydam, rekabet 

ortamında, eşit, güvenilir, tekniğine uygun sonuçlandırılmasını sağlamak,  gerekli alt yapıyı oluşturmak, 

c) İhtiyaç duyulan işin ihale edilebilmesi için gerekli dokümanı KİK tarafından çıkartılmış standart ihale 

dokümanlarını esas alarak hazırlamak,  

d) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneğini ihale komisyon 

üyelerine süresi içinde tevdi etmek, 

e) İhale zarflarını teslim almak ve ihale komisyonuna teslim etmek, ihale komisyonunca düzenlenen gerekçeli 

kararın ihale yetkilisinin onayına sunulmasını sağlamak takip etmek, kesinleşen ihale kararını isteklilere tebliğ 

etmek ve sözleşmeye davet tebliğini yazmak, 

f) İhale sonuç ilanını KİK’e göndermek, 

g) Müdürlükte kullanılacak sarf malzemesinin tespitini yapmak, yasalar çerçevesinde alımını yaparak ambarda 

muhafaza etmek, birimlere ihtiyaçlarına göre ulaşmasını sağlamak ve kaydını tutmak, 

h) Belediye hizmet binasının elektrik, su, telefon, ADLS vb giderlerine ait faturaların ödeme emrine bağlanarak 

Mali Hizmetler Müdürlüğüne intikalini sağlamak, 

i) Diğer birimlerden gelen ve ilgili birime ait ihale hakedişlerinin aynı şekilde ödeme emrine bağlanması 

aşamasında gerekli yasal kesintileri yapmak, 

j) Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda Müdürlüğe veya diğer birimler adına alınan demirbaş kayıtlarını tutmak, 

devirlerini yapmak, Müdürlüğün hurdaya çıkanların tutanaklarını düzenlemek, Müdürlüğün Taşınır Yönetim 

Hesabı Cetvelini düzenleyerek konsolide görevlisine göndermek 

k) Müdürlüğün ön ödeme (avans) işlemlerini yürütmek, 

l) Belediyenin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu doğrudan temin ile yapılacak alımların e-teklif uygulaması ile teklif 

toplamak, web sayfasında ilanının yapmak, rekabet ortamını sağlayacak tedbirleri almak, yasal işlemlerini 

yürütmek, 

m) Düzenli ambar sayımını düzenli olarak yaparak Müdüre bilgi vermek, 

n) Yemekhane ve çay ocaklarının mal ve malzeme temini, yemekhane bütçesini oluşturmak ve hesabını aylık olarak 

vermek, 

o) Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Araç Sevk Amirliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 8- Araç Sevk Amirliği; 

a) Sorumluluğu altındaki şoförlerin sevk ve idaresini sağlamak, çalışma çizelgeleri, taşıt görevlendirmeleri ve 

puantaj işlerini takip etmek, 



b) Araç Sevk Amirliği bünyesindeki araçların bakım ve onarımlarını yaptırmak, trafik sigorta, vize ve egzoz 

muayenelerinin zamanında yapılmasını sağlamak, akaryakıt ve madeni yağlarını temin etmek, 

c) Araçların etkin kullanımını sağlamak amacıyla takip cihazlarının kurulumu ile takip cihazları için haberleşme 

hattı alımı ve kurulumunu sağlamak, 

d) Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda Müdürüne danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek, 

e) Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni göstermek, 

f) Göreviyle ilgili evrakı ve dokümanları korumak ve saklamak, 

g) Kasıt, kusur, ihmal sonucunda oluşacak kamu zararı tespitlerini tutanağa bağlayarak üst yöneticiye sunulmak 

üzere Müdüre rapor eder. 

h) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir. 

Bina ve Hizmet Tesisi Amirliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 9- Bina ve Hizmet Tesisi Amirliği; 

a) Belediyenin hizmet binasının bakım ve onarım faaliyetlerinin yerine getirilmesini sağlamak, 

b) Belediye hizmet binasındaki tüm tesisatın (ısıtma, soğutma, santral, elektrik, su tesisatı, Asansör vb) bakım ve 

onarımlarının yapılmasını sağlamak, 

c) Hizmet binasındaki arızalarda tespit edilen yedek parça, malzeme ve tüm ihtiyaçların yerinde tespitini yapmak, 

gerekli malzeme ve araçların teminini sağlayarak, kullanımında gerekli özeni göstermek, 

d) Yemekhane ve çay ocaklarının hijyeni, güvenliği, düzeni, personelinin verimli çalışmasını sağlamak, 

yemekhanenin protokol düzenini sağlamak, yemekhanenin bütçesini oluşturmak ve hesabını aylık olarak vermek, 

e) Hizmet binasının genel temizliğinin yapılmasını sağlamak, 

f) Servisin işleri ile ilgili personelin görevlerini planlamak, uygulamaları koordine etmek,  

g) Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut 

kaynakların en uygun şekilde kullanılmasını sağlamak, 

h) Birim içinde etkin bir kayıt ve dosya sistemi kurmak, yürütmek ve geliştirmek, 

i) Kendisine verilen yetki sınırları içinde yazıları incelemek, parafe veya imza etmek, 

j) Göreviyle ilgili evrakı ve dokümanları korumak ve saklamak, 

k) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir 

 

İdare İşler Servisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 10-  

a) Gelen evrakı kayda almak ve ilgili servise havalesini yapmak üzere Müdüre onaylatmak, 

b) Giden evrakı kayda almak ve ilgili birim veya kuruluşlara gönderilmesini sağlamak, 

c) Müdürlükte çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin maaş, yevmiye, ikramiye, fazla mesai, sigorta ve sosyal 

hakları gibi özlük işleriyle ilgili işlemlerin, yazışmaların takibini yapmak, 

d) Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili yazışmaların takibini yapmak ve sonuçlandırmak, 

e) Personel giriş, çıkış takip sistemi roparlarını ve imza föylerini hazırlamak, takip ve muhafaza etmek, ilgililere 

ulaştırmak, 

f) Arşiv dolabının düzenli ve tertipli olmasını sağlamak, 

g) Müdürlüğe gelen giden evrakın SDP göre gizlilik derecelerine dikkat ederek saklanmasını sağlamak, ihtiyaç 

halinde kolay ulaşılabilir hale getirmek, 

h) Devlet Arşivleri Yönetmeliğine uygun bir şekilde kayıt ve dosya sistemi kurmak, süresi dolan evrakın imha 

işlemlerini yapmak,  

i) Arşivlenmiş evrakın görevliler tarafından istenilen kopyasını, gizlilik derecesini göz önünde tutarak teslim etmek, 

j) Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni göstermek,  

k) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir. 

 

Bilgi İşlem Servisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 11- 

a) Belediye birimlerinin bilgisayar hizmet desteğini sağlamak, ağların altyapı yönetimi ve güvenliğini sağlamak,  

b) Bilgi sistemlerinde meydana gelen donanım ve yazılım hataların, aksaklıklarını gidermek, gerekli teknik desteği 

vermek, 

c) Bilişim sektörünün modernizasyonunu sağlamak, yenilikleri kurum birimlerinde kullanması için gerekli 

çalışmaları yapmak, 

d) Belediyemiz resmi web sitesinin güncel halde bulundurmak, belediye faaliyetlerini sisteme yüklemek, 

e) Sunucu bakımını, güvenliğini, veri arşivlemesini sağlamak, 

f) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir 

 

 

 

 

 

 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

 

Çalışmalarda işbirliği ve uyum 

Madde 12 — Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak 

amacıyla, Destek Hizmetleri Müdürünün başkanlığında servis sorumlularının katılımı ile ayda bir defadan az olmamak 

üzere, tutanaklı düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda: 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek 

bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır. Aylık raporlar üst yöneticinin değerlendirmesine sunulmak üzere Başkan 

Yardımcısının görüşüne sunulur. 

Müdürün Görev Yetki ve Sorumluluğu: 

Madde 13 –  

a) Bu yönetmeliğin 6.maddesinde sayılan Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konular ile 

mevzuatın öngördüğü görevleri zamanında ve doğru olarak, Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısına bağlı 

olarak, uygun bir şekilde yerine getirmek, 

b) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, stratejik plan, performans programı ve performansa dayalı bütçe taslağı 

hazırlar, gelir tarifesine eklenecek gelir tekliflerini hazırlar, 

c) Bu yönetmeliğin 6.maddesindeki görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programların yürütülmesinde 

karar verme, tedbir alma ve uygulamak, 

d) Müdürlüğün personel görev dağılımını, iş ve işlemlerin düzenlemelerini yapmaya, faaliyetlerini denetlemeye, 

varsa aksaklıkları gidermek, tedbir almak, 

e) Müdürlüğün yükümlü olduğu hizmetlerin etkinliği ve sürekliliği açısından çalışma konularına göre idari ve 

yaptırıma yönelik cezai işlemlerin belirlenmesine, yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına, 

f) Müdürü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, göreviyle ilgili diğer mevzuat hükümleri ve bu yönetmelik ile kendisine 

verilen görevlerin yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye Başkanı 

ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 

g) Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yapmaya yetkilidir. 

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler 

Madde 14 — Destek Hizmetleri Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde 

elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak 

sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir. 

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar 

Madde 15 — Müdürlükler arası yazışma Müdürün imzası ile yürütülür. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne gelen ve giden 

her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart 

dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur. Birim içi birim dışı her türlü yazışmalar EBYS üzerinden 

yapılır. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

Madde 16- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 

Yürürlük 

Madde 17 -Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve ilanından sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı ve birim müdürü yürütür. 

EK MADDE: GENEL GEREKÇE 

1. Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün görev, yetki, sorumluğuna ait genel ve özel çerçevede yazılı bir mevzuata 

ihtiyacı olması. 

2. Belediyemizin teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi sonucu bazı birimlerin kaldırılması veya yeni kurulması 

ya da statülerinin değişmesi,  

3. Belediye mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde birçok değişikliklerin olması,  

4. Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile  

5. Gelişen teknoloji ve otomasyon sistemine uygum sağlanması ve bu yönde yapılan yeni mevzuat değişikliklerine 

göre işlem yapılması ve benzeri nedenlerden dolayı Müdürlüğümüz Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 

güncellenmesi için yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 

 

 

 

      Mustafa KÖLEOĞLU                   Rabia DEMİR          Ayhan AYTEKİN 

          Belediye Başkanı                       Meclis Kâtibi               Meclis Kâtibi 
 



 



EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 

Madde 1 – Bu yönetmelik Kumluca Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, çalışma 

usul ve esaslarını, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirler. 

Dayanak 

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b, 48.maddeleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 

İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Belediye: Kumluca Belediyesini, 

b) Servis: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı alt birimleri, 

c) Üst yönetici: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

d) Üst yönetim: Kumluca Belediye Başkanı ve başkan yardımcıların, 

e) Başkan: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

f) Müdür: Emlak ve İstimlak Müdürünü ifade eder. 

g) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

h) Personel: Belediyede Norm Kadroya göre Kumluca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde çalışan memur, işçi ve 

sözleşmeli personel ile şirket personelini, 

i) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

j) Yönetmelik: Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara Dair Yönetmelik 

Temel İlkeler: 

Madde 4 - Kumluca Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tüm çalışmalarında: 

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, 

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, 

c) Hesap verebilirlik, 

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, 

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, 

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkeleri esas alır. 

Teşkilat Yapısı 

MADDE 5 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Müdür, şef, memur, işçi ve aşağıdaki birimlerden oluşur; 

a) İdari İşler Servisi 

b) Emlak Servisi 

c) İstimlak Servisi 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ve Alt Birimlerinin Görevleri 

Müdürlüğün Görevleri 

MADDE 6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Taşınmaz mallara ait sicil tutmak ve bu taşınmaz mallar için imar planına göre uygulama ve düzenleme 

yapmak. 

b) Gelir getirici taşınmaz malların kiraya verilmesi kontrol ve takibini yapmak, bakım ve düzenlenmesi 

konuları da kendi yetki ve çalışmaları dahilinde sürdürmek,  



c) Belediye adına tescili ya da kamuya terk edilmiş parsellerin işgal edilmelerini önlemek için gerekli hukuki 

muameleri yaparak işgale son vermek ya da bu durumda olan parsellerin kiraya vermek, ecrimisile 

bağlamak için gerekli yasal işlemleri yapmak. 

d) Belediyenin mülkiyetindeki taşınmazlar üzerine kaçak yapı yapılması durumunun tespiti halinde fuzuli 

şagilden ecrimisil tahakkuk takibini yapmak, kaçak yapının yıkılması için ilgili müdürlükle gerekli 

yazışmaları yapmak. 

e) 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda yeşil alan, park ve yolda kalan 

program doğrultusunda kamulaştırmak. 

f) Belediye mülkiyetinde bulunan belediye taşınmazların 2886 Devlet İhale Kanunu gereğince kiraya 

verilmesi, satılması ve bu işlemlerle ilgili gerekli tarh tahakkuk bilgi girişlerini yapmak. 

g) 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırma yapmak, kamulaştırma için önce yatırım 

müdürlüklerinden ilgili yıl içinde yatırım programlarında olan ve imar planında yol, park ve yeşil alanda 

kalan yerlerin listesi istenir. Ayrıca vatandaşların direk müdürlüğe başvurmaları halinde kamulaştırma 

komisyonunca parsel incelenir. Uygun görülmesi halinde satın alınarak veya trampa edilerek işlem 

sonuçlandırır. Gerek görülmesi halinde re’sen kamulaştırılır. 

h) Belediyenin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Yönetmeliği hükümlerini 

yerine getirmek. 

i) Tespit, şikayet, talimat doğrultusunda belediye mülkiyetindeki taşınmazların işgalini önelmek, işgalin 

tespiti halinde kaldırmak, işgalciye 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 75.maddesi gereğince yasal işlem 

yapmak. Gerektiği takdirde işgali sonlandırmak için 3091 Sayılı yasa gereğince mülki amirle yazışma 

yapmak. 

j) Belediyenin ihtiyaç duyduğu gayrimenkul alımı ve kiralama işlemlerini yapmak. 

k) Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların satış, trampa, tahsis, kiralanması ve bunlar üzerinde sınırlı ayni 

hak tesis edilmesine ilişkin işlemleri yürütmek. 

l) Kiracıların sözleşme/şartname hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek, ödenmeyen kiraların 

tahsilini sağlamak, sözleşme şartlarına uymayan kiracıların tahliyesini temin için ilgili birimleri 

bilgilendirmek. 

m) 3194 sayılı yasanın 17. Maddesi kapsamında kalan belediyeye ait gayrimenkullerinin satışını yapmak. 

n) Gerçek ve Tüzel kişiler tarafından emlak olarak yapılacak şartlı ve şartsız bağışlar şeklinde gayrimenkul 

hibelerinin kabulünü yapmak. 

o) Kamulaştırmasız el atma davaları neticesinde mahkeme kararı gereği tapu devirlerini yapılmasını 

sağlamak 
p) Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak, 

 

Müdürlüğün yetkisi 

MADDE 7 – Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, bu yönetmeliğin 6.maddesinde sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye 

Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 

a) Birimin harcama yetkilisidir.  

b) Birimin imza yetkilisidir. 

Müdürlüğün Sorumluluğu 

MADDE 8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Belediye Başkanı tarafından ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili 

kanunlarda belirtilen görevleri gereken özenle zamanında yapmak ve yürütmekle sorumludur. 

a) Harcama yetkilisi olarak kaynakların etkili, ekonomik verimli kullanır, 

İdari İşler Servisi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 9- 

a) Müdürlük personelinin özlük yazışmalarını yerine getirmek, 

b) Müdürlüğün satın alma evrak süreçlerini Destek Hizmetleri Müdürlüğüyle koordineli yürütmek, 

c) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, stratejik plan, performans programı ve performansa dayalı bütçe taslağı 

hazırlar, gelir tarifesine eklenecek gelir tekliflerini hazırlamak, 

d) Taşınır Kayıt ve Taşınır Kontrol işlemlerini mevzuata uygun şekilde yürütmek, 

e) Birim arşivin düzenli olmasını sağlamak, evrakların Arşiv Yönetmeliğinde belirlenen süre saklamasını temin ile 

kurum arşivine gönderilmesini sağlamak, 

f)  Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 

 

 



Emlak Servisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 10- 

a) Taşınmaz mallara ait sicil tutmak ve bu taşınmaz mallar için imar planına göre uygulama ve düzenleme 

yapmak. 

b) Gelir getirici taşınmaz malların kiraya verilmesi kontrol ve takibini yapmak, bakım ve düzenlenmesi 

konuları da kendi yetki ve çalışmaları dahilinde sürdürmek,  

c) Belediye adına tescili ya da kamuya terk edilmiş parsellerin işgal edilmelerini önlemek için gerekli hukuki 

muameleri yaparak işgale son vermek ya da bu durumda olan parsellerin kiraya vermek, ecrimisile 

bağlamak için gerekli yasal işlemleri yapmak. 

d) Belediyenin mülkiyetindeki taşınmazlar üzerine kaçak yapı yapılması durumunun tespiti halinde fuzuli 

şagilden ecrimisil tahakkuk takibini yapmak, kaçak yapının yıkılması için ilgili müdürlükle gerekli 

yazışmaları yapmak. 

e) Belediye mülkiyetinde bulunan belediye taşınmazların 2886 Devlet İhale Kanunu gereğince kiraya 

verilmesi, satılması ve bu işlemlerle ilgili gerekli tarh tahakkuk bilgi girişlerini yapmak. 

f) Tespit, şikayet, talimat doğrultusunda belediye mülkiyetindeki taşınmazların işgalini önelmek, işgalin 

tespiti halinde kaldırmak, işgalciye 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 75.maddesi gereğince yasal işlem 

yapmak. Gerektiği takdirde işgali sonlandırmak için 3091 Sayılı yasa gereğince mülki amirle yazışma 

yapmak. 

g) Belediye adına yeni gayrimenkul alımı ve kiralama işlemlerini yapmak. 

h) Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların satış, trampa, tahsis, kiralanması ve bunlar üzerinde sınırlı ayni 

hak tesis edilmesine ilişkin işlemleri yürütmek. 

i) Kiracıların sözleşme/şartname hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek, ödenmeyen kiraların 

tahsilini sağlamak, sözleşme şartlarına uymayan kiracıların tahliyesini temin için ilgili birimleri 

bilgilendirmek. 

j) Gerçek ve Tüzel kişiler tarafından emlak olarak yapılacak şartlı ve şartsız bağışlar şeklinde gayrimenkul 

hibelerinin kabulünü yapmak. 
k) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 

İstimlak Servisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 11- 

a) Belediye adına tescili ya da kamuya terk edilmiş parsellerin işgal edilmelerini önlemek taşınmazın 

koordinatlarını sayısal değerlerini üretmek. 

b) 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda yeşil alan, park ve yolda kalan 

program doğrultusunda kamulaştırmak. 

c) 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırma yapmak, kamulaştırma için önce yatırım 

müdürlüklerinden ilgili yıl içinde yatırım programlarında olan ve imar planında yol, park ve yeşil alanda 

kalan yerlerin listesi istenir. Ayrıca vatandaşların direk müdürlüğe başvurmaları halinde kamulaştırma 

komisyonunca parsel incelenir. Uygun görülmesi halinde satın alınarak veya trampa edilerek işlem 

sonuçlandırır. Gerek görülmesi halinde re’sen kamulaştırılır. 

d) Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların satış, trampa, tahsis, kiralanması ve bunlar üzerinde sınırlı ayni 

hak tesis edilmesine ilişkin işlemleri yürütmek. 

e) Tespit, şikayet, talimat doğrultusunda belediye mülkiyetindeki taşınmazların işgalini önelmek, işgalin 

tespiti halinde kaldırmak, işgalciye 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 75.maddesi gereğince yasal işlem 

yapmak. Gerektiği takdirde işgali sonlandırmak için 3091 Sayılı yasa gereğince mülki amirle yazışma 

yapmak. 

f) 3194 sayılı yasanın 17. Maddesi kapsamında kalan belediyeye ait gayrimenkullerinin satışını yapmak. 

g) Kamulaştırmasız el atma davaları neticesinde mahkeme kararı gereği tapu devirlerini yapılmasını 

sağlamak 
h) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Çalışmalarda işbirliği ve uyum 



Madde 12 — Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak 

amacıyla, Emlak ve İstimlak Müdürünün başkanlığında servis sorumlularının katılımı ile ayda bir defadan az olmamak 

üzere, tutanaklı düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda: 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek 

bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır. Aylık raporlar üst yöneticinin değerlendirmesine sunulmak üzere Başkan 

Yardımcısının görüşüne sunulur. 

Müdürün Görev Yetki ve Sorumluluğu: 

Madde 13 –  

a) Bu yönetmeliğin 6.maddesinde sayılan Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konular ile mevzuatın 

öngördüğü görevleri zamanında ve doğru olarak, Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak, 

uygun bir şekilde yerine getirmek, 

b) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, stratejik plan, performans programı ve performansa dayalı bütçe taslağı 

hazırlar, gelir tarifesine eklenecek gelir tekliflerini hazırlar, 

c) Bu yönetmeliğin 6.maddesindeki görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programların yürütülmesinde 

karar verme, tedbir alma ve uygulamak, 

d) Müdürlüğün personel görev dağılımını, iş ve işlemlerin düzenlemelerini yapmaya, faaliyetlerini denetlemeye, varsa 

aksaklıkları gidermek, tedbir almak, 

e) Müdürlüğün yükümlü olduğu hizmetlerin etkinliği ve sürekliliği açısından çalışma konularına göre idari ve 

yaptırıma yönelik cezai işlemlerin belirlenmesine, yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına, 

f) Müdürü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, göreviyle ilgili diğer mevzuat hükümleri ve bu yönetmelik ile kendisine 

verilen görevlerin yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye Başkanı 

ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 

g) Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yapmaya yetkilidir. 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler 

Madde 14 — Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde 

elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa 

numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir. 

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar 

Madde 15 — Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden 

evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur. 

Birim içi birim dışı her türlü yazışmalar EBYS üzerinden yapılır. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

Madde 16- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 

Yürürlük 

Madde 17 -Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve ilanından sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

EK MADDE: GENEL GEREKÇE 

1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün görev, yetki, sorumluğuna ait genel ve özel çerçevede yazılı bir mevzuata 

ihtiyacı olması. 

2. Belediyemizin teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi sonucu bazı birimlerin kaldırılması veya yeni kurulması ya 

da statülerinin değişmesi,  

3. Belediye mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde birçok değişikliklerin olması,  

4. Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile  

5. Gelişen teknoloji ve otomasyon sistemine uygum sağlanması ve bu yönde yapılan yeni mevzuat değişikliklerine 

göre işlem yapılması ve benzeri nedenlerden dolayı Müdürlüğümüz Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 

güncellenmesi için yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 

Mustafa KÖLEOĞLU                  Rabia DEMİR         Ayhan AYTEKİN 

              Belediye Başkanı                     Meclis Kâtibi                Meclis Kâtibi  



 



FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve kapsam 

Madde 1 – Bu yönetmelik Kumluca Fen İşleri Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, çalışma usul ve 

esaslarını, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirler. 

Dayanak 

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b, 48.maddeleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 

İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Belediye: Kumluca Belediyesini, 

b) Servis: Fen İşleri Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı alt birimleri, 

c) Üst yönetici: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

d) Üst yönetim: Kumluca Belediye Başkanı ve başkan yardımcıların, 

e) Başkan: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

f) Müdür: Fen İşleri Müdürünü ifade eder. 

g) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

h) Personel: Belediyede Norm Kadroya göre Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan memur, işçi ve 

sözleşmeli personel ile şirket personelini, 

Temel İlkeler: 

Madde 4 - Kumluca Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında: 

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, 

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, 

c) Hesap verebilirlik, 

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, 

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, 

0 Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkeleri esas alır. 

Teşkilat Yapısı 

MADDE 5 - (1) Özel Kalem Müdürlüğü aşağıdaki birimlerden oluşur; 

a) Fen İşleriServisi, 

b) Park ve BahçelerServisi. 

c) İdari İşlerServisi 

d) Teknik İşlerServisi 

e) Garaj ve Saha İşleri Servisi 

f) Kırsal Hizmetler Servisi 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Fen İşleri Müdürlüğü ve Alt Birimlerinin Görevleri 

Fen İşleri Servisinin görevleri 

Madde 6 - Aşağıda belirtilen görevler, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülür: 

1) Bedeli Belediye tarafından karşılanan ve ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her türlü işin ilgili mevzuat ve 

hükümlere göre keşiflerini hazırlamak. 

2) Belediyemizin ihtiyaç duyduğu hizmet binaları, kültür merkezleri, sağlık ve sosyal içerikli binalar, spor tesisleri, 

lojmanlar vs. üst yapı yapım işleri ve Belediyemizin mülkiyetinde bulunan hizmet binaları, gerek duyulduğu taktirde Milli 

Eğitime bağlı okullar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarının bakım ve onarımı ile ilgili yatırımları 

hazırlamak, bunlarla ilgili metraj, keşif ve teknik şartnameleri hazırlamak, ilgili yapım işlerinin kontrollüğünü yapmak, 

3) Kontrolörlük hizmetlerini yapmak, hak ediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek 

sonuçlandırmak, 

4) İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak, 

5) Kat karşılığı veya Yap-İşlet-Devret metodu ile yaptırılan işlerin kontrolörlüğünü yapmak bunlarla ilgili bütün işlemleri 

yerine getirmek, 

6)Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımlarını sağlamak. 

7) Gerekli yerlere istinat duvarları ve yol kenarlarına ve merdivenlere korkuluklar yapmak, 

8) Belediyenin görev ve yetki alanına giren yollarda bordur ve tretuvar çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, 

9) Alt ve üst geçitleri yapmak, yaptırmak ve onarımını sağlamak, 

10) Teknik konularda başkanlık makamına ve belediyelerin diğer birimlerine danışmanlık yapmak 

11) Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların idaremizce uygun görülen ihtiyaçlarının giderilmesinde müdürlüğün 

görev alanları ile ilgili kısımlarını yerine getirmek, 



12) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek. 

13)Doğal afetler veya kar, yağmur vb. hava şartları sebebiyle oluşan olumsuz durumlarda günün 24 saati acil müdahale 

ekipleri oluşturarak çalışmalar yapmak, 

14) Metruk binaları, 775 Sayılı Kanunun 18.maddesine göre veya Belediye encümeni tarafından yıkım kararı alınan kaçak 

yapıların yıkımını yapmak.(Yapı kontrolden bir personelin yıkımda bulunması) Yapı tatil zaptına göre yıkımın 

yapıldığına dair (maliyet raporunu içerecek şekilde) rapor ve tutanağı hazırlamak. 

15) Kırsal da alt yapı ve üst yapı tesislerinin inşası, bakım, onarım ve tamirini yapmak, ilgili, birimlerle koordinasyonu 

sağlamak, hizmet ve yatırımlarına ilişkin uygulamalarla ilgili etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini 

izlemek, desteklemek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapmak, çevre sorunları 

konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak, toplantılar düzenlemek, 

16) Kırsal bölgelerde sulama suyu kanallarının bakımı, yapımı, temizliği hizmetlerini yapmak, taşkınlar ve arızalar ile 

ilgili gerekli tedbirleri almak. 

 

Park ve BahçelerServisinin görevleri 

Madde 7- 

1) İmar planında dinlenme parkı, çocuk bahçesi, spor alanları,yaya bölgeleri ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri 

tespit ederek projelendirir veuygulamasını yapmak ya da ihale yolu ile yaptırmak. 

2) Yeşil alanların, kaldırım yeşilliklerinin ve parkların bakım (budama, sulama, aydınlatma, form budama, yabani ot 

alımı, çapalama,ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama vs.) ve onarımını yapmak veya ihale yolu ileyaptırmak. 

3) Ağaçlandırma çalışmaları yapmak veya yaptırmak.(Toplu ağaçlandırma ve yol, refüjağaçlandırmaları yapmak 

4) İlçenin yeşillendirilmesi için sera ve fidanlık alanlarımızı ileriye yönelik genişletmek, yenibitkisel materyaller üretmek 

ve satın almak. 

5) Kamu kurum ve kuruluşlarında gelen taleplere, müdürlüğün yürütmekte olduğu çalışmalardahilinde yardımcı olmak. 

6) Yeşil alanlarda sulama tesisatlarının kurulması, bank ve diğer kent mobilyaları gibi parkdonatımlarının temini, 

montesi, tamir ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapmak. 

7) Şehrin estetiği için süsleyici materyaller (çiçeklik, havuz) projelendirmek, uygulamayapmak veya yaptırmak. 

8) Özel günler ve resmi bayramlarda özel kuruluş ve resmi dairelerden gelen taleplerdoğrultusunda süsleme ve çelenk 

yapma faaliyetlerini yürütmek. 

9) Çevre ile ilgili adli konularda park ve bahçeler müdürlüğünde görevli teknik elemanlarcabilirkişilik görevini yapmak. 

10)Cadde, sokak, meydan ve refüjlerde ağaçlandırma, çiçek dikim, çim ekimi ve temizlik 

çalışması yapmak, 

11)Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu tarafından anıt ağaç ya da korunacak ağaç 

olarak tescillenmesi gerekli özellik arz eden ağaçların tespit etmek, 

12) Vatandaşlara çevre bilincinin aşılamak. 

13)Park- bahçe alanlarının ve birimin eksikleri konusunda müdürlük makamına raporsunmak, 

14)Birim faaliyetleri ile ilgili toplantılara katılmak, konusuyla ilgili kuruluşlarla iş birliği sağlamak, gerektiğinde konu ile 

ilgili olarak müdürlüğü bilgilendirmek, 

15)Yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve müdürlük makamına sunmak, 

 

İdari İşler Servisinin görevleri 

Madde 8- İdari İşler Servisinin görevleri şunlardır: 

a) Müdürlüğün haberleşme, yazışma ve evrak akışı ve arşivleme işlerini yürütmek. 

b) Müdürlüğe gelen şikayetleri ilgili birime aktarmak. 

c) Gerçekleştirme görevlisi olarak muhasebe işlemlerini gerçekleştirmek, 

d) Personel hareketlerini (izin-rapor vb.) kayıt altına almak, 

e) Müdürlük faaliyetlerini belirli periyotlarla raporaltına almak, talep halinde üst yöneticiye sunmak, 

f) Personel çalışma programını hazırlamak, 

g) Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programının hazırlanmasını vetakip edilerek 

sonuçlandırılmasını sağlamak, 

h) Müdürlüğün bütçesini, performans programını, faaliyet raporunu hazırlamak 

h) Müdürün verdiği benzer nitelikteki işleri yapmak. 

 

Teknik İşler Servisi’nin Görevleri 

Madde 9 — Teknik İşler Servisinin görevleri şunlardır: 

a) Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde hizmet binaları ve yollar vb. projeler içinöneride bulunmak, hazırlanan 

projelerin keşif ve ihale çalışmalarını gerçekleştirerekneticelendirmek. 

b) Kumulca genelinde yeni imar yolları yapmak, arazi yollarını düzenlemek, 

c) Mevcut yolların yeniden düzenlenmesi işlerinkontrollüğünü yapmak ve bu işlere aitihale hazırlık çalışmaları ile 

ihalelerin yapılmasında görev almak; 

d) Yapımı süren ve tamamlanan hizmet binaları, yollar ve her türlü üst yapı tesis vedüzenlemelerin geçici ve kesin kabul 

işlemlerini yürütmek, bunların şartnameler veyönetmelikler kapsamında yürütülmesi ile yapıların ekonomik ve sağlıklı bir 

şekilde 



program dahilinde tamamlanmasını kontrol etmek 

e) Kumluca genelinde kazı ruhsatı yapılan kazıların kontrollüğünü yapmak, cadde ve sokaklarda ruhsatsız çalışmalarını 

takip ederek, gerekli yasal işlemleri yapmak, 

f) Müdürlüğün çalışma yaptığı cadde ve sokakların altyapı sorunlarının, ilgili paydaş kurumlar ile irtibat halinde, 

çözümünü sağlamak, 

g) Cadde ve sokaklarda yanmayan sokak aydınlatma lambaları konusundaki şikayetleri ilgili makamlara iletmek, 

h) Kurum, kuruluş ve gerçek şahıslar tarafından izinsiz olarak kaldırım ve yollarda yapılan tranşelere müdahale etmek, 

i) Vatandaşlardan çeşitli yollarla gelen altyapı konusundaki şikayetleri yerinde veya dosyadan inceleyerek, gerekli 

işlemleri yapmak ve yetkili kişi ve kurumlarla irtibata geçerek çözüm için yardımcı olmak 

j) Belediyenin sorumluluğu altında bulunan cadde ve sokaklardaki yolların yapımı, bakımı ve onarımını sağlamak. 

k) Açılan yolların bordürlerinin döşenmesi ve tretuvar dolgularının yapılmasınısağlamak, 

l) İhale suretiyle yaptırılan yol, bina ve benzeri tesislerin bakım ve onarım faaliyetlerininkontrollüğünü yapmak, 

m) Tabii afet vb. durumlarda iş makineleri ve ekipler ile çalışmalara katılmak, 

n) Kış aylarında kar yağışında karla mücadele etmek, 

o) Yolların asfalt kaplama ve tranşelerin asfalt yamalarını yapmak. 

q) Kumluca bulunan kreş, sağlık ocağı, huzur evi, aile danışma merkezleri, kültür vesanat merkezleri, belediye hizmet 

binaları, sokak çocukları evleri, hayvan hastanesi vemuhtarlık binalarının ve başkanlık tarafından karar verilen diğer 

yapıların yapımı,tadilat ve onarımını yapmak veya yaptırmak, 

r) Belediyede ilgili birim veya müdürlükler tarafından tespit edilen kaçak yapılarınyıkımı işlemlerini sonuçlandırmak, 

s) Tarihi eserlerin tehlike arz etmesi durumunda, çevresini korumaya almak başta olmaküzere, gerekli tedbirleri alarak, 

t) Müdürün vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Garaj ve Saha İşleri Servisi’nin Görevleri 

Madde 10 — Garaj ve Saha İşleri Servisi’nin yürüteceği görevler şunlardır: 

a) Belediye hizmetleri için ihtiyaç duyulan iş araç ve makinelerinin kiralama veya satınalma işlemlerini yapmak, hizmetin 

şartnamesine uygun verilmesini kontrol ve takipederek sonuçlandırılmasını sağlamak, 

b) Belediye’ye ait iş makinelerinin ve araçları ile atölyede bulunan tesisat, makine veteçhizatlarının bakımı ve 

onarımlarının yapılmasını sağlamak 

c) Müdürlüğün görev alanına giren konularda ihale dosyalarını hazırlamak, İhale edilenişlerin kontrollüğünü yapmak, 

İhalesi tamamlanan işlerin kesin hesabını kontrol etmek 

d) Stok durumu ve malzeme depolarının zamanında kontrol edilmesini sağlamak, 

e) İş makinaları, kamyon vb. araçların çalışma programlarını düzenlemek, 

f) Müdürlüğe ait araçların zorunlu trafik sigorta işlemlerinin takibini yapmak, 

g) Müdürlüğe ait alınan tüm malzemelerin giriş-çıkış işlemlerinin ve kontrolünü yapmak, 

h) Müdürün verdiği benzer nitelikteki diğer işleri yapmak. 

 

Kırsal Hizmetler Servisi’nin Görevleri 

Madde 11 — 

a)Kırsal da alt yapı ve üst yapı tesislerinin inşası, bakım, onarım ve tamirini yapmak, ilgili, birimlerle koordinasyonu 

sağlamak, hizmet ve yatırımlarına ilişkin uygulamalarla ilgili etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini 

izlemek, desteklemek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapmak, çevre sorunları 

konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak, toplantılar düzenlemek, 

b) Vatandaşların, kurum ve kuruluşların kırsal mahallelere ilişkin dilek ve şikâyetlerini almak, değerlendirmek, gereğini 

yerine getirmek ve şikâyet sahibine bilgi vermek, 

c) Kırsal bölgelerde sulama suyu kanallarının bakımı, yapımı, temizliği hizmetlerini yapmak, taşkınlar ve arızalar ile ilgili 

gerekli tedbirleri almak. 

d)Kırsal bölgelerde görev alanına giren Müdür ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Müdürlük Yöneticilerinin Görev, yetki ve Sorumlulukları 

 

Fen İşleri Müdürü’nün görev ve yetkileri 

Madde 12— Fen İşleri Müdürü 

a) Birimi yönetir, Başkanlık huzurunda temsil eder, görev dağılımını yapar ve servisler arasındaki koordinasyonu sağlar. 

b) Birimin yazışmalarını yürütür, görev alanı kapsamında, belediyenin diğer idarelernezdindeki iş ve işlemlerini izler ve 

sonuçlandırılmasını sağlar. 

c) İlçenin sosyal ve ekonomik gelişmesini sağlayacak yatırımlar için; müdürlüğün stratejik planlarını 

hazırlamak/hazırlatmak, stratejik planlar ve bütçe doğrultusunda projeler hazırlamak/hazırlatmak, hazırlanan projelerin 

uygulanmasını sağlamak, 

d) Birim bütçe,performans programı, faaliyet raporunu programını hazırlar ve sunar. 



e) Hizmetlerin şeffaf, planlı, belediyenin stratejik amaçlarına ve mevzuata uygun birşekilde yürütülmesi için gerekli 

önlemleri almak, 

f) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlar. 

g) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlar. 

h) Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetimilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve 

mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğiniiçeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporlarına 

ekler. 

i) Birimiyle ilgili toplantılara katılır, birim içinde düzenli ve planlı toplantılaryapılmasını sağlar. 

j) Görevlerini yerine getirirken birim içi ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içindeçalışılmasını sağlar. 

k) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerinisağlayacak çalışmalar yapar. 

l) Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirir; biriminde moral, motivasyonve performansı artırıcı çalışmalar 

yapar. 

m) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar, 

n) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince sorumluluğundaki taşınırların kaydı, muhafazası, doğru yerde kullanılması, birim 

taşınır yönetim dönemi hesabının verilmesi için Taşınır Kayıt Yetkilisi ve Taşınır Kontrol Yetkilisi görevlendirir. 

o) Birimin disiplin amiridir.  

ö) Birim içi görevlendirmeleri tebliğ eder. İş tanımlamalarını yapar. 

p) Akaryakıt depolamak, muhafaza etmek, kayıtlarını tutmak, sarf fişlerini arşivlemek ve ilgili müdürlüğe teslim etmek,  

n) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirir. 

 

Fen İşleri Müdürü’nün sorumlulukları 

Madde 13 — Fen İşleri Müdürü, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine 

getirilmesinden üst yönetime karşı sorumludur.  

Müdür; 

a) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli vedoğru yürütülmesinden 

sorumludur. 

b) Stratejik plan ve performans programındaki hedeflerin gerçekleşmesinden sorumludur. 

c) Birimi ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına vemevzuata göre çalışılmasından 

sorumludur. 

 

Servis Sorumlularının görev ve yetkileri 

Madde 14— Servis Sorumlusu, 

a) Müdürün belirlediği görev dağılımı doğrultusunda, personeli arasında görev dağılımını 

yapar ve personelin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar. 

b) Kendine bağlı personelinin performansını periyodik olarak değerlendirip müdüre bilgisunar: moral, motivasyon ve 

performans arttırıcı çalışmalar yapar. 

c) Servisin iş ve işlemlerini şeffaf, planlı, birimin stratejik hedeflerine, performansprogramına ve mevzuata uygun bir 

şekilde yürütür. 

d) Servis çalışanlarının eğitim ihtiyacını belirler ve üstüne iletir. 

e) Servis çalışanlarının özlük işlemlerini takip eder. 

f) Servis içinde düzenli, planlı ve tutanaklı toplantıların yapılmasını sağlar. 

g) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar. 

h) Müdürün vereceği benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirir. 

 

Servis sorumlularının sorumlulukları 

Madde 15— Servis sorumlusu, servis görevlerinin yerinde ve zamanında yerine 

getirilmesinden müdüre karşı sorumludur. Servis sorumlusu; 

1) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli vedoğru yürütülmesinden 

sorumludur. 

2) Performans programındaki servis hedeflerinin gerçekleşmesinden sorumludur. 

3) Sorumlu olduğu servis ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine,kurallarına ve mevzuata göre 

çalışılmasından sorumludur. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

 

Çalışmalarda işbirliği ve uyum 

Madde 16 — Fen İşleri Müdürlüğü'nün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekliönlemleri almak amacıyla, 

Fen İşleri Müdürünün başkanlığında servis sorumlularının katılımıile ayda bir defadan az olmamak üzere, tutanaklı 

düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda: 



Fen İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve önerilerdeğerlendirilerek bilgi 

paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır. Aylık raporlar üst yöneticinin değerlendirmesine sunulmak üzere Başkan 

Yardımcısının görüşüne sunulur. 

 

Müdürün Görev Yetki ve Sorumluluğu: 

Madde 17 –  

a) Bu yönetmeliğin 6.maddesinde sayılan Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konular ile 

mevzuatın öngördüğü görevleri zamanında ve doğru olarak, Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısına bağlı 

olarak, uygun bir şekilde yerine getirmek, 

b) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, stratejik plan, performans programı ve performansa dayalı bütçe taslağı 

hazırlar, gelir tarifesine eklenecek gelir tekliflerini hazırlar, 

c) Bu yönetmeliğin 6.maddesindeki görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programların yürütülmesinde 

karar verme, tedbir alma ve uygulamak, 

d) Müdürlüğün personel görev dağılımını, iş ve işlemlerin düzenlemelerini yapmaya, faaliyetlerini denetlemeye, 

varsa aksaklıkları gidermek, tedbir almak, 

e) Müdürlüğün yükümlü olduğu hizmetlerin etkinliği ve sürekliliği açısından çalışma konularına göre idari ve 

yaptırıma yönelik cezai işlemlerin belirlenmesine, yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına, 

f) Müdürü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, göreviyle ilgili diğer mevzuat hükümleri ve bu yönetmelik ile kendisine 

verilen görevlerin yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye Başkanı 

ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 

g) Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yapmaya yetkilidir. 

 

 

Fen İşleri Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler 

Madde 18 — Müdürlükler arası yazışma Müdürün imzası ile yürütülür. Fen işleri Müdürlüğünde kullanılacak defter, 

kayıt ve belgeler, aynı bilgileriiçerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, 

kayıtve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerinceimzalanmak suretiyle konularına 

göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir. 

 

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar 

Madde 19 — Fen İşleri Müdürlüğü’ne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kaydaalınarak gelen ve giden evrak 

defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosyaplanına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur. 

Birim içi birim dışı her türlü yazışmalar EBYS üzerinden yapılır. 

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

Madde 20- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuathükümlerine uyulur. 

 

Yürürlük 

Madde 21-Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve ilanından sonra yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 22 - Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

 

EK MADDE: GENEL GEREKÇE 

1. Fen İşleri Müdürlüğümüzün görev, yetki, sorumluğuna ait genel ve özel çerçevede yazılı bir mevzuata ihtiyacı 

olması. 

2. Belediyemizin teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi sonucu bazı birimlerin kaldırılması veya yeni kurulması 

ya da statülerinin değişmesi,  

3. Belediye mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde birçok değişikliklerin olması,  

4. Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile  

5. Gelişen teknoloji ve otomasyon sistemine uygum sağlanması ve bu yönde yapılan yeni mevzuat değişikliklerine 

göre işlem yapılması ve benzeri nedenlerden dolayı Müdürlüğümüz Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 

güncellenmesi için yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 

 

 

 

Mustafa KÖLEOĞLU                   Rabia DEMİR          Ayhan AYTEKİN 

          Belediye Başkanı                       Meclis Kâtibi               Meclis Kâtibi 
 



 



 



KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler 

 

Amaç  

MADDE 1- Bu yönetmelik Kumluca Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünün Kuruluş, görev ve çalışma esaslarını 

düzenler.  

Kapsam  

MADDE 2- Bu yönetmelik Kumluca Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünde çalışanları, çalışanların görevlerini ve 

çalışma esaslarını kapsar. 

Yasal Dayanak 

MADDE 3-  Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri 

Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak 

hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

MADDE 4-  Bu Yönetmelikte adı geçen; 

a) Belediye: Kumluca Belediyesini, 

b) Başkanlık: Kumluca Belediye Başkanlığını,  

c) Başkan: Kumluca Belediye Başkanını, 

ç) Başkan Yardımcısı: Kumluca Belediye Başkan Yardımcısını,  

d) Müdürlük: Hukuk İşleri Müdürlüğünü,  

e) Müdür: Hukuk İşleri Müdürünü, 

f) Avukat: Avukat sıfatını haiz, kadrolu veya kadro karşılığı sözleşmeli avukatları,  

g) Kalem: Müdürlüğün yazı işlerini yürüten servisini  

ğ) Kalem çalışanları: Şef, memurlar ve diğer personeli, İfade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, Bağlılık ve Teşkilat Yapısı Kuruluş 

Kuruluş 

MADDE 5- Kumluca Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48. maddesi ve 22.02.2007 

tarihli 26442 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm İlke ve 

Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümleri gereğince kurulmuştur.  

Bağlılık  

MADDE 6- Kumluca Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına bağlı olarak görev yapar.  

 

Teşkilat Yapısı  

MADDE 7-  Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir:  

a) Müdür  

b) Avukat  

c ) Kalem  

d) Kalem çalışanları 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

 

Görev ve yetkiler /Müdürlüğün görevleri 

MADDE 8- (1)Belediye Başkanına bağlı olarak görev yapan Müdürlük; 

 a) Belediye Başkanı, Belediye Encümeni, Belediye Başkan Yardımcıları ile diğer müdürlükler tarafından istenen 

konularda hukukî görüş bildirir. 



 b) Diğer müdürlükler tarafından Hukuk İşleri Müdürlüğünden Başkanlık Oluru ile görüş istenebilir. Görüş istenirken, 

görüş istenen konunun ve yapılacak işlemlerin tanımı yapılır. Tereddüt edilen noktanın ne olduğu açıklanır. Görüş isteyen 

müdürlüğün konuya ilişkin düşüncesi ile konu ile ilgili bilgi ve belgeler yazıya eklenir. Görüş isteyen müdürlük 

görevlileri, görevleriyle ilgili yasal düzenlemeleri bilmek zorunda olduklarından bu düzenlemelerde açıkça belirtilen 

konularda görüş isteyemezler. Hukuki görüş ancak kanun, tüzük, yönetmelik ve sözleşmelerde boşlukların olması, 

düzenlemelerdeki hükümlerin kolay anlaşılamaz olması ve yoruma ihtiyaç duyulan durumlarda istenebilir. Görüş talebi; 

Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından yürürlükteki yasal düzenlemelere göre incelenir ve düzenlenen hukuki görüş ilgili 

müdürlüğe gönderilir. Hukuk İşleri Müdürlüğünce bildirilen görüşler bağlayıcı değildir. Yapılan hizmet açıklama ve 

yorumlama hizmetidir. Bu sebeple görüş veren avukatın sorumluluğunu gerektirmez. Hukuki görüş istemekle ilgili 

müdürlüğün sorumluluğu ortadan kalkmaz.  

c) İş sahipleri tarafından hukuki görüş istenemeyeceği gibi verilen görüşler hakkında da iş sahiplerine bilgi verilemez.  

(2) Müdürlük, Belediye adına veya belediye aleyhine açılan davalar ile icra takip işlerini ve diğer yargıyla ilgili iş ve 

işlemleri izleme, sonuçlandırma; davaya esas olacak ön işlemleri (ihtarname keşide etmek, delil tespiti yaptırmak vs.) 

izleyerek sonuçlandırmak görevini yürütür.  

(3) Temyizden ve karar düzeltmeden vazgeçilmesi, feragat, sulh ve kabul yolu ile davaların sonuçlandırılması, davadan 

vazgeçilmesi işlerini, konusuna göre yetkili olan Belediye Başkanının yazılı Olur'unun alınması veya Belediye Meclisinin 

kararı olması koşulu ile yürütür.  

(4) Avukatlar, dava ve icra işlerinin yürütülmesi için diğer müdürlüklerden Müdürlük yazısı ile bilgi ve belge 

isteyebilirler. Acil durumlarda müdürlük yazısı olmaksızın da bilgi ve belge isteyebilirler.  

(5) Davalardaki sav ve savunmalar, icra takiplerindeki talepler ve itirazlar; ilgili müdürlükler tarafından verilen bilgi ve 

belgelere dayandırılır. İlgili müdürlüklerin yanlış veya eksik bilgi vermesi ile hukuken geçerli delil gösterilmemesi 

durumlarında avukatlar sorumlu tutulamaz. Avukatların süre belirterek istemiş olduğu bilgi ve belgelerin, belirtilen sürede 

ilgili müdürlük tarafından eksiksiz olarak gönderilmesi zorunludur. Bu zorunluluktan dolayı belgelerin gecikmesinden 

avukatlar sorumlu tutulamaz.  

(6) Delil tespiti yaptırıldığı ve tebliğ edildiği hallerde buna ait belge ve rapor, Müdürlük tarafından bekletilmeden ilgili 

müdürlüklere gönderilir. İlgili müdürlük tespite itiraz edilmesini istediği takdirde, itiraz nedenlerini belge ve bilgi ile 

birlikte açık ve eksiksiz olarak Hukuk İşleri Müdürlüğüne gönderir. İlgili müdürlük en kısa zamanda incelenmesini 

bitirerek savunmanın yapılabilmesi için sürenin bitimine en az 3 gün kala görüşünü Hukuk İşleri Müdürlüğüne vermek 

zorundadır. Aksi halde gecikmeden doğacak sorumluluk ilgili müdürlüğündür. 

(7) Belediye tüzel kişiliği adına diğer kişiler tarafından belediyeye gönderilen ihtarnameler Yazı İşleri Müdürlüğü 

tarafından ilgili müdürlüğe havale edilir. İlgili müdürlük gerekli görürse Hukuk İşleri Müdürlüğünden alacağı hukuki 

görüşe göre ihtarnameye cevap verir.  

(8) Belediye tüzel kişiliği adına belediye tarafından diğer kişilere gönderilecek ihtarnameler ilgili müdürlük tarafından 

gönderilir. İlgili müdürlük gerekli görürse Hukuk İşleri Müdürlüğünden, yukarıdaki maddelerde yazılı koşullara uygun 

olarak hukuki görüş ister.  

(9) Yargılama sonucunda mahkeme, parasal ödemeye ilişkin karar verdiği takdirde, müdürlük, gerekli ödemenin 

yapılması için ilgili müdürlüğe yazı ile bildirir. İlgili müdürlük ödemeye yönelik belgeleri düzenleyerek, ödenmek üzere 

Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir. Gecikilen hallerde veya ödenmemesi durumunda oluşacak sorumluluk ilgili 

müdürlüğe aittir.  

(10) Mahkemeler, Cumhuriyet Savcılıkları ve İcra Müdürlükleri tarafından istenilen bilgi ve belgeler, ilgili olan 

müdürlükler tarafından isteyen kuruma gönderilecektir. Gönderilen bilgi ve belgelerden kaynaklanan sorumluluklar, ilgili 

müdürlüklere aittir. 

 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 9-Hukuk İşleri Müdürü,  8’ inci maddede belirtilen görevleri yapmak ve yaptırmak ile yetkili ve sorumludur. 

 

Hukuk Servisinin görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 10- Müdürlük bünyesinde çalışan avukatlar ve kalem memurları aşağıdaki fonksiyonları yerine getirilmesinden 

sorumludur. 

a)Avukatlar: Müdürlükçe görevlendirilecekleri konu ve alanlarda meslek kuralları ile bağlı olarak savunma, inceleme, 

danışma ve temsil görevlerini yürüten ve yetkilerini kullanan meslek mensuplarıdır. Avukatlar görevlerinde 



bağımsızdırlar, asli görevi ile bağdaşmayacak hiçbir görev verilemez ve çalıştırılamazlar. Avukatlar, Belediyenin 

dışındaki iş ve hizmetlerde görevlendirilemezler.  

Avukatlar; Hukuk İşleri Müdürü tarafından kendilerine verilen adli ve idari davalar ile diğer işleri sonuna kadar izlemek, 

Müdürlüğün görev alanına giren tüm işlemlerde Belediyenin hak, yetki ve çıkarlarının korunmasına özen göstermek, 

meslek kurallarının gösterdiği özen ve sadakat yükümlülüğü yerine getirmekle yükümlü ve sorumludurlar. 

b)Kalem Memurları: Hukuk İşleri Müdürlüğünün kayıt, yazışma ve bilgisayar işlemleri, dosya düzenlemesi, davalarla 

ve icra giderleri ile ilgili mutemetlik hizmetleri ve diğer tüm kalem işlerinden sorumlu ve yürütülmesini sağlar. Müdürlük 

tarafından hazırlanan yazıları, ihtarnameleri, davalarla ilgili tüm dilekçeleri daktilo etmek, davalarla ilgili ara karar ve 

karar sonuçlarını ilgili dairesine karar suretiyle birlikte göndermek, yazışmaların bir suretini dava dosyasında ve diğer 

suretini yazışma dosyasında muhafaza etmek ve diğer tüm yazışma ve dosyalama işlerini yapmakla görevlidir. 

Mahkemelerde davaların açılması ile ilgili işlemleri yürütmek, cevap dilekçeleri, temyiz dilekçeleri, delil listesi vs. 

dilekçeleri ve eklerini ilgili mahkemelere vermek ara kararlar gereğince mahkemelerde yapılması gereken işlemleri 

yapmak, yapılan işlemlerle ilgili masrafları mahkeme veznesine veya ilgili merciine yatırarak karşılığında alacağı gider 

belgelerini teslim etmek, bir suretini dava dosyasında muhafaza etmek, Belediyece takip edilen davalarla ilgili kararları, 

Yargıtay ilamlarını tebliğe çıkarmak kesinleşen ilamlarla kesinleşme şerhi verdirtmek ve diğer tüm takip işlemlerini 

süresinde yürütmekle ve icraya konu ilamlı ilamsız takiplere ait dosya tanzim etmek, İcra ve ödeme emirlerini 

hazırlamak, esasa ve fihriste kaydetmek icra dairelerinde Avukatın yapması gereken işlemler dışındaki işlemleri 

yapmakla görevlidir. 

 

Yapılacak olan yazışmalar  

MADDE 11 - Belediye birimleri arasındaki yazışmalar Hukuk İşleri Müdürünün imzası ile yürütülür. Belediye dışı 

yazışmalar Başkan ya da yazışma konusuyla ilgili Başkan Yardımcısının, gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerinin 

muhatap bulunduğu ve gecikmesinde sakınca arzeden konularda Hukuk İşleri Müdürünün imzası ile yürütülür.   

 

Hukuk işleri müdürlüğünün kuruluş içerisindeki yeri   

MADDE 12 - (1) Hukuk İşleri Müdürlüğü doğrudan Kumluca Belediye Başkanına bağlı olarak çalışır. Müdürlüğe talimat 

verme yetkisi Belediye Başkanına aittir,  

(2) Hukuk İşleri Müdürü kendi müdürlüğü bünyesindeki personele talimat verme yetkisini haizdir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER 

Faaliyet raporu  

MADDE 12 -Hukuk İşleri Müdürlüğü ancak Kumluca Belediye Başkanının talimatı üzerine Başkanlık Makamına 

çalışmaları ile ilgili bilgi, belge ve rapor vermekle yükümlüdür.  

 

Denetim  

MADDE 13 -  Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün görev ve takdir alanlarına giren konu ve işlemler denetleme konusu 

yapılamaz.  

 

Çeşitli Hükümler 

MADDE 14- Belediye Başkanı ve Belediye Başkanınca yetkilendiren merci dışında Belediye İçerisinde bir birim veya 

mercii görevlerinin gereklerine aykırı olarak Hukuk İşleri Müdürlüğünden bilgi, belge ve rapor isteyemez. 

 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 15- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Avukatlık Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili 

mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

Vekâlet ücreti  

MADDE 16 - (1) 5393 sayılı Belediye Kanununun 82 nci maddesi Belediye lehine Mahkemeler ve İcra Müdürlükleri ile 

İcra Hâkimlerince karar altına alınan ve tahsil edilen vekâlet ücretleri kadroya bağlı olarak çalışan Avukatlara ve Hukuk 



İşleri Müdürüne 08/07/2012 tarih ve 28347 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3327 sayılı Vekâlet Ücretlerinin 

Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uygulanmak suretiyle dağıtıma tabi tutulur,  

(2) Vekâlet ücreti alacağının tahsilinde öncelikle borçluya ödeme hususunda muhtıra gönderilir. Belirtilen sürede ödeme 

yapılmaması halinde gerekli icra takibine başlanır.  

 

Yürürlük  

MADDE 17 – Bu Yönetmelik Kumluca Belediye Meclisince kabul edilip yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.    

 

Yürütme  

MADDE 18 - Bu yönetmelik hükümleri Antalya Kumluca Belediye Başkanı tarafından yürütülür.     

 

EK MADDE: GENEL GEREKÇE 

1. Hukuk İşleri Müdürlüğümüzün görev, yetki, sorumluğuna ait genel ve özel çerçevede yazılı bir mevzuata ihtiyacı 

olması. 

2. Belediyemizin teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi sonucu bazı birimlerin kaldırılması veya yeni kurulması 

ya da statülerinin değişmesi,  

3. Belediye mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde birçok değişikliklerin olması,  

4. Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile  

5. Gelişen teknoloji ve otomasyon sistemine uygum sağlanması ve bu yönde yapılan yeni mevzuat değişikliklerine 

göre işlem yapılması ve benzeri nedenlerden dolayı Müdürlüğümüz Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 

güncellenmesi için yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Mustafa KÖLEOĞLU                   Rabia DEMİR          Ayhan AYTEKİN 

          Belediye Başkanı                       Meclis Kâtibi                Meclis Kâtibi 
 



İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve kapsam 

Madde 1 – Bu yönetmelik Kumluca İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, çalışma 

usul ve esaslarını, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirler. 

 

Dayanak 

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b, 48. maddeleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 

İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Belediye: Kumluca Belediyesini, 

b) Servis: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı alt birimleri, 

c) Üst yönetici: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

d) Üst yönetim: Kumluca Belediye Başkanı ve başkan yardımcıların, 

e) Başkan: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

f) Müdür: İmar ve Şehircilik Müdürünü ifade eder. 

g) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

h) Personel: Belediyede Norm Kadroya göre Kumluca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde çalışan memur, işçi ve 

sözleşmeli personel ile şirket personelini, 

i) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

j) Yönetmelik: Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara Dair Yönetmelik 

k) UAVT: Ulusal Adres Veri Tabanı 

l) MAKS: Mekânsal Adres Kayıt Sistemi 

m) UYDS: Ulusal Yapı Denetim Sistemi 

n) Wep Tapu: TKGM Kurum Portalı 

o) KPS: Kimlik Paylaşım Sistemi 

 

Temel İlkeler: 

Madde 4 - Kumluca Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tüm çalışmalarında: 

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, 

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, 

c) Hesap verebilirlik, 

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, 

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, 

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkeleri esas alır. 

 

Teşkilat Yapısı 

MADDE 5 - (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Müdür, şef, memur, işçi ve aşağıdaki birimlerden oluşur; 

a) İdari Servis 

b) Numarataj Servisi 

c) İmar Çapı Servisi 

d) Yapı Ruhsat Servisi 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Alt Birimlerinin Görevleri 

 

Müdürlüğün Görevleri 

MADDE 6 –  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Belediye sınırı, Mahalle sınırları, Mahalle kurulması, Mahallelerin birleştirilmesi ve/veya bölünmesi ile ilgili iş ve 

işlemleri yürütmek, 

b) İsimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi için Belediye Meclisine öneride bulunmak  

c) UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) veya MAKS (Mekânsal Adres Kayıt Sistemi) üzerinde parsel, bina, cadde ve 

sokak isimleri, kapı numaraları, bağımsız bölümlerle ilgili numara vermek veya güncellemeleri yapmak.  

d) Belediyemizin numarataj işlemlerinin takibini yaparak cadde, sokak ve kapı numaralarının montajını yaptırmak. 



e) İlgililerin talebi üzerine arazide gerekli kontrolleri yaparak MAKS (Mekânsal Adres Kayıt Sistemi) üzerinden 

güncel numarayı vermek. 

f) İmar uygulama ile ilgili imar durumu, kot-kesit tanzimi, mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik, asansör ve mekanik 

projeler ile vb. projelerin kontrol işlemlerini yapmak. 

g) Yapı ruhsatı düzenleme aşamasında yasa ve diğer mevzuatlar gereği alınması gereken ücret ve harçların tahsili 

işlemlerini yürütmek. 

h) Mekânsal Adres Kayıt Sistemine (MAKS) göre yeni yapı ruhsatı düzenlemek. 

i) Mevcut yapılarda yürürlükte bulunan yasa ve yönetmelikler doğrultusunda Mekânsal Adres Kayıt Sistemine 

(MAKS) göre tadilat ruhsatı ve Yanan Yıkılan yapılar ruhsatı, vb. ruhsatları düzenlemek. 

j) Otopark yönetmeliği gereği gerekli olan otopark bedellerinin hesaplanması ile Antalya Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı banka hesabına aktarılması ve taahhütname hazırlanması işlemlerini yürütmek. 

k) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, stratejik plan, performans programı ve performansa dayalı bütçe taslağı 

hazırlar, gelir tarifesine eklenecek gelir tekliflerini hazırlamak, 

l) Birim arşivin düzenli olmasını sağlamak, evrakların Arşiv Yönetmeliğinde belirlenen süre saklamasını temin ile 

kurum arşivine gönderilmesini sağlamak, 

m) Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri ile ilgili her türlü resmi ücret ve harçların tahakkukunu sağlamak, 

sağlatmak. 

n) UAVT ve adres kayıt sistemine bilgi girişlerini yapmak, güncel tutmak, 

o) Adres kayıt sistemi çalışmaları kapsamında belediye ve adres bilgilerinde meydana gelen değişmeleri izlemek, 

eksik veya hatalı tespitleri düzeltmek, bilgilerin güncellenmesini sağlamak, 

p) Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak, 

q) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ada/parseller için İmar Çapı ve İmar Durum Belgesi düzenlemek ve 

yazışmalarını yapmak, 

r) Ulusal Yapı Denetim Sistemi (UYDS) üzerinden ön onay yapılan mimari projenin bilgileri onaylanarak Yapı 

Denetim Sistemi havuzuna göndermek, 

s) MAKS sitemi üzerinden onaylanan Yapı Ruhsatlarının Ulusal Yapı Denetim Sistemine girişi yapılarak 

onaylanması, 

t) Numarataj Krokisinin kontrol edilerek onaylanması, 

u) SGK’ya verilen yapı ruhsatı ve benzeri ruhsatlarının birer örneğini 1 ay içerisinde göndermek, 

 

Müdürlüğün yetkisi 

MADDE 7 – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, bu yönetmeliğin 6. maddesinde sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’na dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 

a) Birimin harcama yetkilisidir.  

b) Birimin imza yetkilisidir. 

Müdürlüğün Sorumluluğu 

MADDE 8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediye Başkanı tarafından ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili 

kanunlarda belirtilen görevleri gereken özenle zamanında yapmak ve yürütmekle sorumludur. 

a) Harcama yetkilisi olarak kaynakların etkili, ekonomik verimli kullanır, 

 

İdari İşler Servisi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 9- 

a) Müdürlük personelinin özlük yazışmalarını yerine getirmek, 

b) Diğer müdürlüklerle ve diğer kurumlarla yazışmaları yapmak, 

c) Müdürlüğün satın alma evrak süreçlerini Destek Hizmetleri Müdürlüğüyle koordineli yürütmek, 

d) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, stratejik plan, performans programı ve performansa dayalı bütçe taslağı 

hazırlar, gelir tarifesine eklenecek gelir tekliflerini hazırlamak, 

e) Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemlerini mevzuata uygun şekilde yürütmek, 

f) Birim arşivin düzenli olmasını sağlamak, evrakların Arşiv Yönetmeliğinde belirlenen süre saklamasını temin ile 

kurum arşivine gönderilmesini sağlamak, 

g)  Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 

 

Numarataj Servisi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 10- 

a) Belediye sınırı, Mahalle sınırları, Mahalle kurulması, Mahallelerin birleştirilmesi ve/veya bölünmesi ile ilgili iş ve 

işlemleri yürütmek, 

b) İsimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ve isim değişikliği için Belediye Meclisine öneride bulunmak, 

c) UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) veya MAKS (Mekânsal Adres Kayıt Sistemi) üzerinde parsel, bina, cadde ve 

sokak isimleri, kapı numaraları, bağımsız bölümlerle ilgili güncellemeleri yapmak.  

d) Belediyemizin numarataj işlemlerinin takibini yaparak cadde, sokak ve kapı numaralarının montajını yaptırmak. 

e) İlgililerin talebi üzerine arazide gerekli kontrolleri yaparak MAKS (Mekânsal Adres Kayıt Sistemi) üzerinden 

güncel numarayı vermek. 



f) Faaliyet raporu hazırlanırken gerekli bilgileri vermek. 

g) Üstlerinden aldığı görevleri yerine getirmek. 

h) UAVT ve adres kayıt sistemine bilgi girişlerini yapmak, güncel tutmak, Vatandaş, Kamu kurum ve Kuruluşları ile 

birimler tarafından gelen talepleri karşılamak, 

i) Adres kayıt sistemi çalışmaları kapsamında belediye ve adres bilgilerinde meydana gelen değişmeleri izlemek, 

eksik veya hatalı tespitleri düzeltmek, bilgilerin güncellenmesini sağlamak, 

j) Belediye sınırları içerisinde bulunan ada/parseller veya yapılara ait numarataj verilerinin Kent Bilgi Sistemi 

içerisine veri girişlerini yapmak, 

k) Wep Tapu üzerinden ada/parsellere ait tapu kaydını sağlamak, 

l) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 

 

İmar Çapı Servisi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 11- 

a) İlgililerin talebi üzerine parsellerin imar çaplarını oluşturmak veya İmar Durumu Belgesini vermek,  

b) Vatandaş, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlgililerin talebi üzerine imar çapı veya imar durumu hakkında ilgili 

bilgiler vermek, 

c) İmar çapı veya imar durumu ile ilgili vatandaş, Kamu Kurum ve Kuruluşlardan gelen yazışmaları takip etmek ve 

bilgilendirmek, 

d) Belediye sınırları içerisinde verilen tüm İmar Çaplarının Kent Bilgi Sistemi içerisine veri girişlerini yapmak, 

e) Wep Tapu üzerinden ada/parsellere ait tapu kaydını sağlamak, 

f) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 

g) Faaliyet raporu hazırlanırken gerekli bilgileri vermek. 

 

Yapı Ruhsatı Servisi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 12- 

a) Mimari projelerin ön incelemesini yapıp alan hesaplarını kesinleştirdikten sonra ilgili yapı sahibine teslim etmek, 

b) Yeni yapılacak binalar için ön incelemesi yapılan projelerinin ve eklerinin 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve 

ilgili yönetmelikleri çerçevesinde tamam olduğunu kontrol ederek dosyalarını kabul etmek. 

c) 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında ruhsat alınmasını 

gerektiren her türlü imalat için yapı ruhsatı belgesi düzenlemek.  

d) Müteahhit ve fenni mesullere ait sicilleri tutmak.  

e) Görev alanı içindeki konularla ilgili Kamu Kuruluşları, Mahkemeler, gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazı ve 

dilekçelere yasa ve yönetmelikler çerçevesinde cevap vermek,  

f) Onaylı projelerin tadilatının yapılması halinde bunları incelemek ve onaylamak ve bütün projelerin birbirine 

uyumunu tetkik etmek.  

g) Projeler hakkında ilgili talep ve şikâyet dilekçelerine cevap vermek.  

h) Mevcut yapıların ilave veya değişikliklerine ilişkin tadilat projeleri ve raporlarının mevcutla uygunluğunu kontrol 

etmek, onama işlemini yapmak. 

i) Otopark yönetmeliği gereği gerekli olan otopark bedellerinin hesaplanması ile Antalya Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı banka hesabına aktarılması ve taahhütname hazırlanması işlemlerini yürütmek. 

j) Ulusal Yapı Denetim Sistemi (UYDS) üzerinden ön onay yapılan mimari projenin bilgileri onaylanarak Yapı 

Denetim Sistemi havuzuna göndermek, 

k) MAKS sitemi üzerinden onaylanan Yapı Ruhsatlarının Ulusal Yapı Denetim Sistemine girişi yapılarak 

onaylanması, 

l) Numarataj Krokisini kontrol ederek onaylamak, 

m) Yapı ruhsatı eki olarak tanımlanan serbest çalışan Harita, Harita Kadastro, Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik 

Mühendislerince hazırlanarak sunulan Yapı Aplikasyon Projesinin kontrolünü yapmak ve onaylamak, 

Müdürlüklerin talebi halinde Mülkiyet ve Bina ölçü krokisi hazırlamak, 

n) Belediye sınırları içerisinde bulunan yapılara ait verilen tüm ruhsatların Kent Bilgi Sistemi içerisine veri girişlerini 

yapmak, 

o) Wep Tapu üzerinden ada/parsellere ait tapu kaydını sağlamak, 

p) KPS üzerinden kişilere ait adres verilerinin kaydını sağlamak, 

q) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 

r) Faaliyet raporu hazırlanırken gerekli bilgileri vermek. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

 

Çalışmalarda iş birliği ve uyum 

Madde 13 — İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak 

amacıyla, İmar ve Şehircilik Müdürünün başkanlığında servis sorumlularının katılımı ile tutanaklı düzenli toplantılar 

yapılır. Bu toplantılarda: 



İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi 

paylaşımı, iş birliği ve uyum sağlanır. Raporlar üst yöneticinin değerlendirmesine sunulmak üzere Başkan Yardımcısının 

görüşüne sunulur. 

Müdürün Görev Yetki ve Sorumluluğu: 

Madde 14 –  

a) Bu yönetmeliğin 6.maddesinde sayılan Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konular ile mevzuatın 

öngördüğü görevleri zamanında ve doğru olarak, Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak, 

uygun bir şekilde yerine getirmek, 

b) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, stratejik plan, performans programı ve performansa dayalı bütçe taslağı 

hazırlar, gelir tarifesine eklenecek gelir tekliflerini hazırlar, 

c) Bu yönetmeliğin 6. maddesindeki görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programların yürütülmesinde 

karar verme, tedbir alma ve uygulamak, 

d) Müdürlüğün personel görev dağılımını, iş ve işlemlerin düzenlemelerini yapmaya, faaliyetlerini denetlemeye, varsa 

aksaklıkları gidermek, tedbir almak, 

e) Müdürlüğün yükümlü olduğu hizmetlerin etkinliği ve sürekliliği açısından çalışma konularına göre idari ve 

yaptırıma yönelik cezai işlemlerin belirlenmesine, yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına, 

f) Müdürü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, göreviyle ilgili diğer mevzuat hükümleri ve bu yönetmelik ile kendisine 

verilen görevlerin yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye Başkanı 

ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 

g) Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısınca kendisine verilen tüm görevleri yapmaya yetkilidir. 

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler 

Madde 14 — İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde 

elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa 

numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir. 

 

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar 

Madde 15 — İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden 

evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur. 

Birim içi birim dışı her türlü yazışmalar EBYS üzerinden yapılır. 

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

Madde 16- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 

 

Yürürlük 

Madde 17 -Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve ilanından sonra yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

 

EK MADDE: GENEL GEREKÇE 

1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün görev, yetki, sorumluğuna ait genel ve özel çerçevede yazılı bir mevzuata 

ihtiyacı olması. 

2. Belediyemizin teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi sonucu bazı birimlerin kaldırılması veya yeni kurulması ya 

da statülerinin değişmesi,  

3. Belediye mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde birçok değişikliklerin olması,  

4. Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile  

5. Gelişen teknoloji ve otomasyon sistemine uygum sağlanması ve bu yönde yapılan yeni mevzuat değişikliklerine 

göre işlem yapılması ve benzeri nedenlerden dolayı Müdürlüğümüz Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 

güncellenmesi için yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

        Mustafa KÖLEOĞLU                    Rabia DEMİR                Ayhan AYTEKİN 

            Belediye Başkanı                      Meclis Kâtibi                     Meclis Kâtibi 

 

 



İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 

Madde 1 – Bu yönetmelik Kumluca İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, 

çalışma usul ve esaslarını, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirler. 

 

Dayanak 

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b, 48.maddeleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 

İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Belediye: Kumluca Belediyesini, 

b) Servis: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı alt birimleri, 

c) Üst yönetici: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

d) Üst yönetim: Kumluca Belediye Başkanı ve başkan yardımcıların, 

e) Başkan: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

f) Müdür: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünü ifade eder. 

g) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

h) Personel: Belediyede Norm Kadroya göre Kumluca Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde çalışan 

memur, işçi ve sözleşmeli personel ile şirket personelini, 

ı) HİTAP: Hizmet takip programı 

i) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

j) Yönetmelik: Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara Dair Yönetmelik 

 

Temel İlkeler: 

Madde 4 - Kumluca Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tüm çalışmalarında: 

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, 

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, 

c) Hesap verebilirlik, 

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, 

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, 

0 Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkeleri esas alır. 

 

Teşkilat Yapısı 

MADDE 5 - (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Müdür, şef, memur, işçi ve aşağıdaki birimlerden oluşur; 

a) Özlük ve İdari İşler Servisi 

b) Eğitim İşleri Servisi. 

c) Maaş Tahakkuk Servisi 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Alt Birimlerinin Görevleri 

 

Müdürlüğün Görevleri 

MADDE 6 –  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) İdari kadro cetvellerini sağlıklı bir biçimde tutmak, HİTAP’a işlemek, 

b) Her yıl; kadro iptal-ihdas, dolu-boş, derece ve unvan değişikliği, açıktan atama kullanım izni ile ilgili işlemleri 

yapmak, 

c) Açıktan veya naklen atama işlemleri yapmak, 

d) İdari personelin işe başlama, görev değişikliği, kadro ve görev yeri değişiklikleri v.b. bilgileri düzenli olarak 

kaydetmek, HİTAP’a işlemek, 

e) İdari personelin “ Yeşil Pasaport” yazışmalarını yapmak, 

f) Maliye Bakanlığı, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı, YÖK Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer 

makamların istedikleri çeşitli izleme formlarını ve işlemlerini hazırlamak ve göndermek, 

g) Askere sevk, askerlik tehir ve askerlik sonrası işe başlama, askerlik borçlanma işlemlerini yapmak, 

h) 657 sayılı Yasaya tabi Memur, 5393 sayılı Yasanın 49. Maddesine istinaden sözleşmeli ve 4857 sayılı İş Kanuna tabi 

işçi personelin alımları, görevlendirilmeleri, özlük işleri ve emekliliğe sevk işlemlerini yapmak, 

i) Personel terfi işlemlerini düzenli olarak yürütmek, özlük bilgi girişlerini yapmak, 



j) Norm Kadro Yönetmeliğine uygun olarak tespit edilen kadroların takibini yapmak, 

k) 4857 Sayılı İş Kanuna göre çalışan geçici işçilerin vizelerinin Meclis tarafından yapılmasını sağlamak, 

l) Emekli Sandığı sicil numarası temini, emekliye ayrılma işlemlerini yürütmek. 

m)Aday memurların temel eğitimin yaptırılması, yemin ettirilmesi, asaletlerinin tasdikine ilişkin işlemlerini yapmak, 

n) Personelin izin takiplerini yapmak, izin belgelerini düzenleyerek imza sürecini takip etmek, 

o) İdari personelin Sosyal Güvenlik Kuruluşlarında geçen hizmetlerinin Emekli sandığı Hizmetleriyle birleştirilmesi 

işlemlerini yapmak, 

p) Kademe, derece intibak işlemlerini yapmak, 

r) 0 ve 5 ile biten yıllarda, personel tarafından mal bildirim beyannamesinin doldurulmasını sağlamak, 

s) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Programından birimlerin haberdar olmalarını ve eğitime katılacak 

personelin eğitime katılımını sağlamak, ilgili yönetmeliğe göre sınavı kazananları sözlüye çağırma, sonuçların 

duyurulması, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanların atanması, ilgili mercilere sınav sonuçların bildirilmesi ve 

yönetmelikte belirtilen süre sınav sonuçlarının saklanmasını yapmak, 

t) Disiplin soruşturması sonunda ceza alan memurların ceza takibini yapmak, HİTAP’a işlemek, 

u) 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince; tam zamanlı, kısmi zamanlı sözleşmeli personelin alımı, sözleşmelerinin 

imzalanması, özlük dosyalarının oluşturulması, bakanlığa bilgi verilmesi, her yıl ocak ayında sözleşmenin yenilenmesi, 

ücretlerin meclis kararıyla belirlenmesini işlemlerini yapmak, 

v) Belediye ve Başkan tarafından atanan Müdür düzeyindeki personeli ilk toplantıda Meclisin bilgisine sunmak, 

w) Yönetmelik gereğince birimlerin kurulması veya birleştirilmesi, kadroların ihdası veya iptali ile ilgili Meclise teklif 

sunmak, 

x) Belediyemizde 4857 Sayılı İş Kanuna göre çalışan işçi personel ile 657 Sayılı DMK tabi memurlar ile ilgili yetkili 

sendika ile toplu iş sözleşmesi yapılması çalışmaları yapmak, 

y) Birimlerden gelen talepler doğrultusunda Yıllık Hizmet içi Eğitim taleplerini yerine getirmek ve sonuçlandırmak, 

z) Performans yönetmeliği çalışmalarını sürdürmek, Kanunun 49. Maddesine göre memurlara ikramiye ödenmesi teklifini 

encümene sunmak. 

aa) Personel dosyalarını ilgili mevzuatındaki standartlarda muhafaza etmek ve düzenlemek, 

ab) Türkiye İş Kurumundan işçi talepleri süreçlerini yürütmek, 

ac) Belediyenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalarının yapılması ve personel sisteminin 

geliştirilmesi için tekliflerde bulunulması. 

ad) İş Sağlığı ve İş güvenliği konularında eğitim vermek veya verdirmek,  

ae) Stratejik plana uygun birim performans programı, birim faaliyet raporu hazırlamak, iç kontrol sürecinde rol almak, 

birimin bütçesini hazırlamak, 

af) Personel kimlik kartlarının hazırlamak, 

ag) İşçi personelin disiplin kurulunun oluşturulması, disiplin kararının takip etmek, kararı onaylamak, 

ah) Emekli olan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatının hesaplanması, izin ücretlerinin hesaplanması işlemini yapmak, 

harcama yetkilisine onaylayıp vermek, 

aı)696 Sayılı KHK ile tüm Müdürlüklerin personel ihtiyaç analizini yaparak Personel Çalıştırılmaya dayalı Hizmet alımı 

ihalesini yapmak, yaptırmak, yapılacak ihaleye teknik destek vermek, 

ai) Mesleki eğitim veya yüksek okul öğrencilerinin staj taleplerini değerlendirmek, staj imkanı yaratmak, ilgili okullar ile 

yazışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak, 

Başkanlık Makamının vereceği benzer nitelikli görevleri yerine getirmek, 

 

Müdürlüğün yetkisi 

MADDE 7 –İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, bu yönetmeliğin 6.maddesinde sayılan görevleri 5393 sayılı 

Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya 

yetkilidir. 

a) Birimin harcama yetkilisidir.  

b) Birimin imza yetkilisidir. 

 

Müdürlüğün Sorumluluğu 

MADDE 8- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanı tarafından ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler 

ile ilgili kanunlarda belirtilen görevleri gereken özenle zamanında yapmak ve yürütmekle sorumludur. 

a) Harcama yetkilisi olarak kaynakların etkili, ekonomik verimli kullanır, 

 

Özlük İşlemleri ve İdari İşler Servisi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 9- 

a) Kurumda bulunan tüm personelin özlük işleri ile ilgili bütün yazışmaları yasalar çerçevesinde yerine getirmek, 

b) Memur personelin terfileri ve intibakları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, 

c)  Kadro iptal ve ihdaslarla ilgili Meclise teklif yazılarını hazırlamak ve norm kadro çerçevesinde ihdas edilen 

kadroları kütük defterine işlemek ve takip etmek, 

d) Kurumda görev yapan tüm personelin yıllık, mazeret, hastalık, aylıksız izin işlemlerini yapmak ve takip etmek, 



e) Memur personelin hizmet birleştirilmesi işlemlerini yapmak, hizmet belgelerini hazırlamak ve kontrollerini 

yapmak, 

f) İlk defa devlet memurluğuna atanacak personel ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

g) Memur, işçi ve sözleşmeli personelin emeklilik işlemlerini yapmak, 

h) Personelin kimlik kartlarını hazırlamak ve ilgili personele teslim etmek, 

i)  Kurum içi ve kurum dışı görevlendirmelerle ilgili işlemleri yapmak, 

j) Göreve son verme, çekilme, görevden uzaklaştırma ve vekâlet görevi ile ilgili işlemleri yapmak, 

k) Kurumda çalışan tüm personelin özlük dosyalarını tutmak ve muhafaza etmek, 

l) Memur ve İşçi Sendikaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, 

m) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, 

n) İşçilerin işe alınması ve işten çıkarılma, ücret artış, sosyal haklar ilgili işlemeleri yürütmek, 

o) Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemlerini mevzuata uygun şekilde yürütmek, 

p) Birim arşivin düzenli olmasını sağlamak, evrakların Arşiv Yönetmeliğinde belirlenen süre saklamasını temin ile 

kurum arşivine gönderilmesini sağlamak, 

q)  696 Sayılı KHK ile tüm Müdürlüklerin personel ihtiyaç analizi verilerini toplamak, 

 

 

Eğitim İşlemleri Servisi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 10- 

 

a) Belediyemiz personelinin performansının artırılması için müdürlüklerden gelen eğitim seminerleri talepleriyle 

ilgili iş ve işlemleri yapmak, 

b) Başkanlıktan ve müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda yıllık eğitim programını hazırlamak, 

c) Verilecek eğitimlerle ilgili hizmet alımı ihale işlemlerini ve tahakkuklarını hazırlamak, 

d) Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında Belediyemizde zorunlu mesleki eğitim veya staj yapacak olan orta öğretim 

öğrencilerinin yerlerinin belirlenerek, mesleki eğitim veya staj süresince takiplerini yapmak, staj dosyalarını 

hazırlamak ve okullarıyla koordinasyonu sağlamak, 

e)  Zorunlu ücretsiz stajını yapacak olan yüksekokul öğrencilerine belediyemizde staj imkânı sağlamak, staj 

yerlerini belirlemek ve okullarıyla koordinasyonu sağlamak,  

f) Aday memurların yetiştirilmesi için gerekli Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve ilgili Müdürlükte Staj yapmasını 

sağlamak. 

 

 

Maaş Tahakkuk Servisi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 11- 

a) Müdürlüklerden gelen işçi, sözleşmeli ve stajyer öğrenci puantajlarının toplanarak kontrolü yapıldıktan sonra, 

Başkan, Başkan Yardımcısı (Meclis Üyesi) ve Memur maaş dönemine ait tahakkukları bilgisayar otomasyon 

sisteminde oluşturmak, 

b) Ay içerisinde yıllık izin kullanan işçi ve sözleşmeli personelin çalışmadığı günleri puantajlara işlemek, iş 

görmezlik raporlarının kontrolünü yapmak, maaşa yansıtmak ve vezneye yatırılmasını sağlamak, 

c) İntibak, Mesai ve sosyal hakları (İzin parası, Yemek Yardımı, Yakacak Yardımı, Giyim Yardımı vb), Bireysel 

emeklilik, icra ve nafaka kesintileri, sendika kesinti bilgilerini, arazi tazminatlarını, maaşa işlemek ve 

tahakkukunu yapmak, 

d) Bordro, İcmal ve Ödeme Emirlerini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek, 

e) Her ayın 1 i ile 30 u arasındaki zaman dilimini kapsayan stajyer öğrenci ücretlerini hazırlamak mevzuatında 

geçen süre içinde ödemelerin sağlamak, 

f) Meclis ve Encümen üyelerinin yaptıkları meclis ve komisyon toplantılarına ait hazırlanan ve tarafımıza 

gönderilen toplantı tutanakları doğrultusunda gerekli hazırlıkları yapmak ve ücretlerin hazırlanarak ödenmek 

üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek, 

g) Memur, İşçi ve Sözleşmeli Personellere ait ikramiyelerin tahakkukunu yapmak, 

h) İş Sonu, kıdem tazminatı, emekli izin ücreti tahakkukunu yapmak ve ödenmek üzere Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne göndermek, 

i) İşçi ve Memur personelin evlilik, doğum ve ölüm yardımları ile ilgili tahakkuk işlemlerinin yapılarak ödenmek 

üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Çalışmalarda işbirliği ve uyum 

Madde 12 — İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri 

almak amacıyla, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün başkanlığında servis sorumlularının katılımı ile ayda bir defadan 

az olmamak üzere, tutanaklı düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda: 



İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler 

değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır. Aylık raporlar üst yöneticinin değerlendirmesine sunulmak 

üzere Başkan Yardımcısının görüşüne sunulur. 

 

Müdürün Görev Yetki ve Sorumluluğu: 

Madde 13 –  

a) Bu yönetmeliğin 6.maddesinde sayılan Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konular ile 

mevzuatın öngördüğü görevleri zamanında ve doğru olarak, Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısına bağlı 

olarak, uygun bir şekilde yerine getirmek, 

b) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, stratejik plan, performans programı ve performansa dayalı bütçe taslağı 

hazırlar, gelir tarifesine eklenecek gelir tekliflerini hazırlar, 

c) Bu yönetmeliğin 6.maddesindeki görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programların yürütülmesinde 

karar verme, tedbir alma ve uygulamak, 

d) Müdürlüğün personel görev dağılımını, iş ve işlemlerin düzenlemelerini yapmaya, faaliyetlerini denetlemeye, 

varsa aksaklıkları gidermek, tedbir almak, 

e) Müdürlüğün yükümlü olduğu hizmetlerin etkinliği ve sürekliliği açısından çalışma konularına göre idari ve 

yaptırıma yönelik cezai işlemlerin belirlenmesine, yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına, 

f) Müdürü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, göreviyle ilgili diğer mevzuat hükümleri ve bu yönetmelik ile kendisine 

verilen görevlerin yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye Başkanı 

ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 

g) Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yapmaya yetkilidir. 

 

 

İnsan Kaynakları ve Eğitiminde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler 

Madde 14 — İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek 

şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları 

alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza 

edilir. 

 

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar 

Madde 15 — İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen 

ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine 

göre korunur. Birim içi birim dışı her türlü yazışmalar EBYS üzerinden yapılır. 

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

Madde 16- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 

 

Yürürlük 

Madde 17 -Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve ilanından sonra yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

 

EK MADDE: GENEL GEREKÇE 

1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün görev, yetki, sorumluğuna ait genel ve özel çerçevede yazılı bir 

mevzuata ihtiyacı olması. 

2. Belediyemizin teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi sonucu bazı birimlerin kaldırılması veya yeni kurulması 

ya da statülerinin değişmesi,  

3. Belediye mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde birçok değişikliklerin olması,  

4. Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi, 

5. Gelişen teknoloji ve otomasyon sistemine uygum sağlanması ve bu yönde yapılan yeni mevzuat değişikliklerine 

göre işlem yapılması ve benzeri nedenlerden dolayı Müdürlüğümüz Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 

güncellenmesi için yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 

 

 

Mustafa KÖLEOĞLU                   Rabia DEMİR          Ayhan AYTEKİN 

          Belediye Başkanı                       Meclis Kâtibi               Meclis Kâtibi 
 



KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA 

DAİR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler 

 

Amaç ve kapsam 

Madde 1 – Bu yönetmelik Kumluca Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, 

çalışma usul ve esaslarını, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirler. 

Dayanak 

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b, 48.maddeleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 

İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Belediye: Kumluca Belediyesini, 

b) Servis: Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı alt birimleri, 

c) Üst yönetici: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

d) Üst yönetim: Kumluca Belediye Başkanı ve başkan yardımcıların, 

e) Başkan: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

f) Müdür: Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürünü ifade eder. 

g) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

h) Personel: Belediyede Norm Kadroya göre Kumluca Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde çalışan 

memur, işçi ve sözleşmeli personel ile şirket personelini, 

ı) SDP: Standart Dosya Planı 

i) Engelli: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli 

derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan 

ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi ifade eder. 

j) Meslek Elemanı: Müdürlüğe bağlı sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı gibi meslek gruplarını ifade eder. 

Temel İlkeler: 

Madde 4 - Kumluca Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tüm çalışmalarında: 

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, 

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, 

c) Hesap verebilirlik, 

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, 

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, 

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkeleri esas alır. 

g) Bütün çalışmalarını ırk, renk, cinsiyet, dil, din, mezhep, siyasal düşünce, inanç, etnik köken yönünden ayrım yapmadan 

gerçekleştirmek, 

Teşkilat Yapısı 

MADDE 5 - (1) Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aşağıdaki birimlerden oluşur; 

a) Sosyal Yardım Servisi 

b) Kültür İşleri Servisi 

c) Engelli Koordinasyon Servisi 

d) Kadın ve Çocuk Servisi 

e) İdari İşler Servisi 

 

 (2) Müdür, şef, memur, işçi, sözleşmeli ve diğer personelden oluşur. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Alt Birimlerinin Görevleri 

 

Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 6 – 

a) Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür ve sosyal etkinliğini planlar, uygular ve 

değerlendirir, 

b) Halk Eğitim Merkezi ve Belediyemiz arasında yapılan İşbirliği Belgesi çerçevesinde meslek edindirme ve 

sanatsal kurslar açar. 

c) Düzenlenen eğitimler sonucunda katılımcıların iş hayatında daha fazla rol alabilmeleri, kendi işlerini 

kurabilmeleri, aile bütçelerine katkı sağlayabilmeleri amacına yönelik çalışmalar başlatır, 

d) İlçenin kültürel zenginliklerini arttırıcı çalışmalar, konferans, panel, sempozyum, fuar, festival gibi etkinlikleri 

düzenler, yurtiçi ve yurtdışı festivallere katılır, 



e) Kültür merkezleri ve hizmet binalarında sergiler, söyleşiler, çeşitli konser ve gösteriler, güzel sanatlar, kişisel 

gelişim, hobi ve meslek edindirme kursları ile tiyatro ve müzik kursları düzenler, 

f) İlçede kurulmuş vakıf ve derneklerle müşterek çalışmalar yaparak, Resmi-Özel Kurum ve Kuruluşlarla işbirliği 

içerisinde çalışır, 

g) Kardeş şehir faaliyetlerini yürütür, 

h) Yurt içi ve Yurt dışındaki sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, sanatçılar, bilim insanları, gerçek ve tüzel 

kişilerle işbirliği içinde sanatsal, eğitsel ve kültürel etkinlikler gerçekleştirir, 

i) Bireysel ve toplumsal gelişmeyi güçlendirici eğitim, araştırma, kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek verir, 

j) Toplumun birlik ve dayanışma duygusunu, moral gücünü ve yaşam sevincini arttıran şenlik, karnaval, panayır, 

festival, tiyatro, sinema, konser gibi etkinlikler yapar veya yaptırır, 

k) Özel gün ve haftalarda günün anlam ve önemine uygun etkinlik ve organizasyonlar gerçekleştirir, 

l) Yardıma muhtaç tüm kesimlere (yaşlı, engelli, kadın, çocuk vb. dezavantajlı kesimler) ayni ve nakdi her türlü 

yardım işlerinin planlama, programlama ve organizasyon işlerini yürütmek, ayni ve nakdi yardım yapmak, 

m) İnsan onuruna yakışır şekilde kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında 

oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal 

sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve 

yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetlerin yürütmek, 

n) Engellilerin hem fiziki alandaki erişebilirliği hem de bilgiye erişilebilirliği konusunda tedbirler almak, 

o) Engellilere ihtiyaç düzeyine göre tekerlekli sandalye, akülü araç ve diğer imkanlar sağlamak, 

p) Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, Kadın Koordinasyon Merkezi, Kadın 

Sağlığı Merkezi, Aile Danışma Merkezi (Psikolojik Danışmanlık), Yaşlılar Koordinasyon Birimi (Evde bakım), 

Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Birimi, Yetim/Öksüz Hizmetleri, Kreş Hizmetleri, Sosyal Yardım Marketi, gibi 

hizmetlerin hayata geçirilmesini sağlamak, 

q) Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Yönetmeliği hazırlamak ve uygulamak, 

r) Yangın, sel, deprem vb. doğal afet durumlarında mağdur olan kişi ya da ailelere yasal mevzuat ve imkânlar 

ölçüsünde yardım (eşya, gıda, yakacak, giyecek, sağlık, gıda) malzemesi sağlamak, 

s) İlçe sınırları içerisinde yaşayan yoksul ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan dar gelirli, ihtiyaç sahibi kimsesiz ve 

engellilere bütçe imkanları dahilinde insan onurunu zedelemeyecek şekilde en uygun yöntemlerle sıcak yemek ve 

gıda yardımı yapılması. Ve yapılan hizmetin Aşevi Yönetmeliği kapsamında uygulanması. 

t) Ekonomik açıdan zorluklar ve yokluklar yaşayan hemşehrilerimize Müdürlük görev ve sorumluluk alanlarına 

giren konularda gerekli sosyal yardımları yapmak ve bu konuda Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile 

işbirliği yaparak Kumluca’nın sosyal yardımlardan yararlananların envanterini çıkarmak. 

u) Asker ailesi yardımından faydalanmak için yapılan başvuruları 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara 

Yardım Hakkında Kanuna göre değerlendirmek, değerlendirme sonucu uygun görülen başvuru dosyasını 

Encümene sevk etmek, Encümence kabul görülen başvuru sahiplerine içinde bulunulan yıl için belirlenen maaş 

ödemesinin yapılmasını sağlamak. 

v) Müdürlüğün bütçesi, stratejik planı, faaliyet raporu ile performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve 

istatistikleri hazırlar, 

w) Kent Konseyi ile ilgili iş ve işlemleri yürütür, 

x) Milli ve Dini günleri kutlamak, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikler yapmak, bu 

festival ve şenlikler için bölgedeki tarihi mekanları, park ve kültür merkezlerini kullanarak halkın katılımını 

sağlar, 

y) Tarihi, kültürel mekan ve yerlere kültür gezileri düzenlemek, bu gezilere katılımı sağlamak, 

 

Sosyal Yardım Servisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 7 – 

a) Kumluca ilçe sınırlarında yaşayanların ihtiyacı durumunda sosyal ilişkilerinde problem çözmelerini, özgür 

olmalarını ve sorunlara karşı daha güçlü olmalarına yönelik çalışmalar yürütmek, 

b) Yeni doğan bebek evleri ziyaret edilerek başkan adına tebrik ve hediyeler sağlanır, 

c) İlçe sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi çocukların sünnetlerini, sağlık kontrollerini, sünnet elbiselerini sağlar, 

çocuklara sünnet şölenleri düzenler. 

d) İnsan davranışı ve sosyal sistemlerle ilgili teorileri kullanarak, insanların çevresiyle karşılıklı etkileşimde 

bulunduğu noktalarda müdahale eden, insan haklarını ve sosyal adalet ilkelerini esas alarak ihtiyaç temelinde; 

mikro, mezzo ve makro ölçekteki hizmetleri sağlamak,  

e) Yaşlılık alanında verilere dayalı projeler geliştirmek, bunları faaliyete sokmak, yeni hizmet modelleri ile ilgili 

önerilerde bulunmak, yaşlılık hakları, yaşlılık maaşı, kurum bakımı gibi konularda danışmanlık hizmetleri 

vermek,  

f) Engellilik konusunda projeler geliştirmek, konuyla ilgili açılacak kuruluş ve merkezlerin planlanmasını ve 

içeriğini oluşturacak öneriler sunmak, danışmanlık hizmeti vermek,  

g) 65 Yaş üstü bakıma muhtaç aileleri tespit ederek sağlık kontrollerini sağlar, evdeki arıza ve bakım onarımlarını 

yapar 

h) Sosyal Yardım (ayni, nakdi) başvurularını yerinde incelemek ve raporlamalarını hazırlamak,  



i) Dezavantajlı tüm grup ve bireyler ile ilgili çalışmalar yapmak ve bu kişi ve gruplara sunulacak hizmetleri 

planlamak,  

j) İlçemizdeki Şehit ve Gazilerin tespit çalışmasını yapar, ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda yardım sağlar. 

k) Sosyal servisin faaliyet alanlarında bulunan konularda alınan başvuru ve ihbarları yerinde incelemek, danışmanlık 

hizmetleri kapsamında sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile iletişim halinde bulunmak,  

l) Hizmetlerin bireylere; insanın biricikliği ilkesi kapsamında kişiye özel planlamak,  

m) Makro ve mezzo ölçekte çalışmaları verilere dayalı planlamak,  

n) Mikro ölçekteki hizmetler kapsamında yapılacak kişisel görüşmelerde kişinin mahremiyetinin korunmasına 

dikkat etmek,  

o) Hizmet alanına ilişkin güncel tartışmaları ve gelişmeleri takip etmek, ulusal ve uluslararası çalıştay, eğitim, 

atölye, toplantı gibi organizasyonlara katılmak ve buralarda tecrübe ve çalışmalar hakkında paylaşımlarda 

bulunmak.  

p) Sosyal Servis’te görevli personel yukarıda sayılan görevler ile Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, 

kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabukluğu göstererek yerine getirmekten sorumludur. 

q) En uygun yöntemlerle sıcak yemek ve gıda yardımı yapılması. Ve yapılan hizmetin Aşevi Yönetmeliği 

kapsamında uygulanması. 

(2) Sosyal Yardım Servisi yukarıda sayılan görevler ile Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri yürürlükteki 

mevzuat hükümleri çerçevesinde gereken özeni göstererek yerine getirmekten sorumludur 

 

Kültür İşleri Servisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 8 – 

a) Kentin tarihi değerlerine ve kültürel zenginliklerine sahip çıkar, gün ışığına çıkarılmasına, var olanların 

tanıtılmasına yardımcı olur, 

b) Mevcut kültürel ve tarihsel zenginlikleri çoğaltmak ve kent kültürünün örülmesine katkı yapmak üzere etkinlikler 

düzenler, yayınlar hazırlar, kent kimliği, tarihi ve kültürü üzerine gelecek kuşaklara da rehberlik etmek ve bugünü 

ileriye aktarmak amacıyla çalışmalar yapar. Uzmanlar ve bilim adamlarıyla işbirliği yaparak kent insanını daha 

ileriye taşımak görevini yerine getirir, 

c) Çocukların, gençlerin, kadınların, boş zamanlarını nitelikli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak için eğitsel, 

sanatsal ve kültürel projeler hazırlar ve hayata geçirir, 

d) Kentin tanıtımı amacıyla etkinlikler, festivaller (Deve güreşi, Yörük göçü, Yağlı güreş ) düzenleyerek, kenti bir 

çekim merkezi haline getirmeyi hedefler, 

e) Ülke dışındaki yerel yönetimler ve her türlü kurum ve kuruluşlar ile kültürel, eğitsel, sanatsal ve ekonomik 

işbirliğini geliştirici ve zenginleştirici yönlerinin yapacağı katkıyı arttırmak için her türlü faaliyeti sağlar, 

f) Resmi ve özel kutlamalar, anma törenleri, önemli gün ve haftalara dair etkinlikler düzenler, diğer kurum ve 

kuruluşlara katkı sağlar ve işbirliği içinde organizasyonlar düzenler, 

g) Kent Konseyi ile ilgili iş ve işlemleri yürütür, 

h) Belediyenin yaptığı her türlü sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitsel işlerin tanıtımını ve organizasyonunu yapar. 

i) İlçemizde yaşayan çocuklara ve gençlere yönelik yaz okulları, gençlik yaz ve kış eğitim kampları, yetişkinlere 

yönelik sağlık ve kültür kampları gibi kamplar organize eder. 

j) Kültür-sanat içerikli yarışmalar düzenler, sonuçlandırır ve ödüllendirir, 

k) İlçe Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği halinde mesleki ve beceri kursları açar, 

l) Çocuk ve gençlere okuma alışkanlığı kazandırabilmek için her türlü çalışmayı yapar, öğrencilere yönelik kitap, 

defter gibi materyalleri bastırır. 

m) Milli ve Dini günleri kutlamak, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikler yapmak, bu 

festival ve şenlikler için bölgedeki tarihi mekanları, park ve kültür merkezlerini kullanarak halkın katılımını 

sağlar, 

n) Tarihi, kültürel mekan ve yerlere kültür gezileri düzenlemek, bu gezilere katılımı sağlamak, 

 

(2) Kültür İşleri Servisi yukarıda sayılan görevler ile Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri yürürlükteki mevzuat 

hükümleri çerçevesinde gereken özeni göstererek yerine getirmekten sorumludur 

Engelli Koordinasyon Servisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 9 – 

a) Engelli kişilerin engellilik durumlarına uyumlu yardım hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak, 

b) Verilen hizmetlere halkın gönüllü katılımını artırıcı etkinlikler düzenlemek, gönüllü katılıma ilişkinprogramları 

hazırlayıp yürütmek, 

c) Engellilerin sosyal yaşama uyum sağlayabilmelerine ve beceri kazanabilmelerine yönelik eğitimleri düzenlemek, 

d) Engellilerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim ve kurslar düzenlenmek, 

e) Engelli kişilere ve ailelerine yönelik hukuki danışmanlık hizmeti vermek, onların yasal hakları konusunda 

bilgilendirici toplantı ve seminerler düzenlemek, 

f) Engelli kişilere ve ailelerine yönelik psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti vermek, 

g) Engelli kişilere ve ailelerine yönelik kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemek, 

h) Engellilerin istihdam edilmelerine yönelik danışmanlık hizmetleri vermek,  



i) Kumluca ilçesinde yaşayan engellilere yönelik veri tabanı oluşturmak,  

j) İlçe sınırlarındaki kamusal alan engellerini engelsiz hale getirecek plan ve projeler hazırlamak, bunları ilgili 

birimlerle paylaşmak, yürütülmesini takip etmek, 

k) Belediyenin ve diğer kurumların engelli hizmetleri, avantajları haberini ilgili müdürlükler ile birlikte yapmak, 

l) Yıllık engelli faaliyetlerin gerçekleşme raporu ve gelişim ile ilgili sair raporları hazırlamak ve Başkanlığa 

sunmak, 

m) Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabukluğu göstererek 

yerine getirmekten sorumludur. 

(2) Engelli Koordinasyon Servisi yukarıda sayılan görevler ile Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri 

yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde gereken özeni göstererek yerine getirmekten sorumludur. 

 

Kadın ve Çocuk Servisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 10 – 

a) Kadın ve toplumsal cinsiyet alanlarında projeler geliştirmek, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 

Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında gerekli bildirimleri yapmak, sosyal danışmanlık hizmetleri 

sunmak,  

b) Çocuk Hakları ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında çocuklar ile ilgili faaliyetlerde bulunmak,  

c) Ailelere profesyonel psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesini sağlar, 

d) Yetim ve Öksüz çocukların tespit çalışmasını yapar, çocuklara Ramazan ve Kurban bayramlarında giysi 

ihtiyaçlarını sağlar. 

e) Sokak çocuklarının topluma kazandırılması hususunda kurslar düzenler, ailelere bilgilendirici programlar 

tertipler, 

f) İlçemizdeki yetenekli çocuklarımızı ve gençlerimizi seçerek, müzik ve sahne sanatları alanlarında onlara evrensel 

bir sanat eğitimi vermek, sanat kurumlarımıza yorumcu, uygulayıcı, yaratıcı ve araştırıcı sanatçılar yetiştirmek 

üzere konservatuar kurmak ve işletmek, 

(2) Kadın ve Çocuk Servisi yukarıda sayılan görevler ile Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri yürürlükteki 

mevzuat hükümleri çerçevesinde gereken özeni göstererek yerine getirmekten sorumludur 

İdari Servisinin Görev ve Sorumlulukları  

MADDE 11 – 

a) Müdürlüğe gelen tüm evrakları yasal süresi içinde cevaplandırarak dosyalanmasını sağlamak, 

b) Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlamak ve takibini yapmak,  

c) Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata uygun olarak yürütmek, 

d) Müdürlüğe ait taşınır malların her türlü giriş, çıkış, kayıt, değer tespit, hurda, sayım, devir bakım ve onarım işleri 

ile Müdürlüğün Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelini düzenleyerek konsolide görevlisine göndermek, 

e) Düzenlenen her türlü festival, kültürel ve sosyal etkinlikler, her türlü baskılı malzeme için gerekli proje ve 

şartnameleri hazırlamak ve mal ve hizmet alım ihalelerini gerçekleştirmek,  

f) Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık talimatlarını ilgili personele duyurmak, 

g) Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak, 

h)  Birim Performans Programı, Bütçe ve Birim Faaliyet Raporunu hazırlamak.  

i) Kasıt, kusur, ihmal sonucunda oluşacak kamu zararı tespitlerini tutanağa bağlayarak üst yöneticiye sunulmak 

üzere Müdüre rapor eder. 

(2) İdari Servis yukarıda sayılan görevler ile Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri yürürlükteki mevzuat 

hükümleri çerçevesinde gereken özeni göstererek yerine getirmekten sorumludur 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

 

Çalışmalarda işbirliği ve uyum 

Madde 12 — Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri 

almak amacıyla, Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürünün başkanlığında servis sorumlularının katılımı ile ayda bir defadan 

az olmamak üzere, tutanaklı düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda: 

Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler 

değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır. Aylık raporlar üst yöneticinin değerlendirmesine sunulmak 

üzere Başkan Yardımcısının görüşüne sunulur. 

Müdürün Görev Yetki ve Sorumluluğu: 

Madde 13 –  

a) Bu yönetmeliğin 6.maddesinde sayılan Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konular ile 

mevzuatın öngördüğü görevleri zamanında ve doğru olarak, Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısına bağlı 

olarak, uygun bir şekilde yerine getirmek, 

b) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, stratejik plan, performans programı ve performansa dayalı bütçe taslağı 

hazırlar, gelir tarifesine eklenecek gelir tekliflerini hazırlar, 



c) Bu yönetmeliğin 6.maddesindeki görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programların yürütülmesinde 

karar verme, tedbir alma ve uygulamak, 

d) Müdürlüğün personel görev dağılımını, iş ve işlemlerin düzenlemelerini yapmaya, faaliyetlerini denetlemeye, 

varsa aksaklıkları gidermek, tedbir almak, 

e) Müdürlüğün yükümlü olduğu hizmetlerin etkinliği ve sürekliliği açısından çalışma konularına göre idari ve 

yaptırıma yönelik cezai işlemlerin belirlenmesine, yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına, 

f) Müdürü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, göreviyle ilgili diğer mevzuat hükümleri ve bu yönetmelik ile kendisine 

verilen görevlerin yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye Başkanı 

ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 

g) Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yapmaya yetkilidir. 

h)  

Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler 

Madde 14 — Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek 

şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları 

alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza 

edilir. 

 

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar 

Madde 15 — Müdürlükler arası yazışma Müdürün imzası ile yürütülür. Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne gelen 

ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak 

standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur. Birim içi birim dışı her türlü yazışmalar EBYS 

üzerinden yapılır. 

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

Madde 16- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 

 

Yürürlük 

Madde 17 -Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve ilanından sonra yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı ve birim müdürü yürütür. 

 

EK MADDE: GENEL GEREKÇE 

1. Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün görev, yetki, sorumluğuna ait genel ve özel çerçevede yazılı bir 

mevzuata ihtiyacı olması. 

2. Belediyemizin teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi sonucu bazı birimlerin kaldırılması veya yeni kurulması 

ya da statülerinin değişmesi,  

3. Belediye mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde birçok değişikliklerin olması,  

4. Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile  

5. Gelişen teknoloji ve otomasyon sistemine uygum sağlanması ve bu yönde yapılan yeni mevzuat değişikliklerine 

göre işlem yapılması ve benzeri nedenlerden dolayı Müdürlüğümüz Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 

güncellenmesi için yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mustafa KÖLEOĞLU                   Rabia DEMİR          Ayhan AYTEKİN 

          Belediye Başkanı                       Meclis Kâtibi               Meclis Kâtibi 
 

 



MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 

Madde 1 – Bu yönetmelik Kumluca Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, çalışma usul ve 

esaslarını, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirler. 

Dayanak 

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b, 

48.maddeleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara 

Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Belediye: Kumluca Belediyesini, 

b) Servis: Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı alt birimleri, 

c) Üst yönetici: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

d) Üst yönetim: Kumluca Belediye Başkanı ve başkan yardımcıların, 

e) Başkan: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

f) Müdür: Mali Hizmetler Müdürünü ifade eder. 

g) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

h) Personel: Belediyede Norm Kadroya göre Kumluca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan memur, işçi ve 

sözleşmeli personel ile şirket personelini, 

i) Bakanlık: Maliye Bakanlığı Bakanlığı 

j) Yönetmelik: Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara Dair Yönetmelik 

k) Muhasebe Hizmeti: Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade 

edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin 

kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini, 

l) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre 

atanmış sertifikalı yöneticiyi, 

m) Ön Mali Kontrol: İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, 

bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer 

mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını yönlerinde yapılan 

kontrolü, 

n) Tahsilat servisi: Muhasebe birimine belediye alacaklarından nakit para  tahsilatının yapıldığı ve muhafaza edildiği yeri. 

o) Harcama birimi: Bütçe ile ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi, 

ö) Gelir Birimi : İcra Takip, Tahsil, Tahakkuk, Yoklama ve Tebligat Servislerinden oluşmaktadır. 

p) Hesap İşleri Birimi: Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama, Ön Mali Kontrol, İç Kontrol Servislerinden oluşur. 

r) Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne 

uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi,   

s) Muhasebe yetkilisi mutemedi : Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak 

almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemler ile ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı 

sorumlu olan kamu görevlilerini ve yetkili memurları, 

Temel İlkeler: 

Madde 4 - Kumluca Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü tüm çalışmalarında: 

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, 

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, 

c) Hesap verebilirlik, 



ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, 

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, 

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkeleri esas alır. 

Teşkilat Yapısı 

MADDE 5 - (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü Müdür, şef, memur, işçi ve aşağıdaki birimlerden oluşur; 

a) İdari İşler Servisi 

b) Hesap İşleri Birimi 

c) Gelir Birimi 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Alt Birimlerinin Görevleri 

Müdürlüğün Görevleri 

MADDE 6 Mali Hizmetler Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun 

olarak Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara 

uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 

b) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet 

gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. 

c) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı 

ile mali istatistikleri hazırlamak. 

d) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini 

yürütmek. 

e) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu 

hazırlamak. 

f) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, taşınır konsolide 

görevini yapmak, 

g) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek. 

h) Muhasebe hizmetini yerine getirmek, 

i) Gerekli bilgi ve raporları, Maliye Bakanlığına, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst 

yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak 

vermek, 

j) Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak veya yaptırmak 

k) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve 

denetime hazır bulundurmak, 

l) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek 

veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek, 

m) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak 

n) Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi İle Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul Ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik hükümlerini uygulamak,  

o) Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi Ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi 

Hakkında Usul Ve Esaslar gereğince hesapların verilmek, görev alan muhasebe yetkililerini bildirmek, 

p) Kanunun 60.maddesinde sayılan görevleri yapmak, 

q) Uzlaşma Komisyonu sekreteryalığını yapmak, 

r) Kefalete Tabi unvanlardan kefalet aidatı keserek ilgili sandığa göndermek, görevi son bulunların sandıktan biriken 

kefalet aidatlarının geri istenmesini sağlamak, 

s) Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak, 

 

Müdürlüğün yetkisi 

MADDE 7 – Mali Hizmetler Müdürlüğü, bu yönetmeliğin 6.maddesinde sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa 

dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 

a) Birimin muhasebe yetkilisi aynı zamanda müdür olması durumunda harcama yetkilisi görevi aynı kişide 

birleşemeyeceğinden üst yönetici hiyerarşi olarak müdüre en yakın ünvanlı kişiyi veya başka birim müdürünü 

harcama yetkilisi olarak görevlendirir. 

b) Birimin imza yetkilisidir. 



 

Müdürlüğün Sorumluluğu 

MADDE 8- Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Başkanı tarafından ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili 

kanunlarda belirtilen görevleri gereken özenle zamanında yapmak ve yürütmekle sorumludur. 

a) Harcama yetkilisi olması durumunda kaynakların etkili, ekonomik verimli kullanır, 

b) Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi İle Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul Ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik gerekliğini yapmak, 

c) Kanunun verdiği görev sorumluluğu yerine getirmek, 

 

İdari İşler Servisi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 9- 

a) Müdürlük personelinin özlük yazışmalarını yerine getirmek, 

b) Müdürlüğün satın alma evrak süreçlerini Destek Hizmetleri Müdürlüğüyle koordineli yürütmek, 

c) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, stratejik plan, performans programı ve performansa dayalı bütçe taslağı hazırlar, 

gelir tarifesine eklenecek gelir tekliflerini hazırlamak, 

d) Faaliyet Raporununun hazırlanmasını koordine etmek,  

e) Birim arşivin düzenli olmasını sağlamak, evrakların Arşiv Yönetmeliğinde belirlenen süre saklamasını temin ile 

kurum arşivine gönderilmesini sağlamak, 

f) Tarh: Vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle 

tespit eden idari muameledir. 

g) Tebliğ: Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza 

sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir. 

h)  Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir. 

i)  Verginin tahsili, kanuna uygun surette ödenmesidir. 

j) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 

 

Hesap İşleri Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 10- 

a) İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek, 

b) Bütçe kesin hesabını hazırlamak, Muhasebe ve bütçe yönetim dönemi hesabını hazırlamak, 

c) Malî istatistikleri, tablorları hazırlamak, 

d)  Ödenek aktarmalarını Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre gerçekleştirilmesini sağlamak. 

e) Müdürlüğün taşınır Kayıt ve Taşınır Kontrol işlemlerini mevzuata uygun şekilde yürütmek, idarenin taşınır yönetim 

dönemi hesabını çıkarılmasından, 

f) Bu Yönergenin 6. maddesinde sayılan hizmetlerin zamanında yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, 

saydam ve erişilebilir şekilde tutulmak, tutulan kayıtların hesabını vermek, 

g) b) Yetkili mutemetleri aracılığıyla tahsil edilen para ve parayla ifade edilen kıymetlerin, muhafazası, kontrolü, 

hesaplara alınması, bankaya yatırılması vb işlemleri yapmak, 

h) Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarında ödeme emri belgesi ve eki 

belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünü yapmak, süresinde yapılmayan avansları takip hesaplarında incelemek, 

i) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde, geri verilecek tutarın, düzenlenen belgelerde 

öngörülen tutara uygun olarak yapmak, 

j) Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurularak, muhasebe kayıtlarına alınma 

sırasına göre yapılmak, 

k) Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği 

noksanlıkları sonuçlandırmak, 

l) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre kontrol etmekten, 

m) Yapılan sonuçlanan hesapların, mali tabloların, kıymetlerin yetkili mercilere süresinde, eksiksiz, şeffaf, tam olarak 

hesabını vermekten, 

n) Muhasebe yetkililerinin Kanuna göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri 

gereken belgelerle sınırlıdır. 

o) Emaneten tahsili yapılın payların süresinde ilgili kurum kuruluşlara iade etmek, 

p) Ön mali kontrol işlemlerini yürütmek, görüş vermek, 

q) Kefalete Tabi unvanlardan kefalet aidatı keserek ilgili sandığa göndermek, görevi son bulunanların sandıktan biriken 

kefalet aidatlarının geri istenmesini sağlamak, 

r) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 

 

Gelir Birimi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 



Madde 11- 

a) 213. Sayılı Vergi Usul Kanunu İdarenin gelirlerini yetki ve sorumluluk alanındaki idare gelirlerini ilgili kanunlar, 

tüzükler ve yönetmelikler gereğince yasal süreler içerisinde tahakkuk ettirmek, Tahakkuk eden gelirleri yasal süreleri 

içinde muhasebe birimine bildirmek, düzeltme, terkin ve reddiyat işlemlerini yapmak, 

b) Tahakkuk Servisi ile alakalı raporlar, icmaller ve cetveller hazırlamasının sağlanması, 

c) Mevzuatına göre idarenin diğer müdürlük ve birimleri faaliyeti sonucunda oluşacak gelir kalemlerinin tarh işlemleri 

ilgili müdürlük tarafından yapılır. Tahakkukları Müdürlüğümüz tarafından gerçekleşir. 

d) Belediye Meclisi kararıyla gelir tahakkukundan sorumlu tutulan bir müdürlük bulunması halinde Müdürlüğümüz gelir 

tarh işlemlerini yerine getirmez ve bu işlemlerden sorumlu Tutulamaz  

e) İdarenin yetki ve sorumluluk alanındaki idare gelirlerini ilgili kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler gereğince yasal 

süreler içerisinde tahsilini sağlamak, 

f) İdare gelirleri ile ilgili yapılan tahsilata ait kayıtları tutmak, raporlamak ve muhasebe kayıtlarına alınması için gerekli 

belge ve dokümanları hazırlamak,  

g) Bankalardan gelen her türlü havale ve EFT ‘lerin kayıtlarını yapmak ve muhasebeleştirmek, 

h) Günlük vezne İşlemlerini takip etmek, ve gün sonu işlemlerini yapmak ve sonuçlandırmak, 

i)  İdarenin yetki ve sorumluluk alanındaki idare gelirlerini ilgili kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler gereğince yasal 

süreler içerisinde takip ve tahsilini sağlamak, 

j) İdare gelirleri ile ilgili yapılan takip ve tahsil ile ilgili işlemlere ait kayıtları tutmak, raporlamak ve muhasebe 

kayıtlarına alınması için gerekli belge ve dokümanları hazırlamak, 

k) Kişi ve kuruluşlar tarafından idari ve yargı organları nezdinde yapılan itirazlara ilişkin yazılı ya da sözlü savunmalara 

esas bilgi ve belgeleri yasal süresi içerisinde ilgili merciye ulaştırmak, 

l) 6183 Sayılı Amme Alacakları ve Tahsili Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) Belediye alacaklarından süresinde 

ödenip ödenmeyenleri tespit etmek ve takip etmek,  

m) AATUHK gereğince süresinde ödenmeyen alacakların tahsili için ödeme emri düzenlemek ve tebliğ etmek,  

n) Ödeme emri tebliğ sonucu alacağın ödenmemesi halinde haciz varakası ve haciz bildirisi düzenlemek, 

o) Vadesinde ödenmeyen alacakların temini için borçluların hak ve alacaklarını tespit etmek, 

p)  Tespit edilen hak ve alacaklara ihtiyati haciz ve haciz uygulamak, tahsil halinde haczi kaldırmak,  

q) Kira alacağı, otopark ücreti, harcamalara katılım payları, ecrimisil ve diğer alacakları takip etmek,  

r) Mükellef itiraz ve başvurularını incelemek, cevaplandırmak,  

s) Belediye alacakları aleyhine açılan davalara savunma ve temyiz edileceklere başvuru sağlamak,  

t) İdari para cezaları, zabıta para cezaları, katılım payı vb alacaklarının takibini yürütmek, 

u) Arşivleme işlemlerini güncel yapmak, 

v) Yoklama ve Tebligat Servisi vergi gelirleri ile alakalı her yıl belediye sınırları dâhilindeki mükelleflerin kayıp, kaçak 

kontrollerini yapmak, mükelleflerle alakalı yapılan tespitleri yoklama tutanağına geçmek, yoklama fişi tanzim etmek, 

w) Mali Hizmetler Müdürlüğüne intikal eden ve yerinde tespit gereken bütün dilekçeleri tespit yaparak tutanak 

düzenlemek, yoklama fişi ile yapılan tespit sonucu Resen Tahakkuku yapılan gelirlerin Vergi ve Ceza 

ihbarnamelerinin 213. Sayılı V.U. Kanunu dâhilinde mükelleflere tebliğini sağlamak, 

x) Mükelleflerin iş ve işlemlerinin ilgili mevzuatlar dâhilinde en kısa zamanda çözümlenmesini sağlanması, 

y) Beyannamelerin kayıt ve bilgilerini bilgisayar ortamına doğru ve hatasız aktarılması, dosyalanması ve arşiv ortamına 

aktarılmasının sağlanması, 

z) Yoklama Servisi ile alakalı raporlar, icmaller ve cetveller hazırlamasının sağlanması, 

aa) Sözleşmeye bağlı kiracılar tarafından ödenmeyen kira ve Borçlar Kanunu hükümlerine göre takibi gereken alacakları 

İcra ve İflas Kanunu gereğince tahsilini sağlamak Hukuk İşleri Müdürülüğüne bildirmek,  

bb) Uzlaşma Komisyonu sekreteryalığını yapmak, 

cc) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 

 

Muhasebe Yetkilisinin, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 12- 

a) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek. 

b) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek. 

c) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek. 

d) Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü 

müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek. 

e) Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve 

yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek. 

f) Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak. 

g) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve 

denetime hazır bulundurmak. 



h) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek 

veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek. 

i) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak. 

j) Muhasebe birimini yönetmek. 

k) Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. 

l) Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, 

m) b)Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana 

gelebilen kayıtları yapmak, 

n) Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarından ödeme emri belgesi ve eki 

belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünü, süresi geçen ön ödemenin kapatılması için takip hesaplarına almak, 

o) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde geri vermek, 

p) Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırasında göz önünde bulundurularak muhasebe kayıtlarına alınma 

sırasına göre yapmak, 

q) Kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralmak, Kendinden sonraki yetkililere devretmek, 

r) Muhasebe mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerinin ilgili mevzuatına göre kontrol etmek, 

s) Hesap ve kayıtları, mali tabloları süresinde ilgile yerlere göndermek, ilgili kurumaların sistemlerine elektronik 

ortamda yüklemek, 

t) Kanunda sayılan maddeler dahilinde ((a) Yetkililerin imzasını, b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan 

belgelerin tamam olmasını, c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,)) ödeme 

emri belgesi üzerinde kontrolleri yapmak, bunun dışında kontrol faaliyeti yürütmemek,  

u) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Çalışmalarda işbirliği ve uyum 

Madde 13 — Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, 

Yazı İşleri Müdürünün başkanlığında servis sorumlularının katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere, tutanaklı düzenli 

toplantılar yapılır. Bu toplantılarda: 

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek 

bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır. Aylık raporlar üst yöneticinin değerlendirmesine sunulmak üzere Başkan 

Yardımcısının görüşüne sunulur. 

Müdürün Görev Yetki ve Sorumluluğu: 

Madde 14 –  

a) Bu yönetmeliğin 6.maddesinde sayılan Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konular ile mevzuatın 

öngördüğü görevleri zamanında ve doğru olarak, Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak, uygun 

bir şekilde yerine getirmek, 

b) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, stratejik plan, performans programı ve performansa dayalı bütçe taslağı hazırlar, 

gelir tarifesine eklenecek gelir tekliflerini hazırlar, 

c) Bu yönetmeliğin 6.maddesindeki görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programların yürütülmesinde 

karar verme, tedbir alma ve uygulamak, 

d) Müdürlüğün personel görev dağılımını, iş ve işlemlerin düzenlemelerini yapmaya, faaliyetlerini denetlemeye, varsa 

aksaklıkları gidermek, tedbir almak, 

e) Müdürlüğün yükümlü olduğu hizmetlerin etkinliği ve sürekliliği açısından çalışma konularına göre idari ve yaptırıma 

yönelik cezai işlemlerin belirlenmesine, yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına, 

f) Müdürü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, göreviyle ilgili diğer mevzuat hükümleri ve bu yönetmelik ile kendisine 

verilen görevlerin yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye Başkanı ve 

bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 

g) Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yapmaya yetkilidir. 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler 

Madde 15— Mali Hizmetler Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik 

ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası 

verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir. 

 



Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar 

Madde 16 — Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak 

defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur. Birim 

içi birim dışı her türlü yazışmalar EBYS üzerinden yapılır. 

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

Madde 17- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 

 

Yürürlük 

Madde 18 -Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve ilanından sonra yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

 

EK MADDE: GENEL GEREKÇE 

1. Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün görev, yetki, sorumluğuna ait genel ve özel çerçevede yazılı bir mevzuata ihtiyacı 

olması. 

2. Belediyemizin teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi sonucu bazı birimlerin kaldırılması veya yeni kurulması ya da 

statülerinin değişmesi,  

3. Belediye mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde birçok değişikliklerin olması,  

4. Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile  

5. Gelişen teknoloji ve otomasyon sistemine uygum sağlanması ve bu yönde yapılan yeni mevzuat değişikliklerine göre 

işlem yapılması ve benzeri nedenlerden dolayı Müdürlüğümüz Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin güncellenmesi için 

yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Mustafa KÖLEOĞLU                   Rabia DEMİR                   Ayhan AYTEKİN 

          Belediye Başkanı                        Meclis Kâtibi               Meclis Kâtibi 
 



ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜGÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 - Bu yönetmelik Kumluca Özel Kalem Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, çalışma usul 

ve esaslarını, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirler. 

 

Dayanak 

MADDE 2 - Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b, 48.maddeleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 

İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 - (1) Bu yönetmelikte geçen; 

a) Belediye: Kumluca Belediyesini, 

b) Servis: Özel Kalem Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı alt birimleri, 

c) Üst yönetici: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

d) Üst yönetim: Kumluca Belediye Başkanı ve başkan yardımcıların, 

e) Başkan: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

f) Müdür: Özel Kalem Müdürünü ifade eder. 

g) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

h) Personel: Belediyede Norm Kadroya göre Kumluca Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan memur, işçi ve 

sözleşmeli personel ile şirket personelini, 

ı) STK: Sivil Toplum Kuruluşlarını ifade eder. 

i) SDP: Standart dosya planı 

Temel İlkeler 

MADDE 4 - Müdürlük temel ilke olarak; 

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, 

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, 

c) Hesap verebilirlik, 

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, 

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, 

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkeleri esas alır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Teşkilat Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

Teşkilat Yapısı 

MADDE 5 - (1) Özel Kalem Müdürlüğü aşağıdaki birimlerden oluşur; 

a) İdari İşler Servisi 

b) Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Projeler Servisi 

c) Basın Yayın, Sosyal Medya Servisi 

d) Halkla İlişkiler Servisi 

e) Domates Masa 

(2) Özel Kalem Müdürlüğü direk Başkana veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Müdürlüğün organizasyon 

yapısı içerisinde Özel Kalem Müdürüne bağlı olarak yeterli sayıda şef, memur, sözleşmeli personel, işçi ile yardımcı 

personel görev yapar. 

 

Müdürlüğün Görev ve Sorumluluklar 

MADDE 6 - (1) Özel Kalem Müdürlüğünün özel kalem olarak görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Başkanlığa doğrudan müracaat eden şahıs ve kurumların randevu taleplerini inceleyerek Başkanın programına göre 

görüşmeleri organize etmek, 

b) Başkanlığı ilgilendiren konularda toplantı, brifing ve görüşmeleri organize etmek, sonuçlarına ilişkin tutanakları SDP’ye 

uygun şekilde arşivlemek, gerekli olanları ilgili Müdürlüklere yönlendirmek, 

c) Başkanlık makamına gelen ziyaretçileri karşılamak, talep ve şikayetlerini alarak takibini yapmak, 

d) Başkanlık makamından gelen talimatları ilgili müdürlüklere ulaştırmak, talimatların takip ve kontrolünü yaparak 

sonuçlanmasını sağlamak, 

e) Başkanlık adına yapılan resmi tören, açılış, kokteyl, şölenler ve benzeri etkinliklerde ilgili birim ve kuruluşlarla 

koordinasyon sağlamak, ikram ve hediyeleri hazırlamak, 

f) Milli ve dini bayramlarda Belediyede yapılacak olan kutlamaları organize etmek, ikramları hazırlamak, 

g) Etkinliklere başkanlık adına çelenk, çiçek ve tebrik göndermek, 

ğ)Belediye Başkanının katılmadığı organizasyona Başkanlık makamı adına mesaj ya da çiçek göndermek, 

h) Başkana gelen davetiyeleri başkana sunmak, 

ı) Başkanın resmi yazışmalarını, müdürlüğün tüm yazışmalarını takip etmek ve sonuçlandırılmasını sağlamak, 



j) Müdürlüklerce Belediye Başkanının onayına gönderilen yazıları sunmak, onaya müteakip ilgili birimlere dağıtılmasını 

sağlamak, 

k) Başkanlık makamının tertip ve düzenini sağlamak, 

l) Başkanın yurt içi ve yurt dışı programlarına göre iletişim, ulaşım ve konaklama gibi her türlü planlamayı yapmak, 

m) Belediyenin yurtdışı dış ilişkilerini örgütlemek, sağlamak, bununla ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlemek, 

n) Yurtdışındaki yerel yönetim alanındaki deneyimin belediyeye aktarılması için platformlar oluşturmak, ilgili kurum ve 

kuruluşlarla iletişim içinde olmak, 

o) Belediye Başkanının ağırlama, kutlama, tören, haberleşme, temsil, yurtiçi ve yurt dışı seyahatlerindeki yazışma ve 

tahakkuk işlemlerini yapmak, 

 

(2) Müdürlüğün Basın yayın ve halkla ilişkiler ile ilgili görevleri şunlardır. 

a) Başkanlık ve belediye faaliyetlerini takip etmek, fotoğraf ve kamera çekimlerini yapmak ve arşivlemek, 

b) Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri basın bülteni hazırlayarak fotoğraf ve görüntü desteğiyle basın 

kuruluşlarına ulaştırmak, kamuoyuna duyurulmasını sağlamak. 

c) Aylık, yıllık veya başkanlığın uygun gördüğü zamanlarda basın toplantıları organize etmek, basın mensuplarının 

katılımını sağlamak. 

d) Basın mensuplarının Belediye Başkanı ile söyleşi veya bilgi edinme amaçlı görüşme taleplerine yardımcı olmak, 

e) Kamuoyundan yansıyan şikâyet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını yapmak. 

f) Belediye Başkanının radyo-TV programlarına katılımı ile ilgili bilgi ve doküman hazırlıkları yapmak. 

d) Belediye ile ilgili basında yer alan gerçeklere aykırı haber ve yazılara cevap ve düzeltme metni hazırlamak, gerektiğinde 

ilgili basın kuruluşuna Hukuk işleri Müdürlüğü ile birlikte tekzip göndermek, 

g) Başkanlık tarafından yapılacak bazı özel gün ve haftalarda, tören ve açılış konuşmalarıyla ilgili açıklama ve mesajlara 

esas olmak üzere metin yazısı hazırlamak, 

h) Resmi ve dini bayramlarla özel gün ve haftalarda ilan metinleri hazırlamak, basın kuruluşlarına göndermek, 

ı) Başkanlık tarafından verilecek brifinglerde, seminer ve toplantılarda katılımcılara ve kamuoyuna sağlıklı bilgiler 

sunulması için görsel ve metinsel dokümanları hazırlamak, 

i) Yerel ve ulusal basın mensuplarına belediye ve kent ile ilgili fotoğraf ve görüntü desteğinde bulunmak, 

j) Belediye faaliyetlerinin halka duyurulması için pankart, broşür, katalog, afiş vb. dokümanların tasarım ve metin 

hazırlıklarını yapmak ve yaptırmak. Basın mensuplarına belediye ve kenti ilgilendiren haberlerle ilgili gerekli doküman 

yardımında bulunmak, bağlı bulunduğu medya kuruluşuyla iletişimini sağlama konusunda yardımcı olmak, 

k) Belediye meclis toplantıları ile gerekli görüldüğünde Büyükşehir Belediye Toplantılarını izlemek, fotoğraf ve kamera 

çekimlerini yapmak, 

l) Başkanlık faaliyet raporunu redakte etmek ve düzenlemek, 

m) Belediye internet sitesindeki ve sosyal medya kurumsal haberleri güncellemek, içerik paylaşmak, 

n) Belediyenin düzenlendiği etkinlikler ve programlar için bilgilendirme mesajı göndermek, 

o) Belediye ile alakalı duyuru ve kutlamaları led ekrana, totem, raket tanıtım veri girişlerini, afişleri tasarlamak astırmak, 

ö) Vatandaşların sivil toplum kuruluşları ile kamu kuruluşlarının uygun görülen fotoğraf, görüntü ve doküman taleplerini 

karşılamak, 

p) Vatandaşın bilgi edinme taleplerini karşılamak, bilgi edinme ile gelen e-mailleri ilgili müdürlüklere bildirerek takibini 

yapmak, 

r) Başkanlığın talimatı üzerine halk toplantısı, muhtarlar buluşması diğer kişi veya kurumlarla toplantılar düzenlemek, 

s) Müdürlüğe ait demirbaş eşyanın kayıtlarını tutarak, Yasa ve yönetmeliklere göre ilgililere zimmetlemek, demirbaş 

eşyanın giriş ve çıkışlarını listesine göre düzenli olarak kontrol etmek. 

t) Müdürlük yıllık bütçesini hazırlamak, Müdürlüğe ait ihale ve ayniyat işlemlerini yapmak, 

u) Mesleki konularda birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarını yapmak, 

ü) Belediye hizmetleriyle ilgili vatandaş memnuniyet anketleri yapmak, yaptırmak, 

v) Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulması, yeni kalite standartları geliştirilmesi,  

y) Başkanlıkça verilen diğer işleri yerine getirmektir. 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 7 – (1) Müdürün görevleri şunlardır; 

a) Müdürlüğü başkanlık makamına karşı temsil etmek ve başkan tarafından verilen görevleri gerçekleştirmek, 

b) Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanlarına giren konuları başkandan gelen talimatlar doğrultusunda ve mevzuat 

hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, 

c) Başkanın koordinasyon ve istişare toplantılarını düzenlemek, 

ç) Randevu taleplerinin günlük olarak Başkana sunulmasını sağlamak, 

d) Törenlere telgraf, çiçek veya çelenk gönderen katılımcılar tespit etmek ve Başkanın adına teşekkür yazısı yazmak, 

e) Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak, 

f) Müdürlüğün görev alanına giren konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlüğün 

faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek, 

g) Belediyenin stratejik plan ve performans programında müdürlükle ilgili yer alan çalışmaları yapmak, hedefleri 

gerçekleştirmek, 

ğ) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlayıp uygulamak, 



h) Müdürlüğün yıllık ya da dönemsel faaliyet raporunu hazırlamak, 

ı) Personelin performans durumunu izlemek, gerekli değerlendirmeleri yapmak, varsa ceza veya ödül için üst makamlara 

teklifte bulunmak, personelin izin planlarını yapmak, izinlerin kullanılmasını sağlamak, rapor, doğum, ölüm gibi konular 

ile personelin özlük işlemlerini takip ve kontrol etmek, 

i) Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak, 

j) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden 

sorumludur. 

k) Birimi ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından 

sorumludur. 

(2) Müdür, görevlerin yerine getirilmesinde personele görev vermek ve başkanın onayı ile müdürlük dâhilinde görev 

yerlerini değiştirmekle yetkilidir. 

(3) Müdür, görev ve yetkileri ile ilgili olarak yürüttüğü faaliyetlerden dolayı belediye başkanına veya başkan tarafından 

sorumlu kılınması halinde başkan yardımcısına karşı sorumludur. 

İdari İşler Servisinin Görev ve Sorumlulukları 

MADDE 8 - (1) İdari İşler Biriminin görevleri şunlardır; 

a) Başkanın talimatı doğrultusunda günlük çalışma programını yapmak, günlük randevu trafiğini organize etmek, 

b) Başkanın talimatı doğrultusunda katılımcıları bilgilendirerek toplantıyı organize etmek, 

c) Başkanlık makamına gelen ziyaretçileri ve misafirleri karşılamak, onları en iyi şekilde ağırlamak, 

ç) Başkan ile Belediye birimleri arasında koordinasyonun temini için gerekli işlemleri takip etmek, 

d) Müdürlüğe gelen yazıların evrak yönetim sistemi üzerinden kaydını yaparak Müdüre sunmak, 

e) Müdürlükten gönderilecek olan yazıların evrak yönetim sistemi üzerinden gönderimini yaparak, gelen ve giden evrakın 

SDP’ ye uygun olarak dosyalama ve arşivleme işlemlerini yürütmek, 

f) Başkanının günlük, haftalık ve aylık çalışma programını hazırlamak, randevu taleplerini değerlendirip programa almak 

ve telefon görüşmelerini sağlamak, 

g) Başkanın, başkan yardımcılarının ve Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde görevli personelin özlük işlerini takip etmek, 

h) Müdürlüğün faaliyetlerine ilişkin ödeme işlemlerinin mevzuata uygun usulde yürütülmesini sağlamak, 

ı) Resmi tören ve kutlamalarda Belediyenin görev ve sorumluluklarına ilişkin konularda birimleri organize etmek 

i) Başkanın onayına arz olunacak evrakın takip ve kontrolünü yapmak. 

j) Başkanın ağırlama, kutlama, tören, haberleşme, temsil, yurtiçi ve yurt dışı seyahatlerindeki yazışma ve tahakkuk 

işlemlerini yapmak, 

k) Başkanı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakların tutulması ve 

yayımlanmasını sağlamak, 

m) Başkanın katılamadığı organizasyonlara Başkanlık makamı adına mesaj, çelenk ya da çiçek göndermek, 

 (2) İdari İşler Birimi, yukarıda sayılan görevler ile Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde 

gereken özeni göstererek yerine getirmekten sorumludur. 

Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Projeler Biriminin Görev ve Sorumlulukları 

MADDE 9 - (1) Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Projeler Servisinin görevleri şunlardır; 

a) Kadınların ve dezavantajlı grupların statüsünü geliştirmeye yönelik sosyal politikalar geliştirmek, 

b) Belediyemiz stratejik planının hak temelli çalışan yerel STK’lar ile birlikte toplumsal cinsiyet eşitliğinin dikkate alınarak 

hazırlanması konusunda girişimde bulunmak, 

c) Dezavantajlı gruplara yönelik veri toplama, hizmet üretme ve belediye politikalarını ilgili STK'larla işbirliği içinde 

hazırlamak, 

ç) STK'ların oluşan talep ve gereksinimleri için planlama yapmak, bütçe oluşturmak, harcamaları izlemek ve raporlamak, 

d) Kadın örgütleriyle ortak çalışmalar üretmek, 

e) Belediyemiz personeli arasında cinsiyet eşitliği konusunda duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak için eğitim çalışmaları 

planlamak ve yürütmek, 

f) İnsan hakları konularında yurttaşlara yönelik bilinç arttırıcı çalışmalar organize etmek, 

g) Ayrımcılık karşıtı belediyecilik anlayışını yurttaş düzeyinde görünür kılacak bilinçlendirme kampanyaları 

gerçekleştirmek, 

ğ) Ruhsal ve cinsel sağlık danışmanlığı verebilecek tıbbi tedbirleri organize etmek, 

ı) Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Projeler Birimi olarak tüm Türkiye' de okullarda ve üniversitelerde sempozyumlar, 

toplantılar, fuarlar, eğitimler ve sunumlar düzenlemek, tertip etmek; üniversite, devlet yönetim organları ve sivil toplum 

örgütleriyle anlaşmaların yapılması, eğitim, tanıtım ve çözüm çalışmaları yapılması hususlarında iş birliktelikleri yapmak. 

i) Engellilik alanında yapılacak tüm proje ve bilinçlendirme katkı sağlamak ve desteklemek, 

j) Kamu ve sivil toplum işbirliğinin geliştirilmesine yarar sağlayacak çeşitli fonların ve hibelerin takibini yapmak ve bu 

fonlara başvurmak, 

k) Çalışma planı/programını ve aylık faaliyet raporunu hazırlamak, 

l) Evlilik öncesi danışmanlığı, bireysel danışmanlık ve çift danışmanlığı, aile danışmanlığı konularında ehliyet sahibi kişiler 

tarafından hizmetleri sunmak, 

 (2) Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Projeler Birimi, yukarıda sayılan görevler ile Müdür tarafından verilen diğer tüm 

görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özeni göstererek 

yerine getirmekten sorumludur. 



Basın Yayın, Sosyal Medya Servisi Görev Sorumlulukları 

Madde 10- Basın Yayın, Sosyal Medya Servisinin görevleri şunlardır; 

a) 6.maddedin 2 numaralı alt bendindeki görevler ile aşağıda belirtilen görevleri yapar. 

b) Belediye çalışmalarının kamuoyundaki tesirlerinin değerlendirmesini yapar. 

c) Kurumun halkla ilişkiler bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler organize etmesine yönelik öneriler ve 

projeler geliştirir. 

d) Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin, kurumsal kimlik ve kurumsal kültüre uygun 

tasarımının yapılmasını ve basılmasını sağlar, ilgili çalışmaları kontrol ve koordine eder. 

e) Belediyenin gerek içe gerekse dışa dönük olarak kullanacağı her türlü baskılı malzemelerini kurumsal kimlik 

esaslarına uygun olarak basımını sağlar. 

f) Katılımcı demokrasi ve yerinden yönetim uygulamaları çerçevesinde çeşitli sivil toplum kuruluşları, muhtarlar vb. 

paydaşlar ile belediye yönetimi ve halkın katılımıyla toplantı organizasyonları gerçekleştirir 

g) Müdürün herhangi bir sebeple bulunmadığı zamanlarda müdürün görevlerini yürütür. 

h) Belediye hizmetleriyle ilgili vatandaş memnuniyet anketleri yapmak, yaptırmak, 

Domates Masa Servisi Görev Sorumlulukları 

Madde 11- Domates Masa Servisinin görevleri şunlardır; 

a) Halkla ilişkiler ve sosyal medya servisiyle koordinasyonlu olarak çalışır. 

b) Belediyenin başvuru masası olarak 7/24 çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web, basın vb. birimleriyle 

Kumlucalıların istek, öneri ve şikayetlerini alır.  

c) Talepler ile ilgili süreç hakkında vatandaşa en geç 2 iş günü içinde dönüş yapılır. 

d) Şikayet ve talepler ilgili müdürlüğe, sorumlu başkan yardımcısına iletilir. Süreç sonuçlana kadar domates masa 

tarafından takibi yapılır. 

e) SMS altyapısı müdürlük tarafından kurulur, masa tarafından kullanılır. 

f) Domates masa talep, şikayet aramaları başkan sunumu ile karşılanır. Domates masa sekreteri iletişim sürecince 

kendini tanıttıktan sonra aşağıdaki ilkelere uyar. 

1) Ses Tonu:  

• Hoş ve cana yakın,  

• Zorlama ve mekanik değil doğal,  

• Fazla zorlanmadan duyulabilecek kadar net ve yüksek 

• Ne çok ağır, ne çok aceleci 

• Mümkün olduğu kadar sakin olmasına çalışır. 

2) Nezaket: Şekreter, 

• Arayanın adı ile hitap eder,  

• Sabırla dinler, çözüm bulmak için çabaladığını karşıya hissettirir. 

• Kibar konuşun. “Lütfen” ve “Teşekkür ederim” kelimelerini cömertce kullanır. 

•   Gerektiğinde özür diler. 

•   Konuşmayı olumlu bir tonda bitirir(Aradığınız için teşekkür ederim, Ayşe hanım gibi.) 

•   “başka bir isteğiniz var mı?” sorusuyla iletişimi sonlandırır. 

•   Telefonu, önce arayanın kapatmasına dikkat eder. 

•   Telefonu yavaşça ve gürültü yapmadan kapatır. 

•   Şikayetleri tarafsız olarak dinler. 

•   Kendinden emin, profesyonel ve karşıya güven veren tavır içinde bulunur. 

Servis Sorumlularının görev ve yetkileri 

Madde 12— Servis Sorumlusu, 

a) Müdürün belirlediği görev dağılımı doğrultusunda, personeli arasında görev dağılımını yapar ve personelin uyumlu bir 

şekilde çalışmasını sağlar. 

b) Kendine bağlı personelinin performansını periyodik olarak değerlendirip müdüre bilgi sunar: moral, motivasyon ve 

performans arttırıcı çalışmalar yapar. 

c) Servisin iş ve işlemlerini şeffaf, planlı, birimin stratejik hedeflerine, performans programına ve mevzuata uygun bir 

şekilde yürütür. 

d) Servis çalışanlarının eğitim ihtiyacını belirler ve üstüne iletir. 

e) Servis çalışanlarının özlük işlemlerini takip eder. 

f) Servis içinde düzenli, planlı ve tutanaklı toplantıların yapılmasını sağlar. 

g) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar. 

h) Müdürün vereceği benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirir. 

Servis sorumlularının, sorumlulukları 

Madde 13— Servis sorumlusu, servis görevlerinin yerinde ve zamanında yerine 

getirilmesinden müdüre karşı sorumludur. Servis sorumlusu; 

1) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden 

sorumludur. 

2) Performans programındaki servis hedeflerinin gerçekleşmesinden sorumludur. 



3) Sorumlu olduğu servis ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre 

çalışılmasından sorumludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Çalışmalarda işbirliği ve uyum 

Madde 14 — Özel Kalem Müdürlüğü'nün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, 

Özel Kalem Müdürünün başkanlığında servis sorumlularının katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere, tutanaklı 

düzenli toplantılar yapılır.  

Bu toplantılarda: 

Özel Kalem Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi 

paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır. Aylık raporlar üst yöneticinin değerlendirmesine sunulur. 

Müdürün Görev Yetki ve Sorumluluğu: 

Madde 15 –  

a) Bu yönetmeliğin 6.maddesinde sayılan Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konular ile mevzuatın 

öngördüğü görevleri zamanında ve doğru olarak, Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak, 

uygun bir şekilde yerine getirmek, 

b) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, stratejik plan, performans programı ve performansa dayalı bütçe taslağı 

hazırlar, gelir tarifesine eklenecek gelir tekliflerini hazırlar, 

c) Bu yönetmeliğin 6.maddesindeki görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programların yürütülmesinde 

karar verme, tedbir alma ve uygulamak, 

d) Müdürlüğün personel görev dağılımını, iş ve işlemlerin düzenlemelerini yapmaya, faaliyetlerini denetlemeye, varsa 

aksaklıkları gidermek, tedbir almak, 

e) Müdürlüğün yükümlü olduğu hizmetlerin etkinliği ve sürekliliği açısından çalışma konularına göre idari ve 

yaptırıma yönelik cezai işlemlerin belirlenmesine, yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına, 

f) Müdürü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, göreviyle ilgili diğer mevzuat hükümleri ve bu yönetmelik ile kendisine 

verilen görevlerin yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye Başkanı 

ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 

g) Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yapmaya yetkilidir. 

Özel Kalem Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler 

Madde 16 — Özel Kalem Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik 

ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası 

verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir. 

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar 

Madde 17 — Özel Kalem Müdürlüğü’ne gelen ve giden her evrak, talep ve şikayetler bekletilmeksizin kayda alınarak 

gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv 

sistemine göre korunur. Birim içi birim dışı her türlü yazışmalar EBYS üzerinden yapılır. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

Madde 18- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 

Yürürlük 

Madde 19 -Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve ilanından sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

 

EK MADDE: GENEL GEREKÇE 

1. Özel Kalem Müdürlüğümüzün görev, yetki, sorumluğuna ait genel ve özel çerçevede yazılı bir mevzuata ihtiyacı 

olması. 

2. Belediyemizin teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi sonucu bazı birimlerin kaldırılması veya yeni kurulması ya 

da statülerinin değişmesi,  

3. Belediye mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde birçok değişikliklerin olması,  

4. Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile  

5. Gelişen teknoloji ve otomasyon sistemine uygum sağlanması ve bu yönde yapılan yeni mevzuat değişikliklerine 

göre işlem yapılması ve benzeri nedenlerden dolayı Müdürlüğümüz Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 

güncellenmesi için yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 

 

 

Mustafa KÖLEOĞLU                   Rabia DEMİR          Ayhan AYTEKİN 

          Belediye Başkanı                        Meclis Kâtibi                Meclis Kâtibi 
 



PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve kapsam 

Madde 1 – Bu yönetmelik Kumluca Plan ve Proje Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, çalışma usul 

ve esaslarını, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirler. 

 

Dayanak 

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b, 48.maddeleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 

İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Belediye: Kumluca Belediyesini, 

b) Servis: Plan ve Proje Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı alt birimleri, 

c) Üst yönetici: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

d) Üst yönetim: Kumluca Belediye Başkanı ve başkan yardımcıların, 

e) Başkan: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

f) Müdür: Plan ve Proje Müdürünü ifade eder. 

g) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

h) Personel: Belediyede Norm Kadroya göre Kumluca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünde çalışan memur, işçi ve 

sözleşmeli personel ile şirket personelini, 

i) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

j) Yönetmelik: Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara Dair Yönetmelik 

k) e-Plan: e-Plan Otomasyon Sistemi 

l) TAKPAS: Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi 

m) Wep Tapu: TKGM Kurum Portalı 

n) KPS: Kimlik Paylaşım Sistemi 

Temel İlkeler: 

Madde 4 - Kumluca Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü tüm çalışmalarında: 

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, 

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, 

c) Hesap verebilirlik, 

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, 

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, 

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkeleri esas alır. 

Teşkilat Yapısı 

MADDE 5 - (1) Plan ve Proje Müdürlüğü Müdür, şef, memur, işçi ve aşağıdaki birimlerden oluşur; 

a) İdari Servis 

b) Proje Servisi 

c) Plan Servisi 

d) Harita Servisi 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Plan ve Proje Müdürlüğü ve Alt Birimlerinin Görevleri 

Müdürlüğün Görevleri 

MADDE 6 –  Plan ve Proje Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı veya tadilatları hakkında 

Belediye Başkanlığına yazılı ve/veya sözlü bilgi vermek, Başkanlık Makamı veya ilgili Müdürlüklerce 1/5000 

ölçekli planlara ve tadilatlarına itiraz edilmesi halinde; hukuki ve teknik açıdan gerekçelendirerek itirazda 

bulunmak, sonuçlarını takip etmek ve Başkanlık makamının talebi veya hukuki ve teknik zorunluluk halinde 

Başkanlık onayı alınarak dava açılması için Hukuk İşleri Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak, 

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve tadilatlarına uygun olarak 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını hazırlamak veya hazırlatarak Belediye Meclisi'ne sunmak ve Belediye 

Meclisi'nce kabul edilenleri onanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na göndermek, kabul edilmeyenler 

yani red kararı verilen teklif talep sahiplerine bilgi vermek, 

c) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile Plan değişikliklerini bakanlıklar veya Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı'nca onaylandıktan sonra askı ilan sürecinin ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda takibi ve ilana 

çıkılması veya yapılmasına ait iş ve işlemleri yapmak, 

d) Planların Belediye içerisindeki ilgili Müdürlüklere dağıtımlarını yapmak. Askı süresi içerisinde parsel 

maliklerince veya ilgililerince yapılan itirazları Bakanlıkça onaylananları ilgili Bakanlığına göndermek veya 



Belediye Meclisi'ne sunmak, Belediye Meclisi tarafından red veya itirazları haklı bulunanları gereği için 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na göndermek, Belediye Meclisince itirazları olumsuz bulunarak kabul 

edilmeyenlere yazılı bilgi vermek, 

e) İmar planlarının hazırlanabilmesi için gerekli arazi tespit çalışmaları, analitik etüd ve hâlihazır harita ve 

revizyonlarını yapmak / yaptırmak veya ilgili resmi kurumlardan planlamaya altlık olacak görüşler ile en son 

halihazır haritaları edinmek, 

f) Belediyece yapılacak olan veya LİHKAP veya özel Harita Mühendislerince 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili 

maddeleri (11. 15. 16. 18. ve 19. maddeleri) ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda uygulama alanlarında gerekli 

çalışmayı yapmak veya yaptırılması için ihale etmek veya hesapları kontrol etmek ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri 

yürütmek, 

g) Kişilerin ve/veya kurumların talebi halinde 1/1000 ölçekli plan pafta örneğini vermek, 

h) Kişilerin ve/veya kurumların talebi halinde 1/5000 ölçekli veya 1/1000 ölçekli halihazır pafta örneğini vermek, 

i) Coğrafi Bilgi Sistemleri için kullanılan programların ilgili müdürlüklerle koordinasyonunu sağlayarak veri 

tabanlarını güncel tutmak, 

j) İlgili müdürlüklerle koordinasyonunu sağlayarak Kent haritası hazırlamak veya hazırlatmakla ilgili iş ve işlemleri 

yürütmek, 

k) İlgili Kanun ve Yönetmelikler ile İmar planları veya Belediye mevzuatı doğrultusunda tevhid, ifraz, yola veya 

parka veya dereye terk, cins değişikliği, geçit hakkı, irtifak hakkı, yoldan ihdas, sınır düzeltme ve benzeri iş ve 

işlemlerine ilişkin belgeleri kontrollerini yaparak Belediye encümenine arz etmek, 

l) Harita uygulama sorumlularının (TUS) kontrollerini yapmak ve sicillerini tutmak. 

m) Belediyemizce yapılacak çalışmalara esas olmak üzere Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan veya diğer Müdürlüklerce 

talep edilen tapu ve kadastro bilgilerinin ilgili Kurumlardan (Tapu Sicil Müdürlüğü ve Kadastro Müdürlüğü) 

araştırılmak suretiyle temin edilmesi ve bu çalışmalar kapsamında güncelleştirilmiş mülkiyet bilgilerinin 

bilgisayar ortamına aktarılması, 

n) Yapılan işlemlerle ilgili harç ve ücretlerin tahsilinin takibini sağlamak, 

o) Başkanlık tarafından verilen çeşitli projelerin koordinasyonunun yapılması, 

p) Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak, 

q) Belediyemizce veya özel Şehir Plancıları tarafından yapılacak olan imar planı teklifi, değişikliği, tadilatı ve 

revizyonuna ait e-plan (e plan Otomasyon Sistemi) üzerinden kontrollerinin takibine ait iş ve işlemleri yapmak,  

r) Belediyemizce yapılacak olan plan ve projelerde ilgili müdürlüklere destek vermek, 

 

Müdürlüğün yetkisi 

MADDE 7 – Plan ve Proje Müdürlüğü, bu yönetmeliğin 6.maddesinde sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’na 

dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 

a) Birimin harcama yetkilisidir.  

b) Birimin imza yetkilisidir. 

Müdürlüğün Sorumluluğu 

MADDE 8- Plan ve Proje Müdürlüğü, Belediye Başkanı tarafından ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili 

kanunlarda belirtilen görevleri gereken özenle zamanında yapmak ve yürütmekle sorumludur. 

a) Harcama yetkilisi olarak kaynakların etkili, ekonomik verimli kullanır, 

İdari İşler Servisi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 9- 

a) Müdürlük personelinin özlük yazışmalarını yerine getirmek, 

b) Diğer müdürlüklerle ve diğer kurumlarla yazışmaları yapmak, 

c) Müdürlüğün satın alma evrak süreçlerini Destek Hizmetleri Müdürlüğüyle koordineli yürütmek, 

d) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, stratejik plan, performans programı ve performansa dayalı bütçe taslağı 

hazırlar, gelir tarifesine eklenecek gelir tekliflerini hazırlamak, 

e) Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemlerini mevzuata uygun şekilde yürütmek, 

f) Birim arşivin düzenli olmasını sağlamak, evrakların Arşiv Yönetmeliğinde belirlenen süre saklamasını temin ile 

kurum arşivine gönderilmesini sağlamak, 

g)  Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 

 

Proje Servisi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 10- 

a) Belediyemiz bünyesindeki Fen İşleri, Emlak ve İstimlak müdürlüklerince hazırlanacak olan projelere altlık teşkil 

etmesi veya mevcut durumun güncelleştirilmesi ile Belediyenin yatırım, onarım, vizyon projelerine teknik destek 

vermek, 

b) Ulusal, uluslararası düzeyde projelendirilen fikir, taslak, hazırlanması, projelerin yürütülmesi, sonuçlandırılmasını 

sağlamak, 

c)  Her türlü projelerin (yapım, onarım, tasarım, imar, sosyal, kültürel vb.) çalışmalarında ilgili kurum, kuruluşlar ile 

tüm ilgili STK’larla koordineli çalışmak, 

d) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 



e) Faaliyet raporu hazırlanırken gerekli bilgileri vermek. 

 

Plan Servisi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 11- 

a) Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin / yazılarının incelenerek dilekçelerine / yazılarına yanıt 

vermek,  

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı veya tadilatları hakkında 

Belediye Başkanlığına yazılı ve/veya sözlü bilgi vermek, Başkanlık Makamı veya ilgili Müdürlüklerce 1/5000 

ölçekli planlara ve tadilatlarına itiraz edilmesi halinde; hukuki ve teknik açıdan gerekçelendirerek itirazda 

bulunmak, sonuçlarını takip etmek ve Başkanlık makamının talebi veya hukuki ve teknik zorunluluk halinde 

Başkanlık onayı alınarak dava açılması için Hukuk İşleri Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak,  

c) Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve tadilatlarına uygun olarak 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını hazırlamak veya hazırlatarak Belediye Meclisi'ne sunmak ve Belediye 

Meclisi'nce kabul edilenleri onanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na göndermek, kabul edilmeyenler 

yani red kararı verilen teklif talep sahiplerine bilgi vermek, 

d) Uygulama imar planlarının Kent Bilgi Sistemi içerisine veri girişlerini yapmak, 

e) Belediyemizce veya özel Şehir Plancıları tarafından yapılacak olan imar planı teklifi, değişikliği, tadilatı ve 

revizyonuna ait e-plan (e plan Otomasyon Sistemi) üzerinden kontrollerinin takibine ait iş ve işlemleri yapmak,  

f) Planlarla ilgili Mahkeme kararları, her türlü şerh ve beyanlara ait ile ilgili müdürlüklerle koordinasyonu 

sağlamak, 

g) İmar Planları ile ilgili Kültür ve Doğal Sit Alanlarına ait müdürlüklerle koordinasyonu sağlamak, 

h) Kişilerin ve/veya kurumların talebi halinde 1/1000 ölçekli plan pafta örneğini vermek. 

i) Yapılan işlerle ilgili olarak harç ve ücretlerin tahsilinin takibini yapmak, 

j) Wep Tapu üzerinden ada/parsellere ait tapu kaydını sağlamak, 

k) KPS üzerinden kişilere ait adres verilerinin kaydını sağlamak, 

l) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 

m) Faaliyet raporu hazırlanırken gerekli bilgileri vermek. 

 

Harita Servisi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 12- 

a) Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin / yazılarının incelenerek dilekçelerine / yazılarına yanıt 

vermek,  

b) İmar planlarının hazırlanabilmesi için gerekli arazi tespit çalışmaları, analitik etüd ve Ortofoto, Hava Fotoğrafı, 

Uydu Görüntüsü, hâlihazır harita ve revizyonlarını yapmak / yaptırmak veya ilgili resmi kurumlardan planlamaya 

altlık olacak en son haritaları edinmek, 

c) Kişilerin ve/veya kurumların talebi halinde 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Halihazır pafta örneğini vermek. 

d) Belediye sınırları içerisinde bulunan Ortofoto, Hava Fotoğrafı, Uydu Görüntüsü, Halihazır haritalar, ada/parseller, 

Köy Yerleşik Alan Sınırları, Afete Maruz Bölge sınırları, Kültür, Doğal Sit ile koruma ve benzeri alanlara ait 

sınırların Kent Bilgi Sistemi içerisine veri girişlerini yapmak, 

e) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Mahallelerde yeni Köy Yerleşik Alanı Tespiti için Antalya Büyükşehir 

Belediyesi ve ilgili kamu kurum kuruluşlarla yazışmalar yapmak ve koordinasyonunu sağlamak, 

f) Belediyece yapılacak olan veya LİHKAP veya özel Harita Mühendislerince 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili 

maddeleri (11. 15. 16. 18. ve 19. maddeleri) ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda uygulama alanlarında gerekli 

çalışmayı yapmak veya yaptırılması için ihale etmek veya hesapları kontrol etmek, Belediye Encümenine karar 

alınmak için sunmak, Kent Bilgi Sistemi içerisine veri girişlerini yapmak ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri 

yürütmek, 

g) Parselasyon Planları veya İmar uygulamaları ile ilgili teknik ve hukuki iş ve işlemleri takip etmek gerekli 

yazışmaları yapmak, 

h) İlgili Kanun ve Yönetmelikler ile İmar planları veya Belediye mevzuatı doğrultusunda tevhid, ifraz, yola veya 

parka veya dereye terk, cins değişikliği, geçit hakkı, irtifak hakkı, yoldan ihdas, sınır düzeltme ve benzeri iş ve 

işlemlerine ilişkin belgeleri kontrollerini yaparak Belediye encümenine arz etmek, 

i) Harita uygulama sorumlularının (TUS) kontrollerini yapmak ve sicillerini tutmak. 

j) Belediyemizce yapılacak çalışmalara esas olmak üzere Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan veya diğer Müdürlüklerce 

talep edilen tapu ve kadastro bilgilerinin ilgili Kurumlardan (Bakanlıklar, Tapu Sicil Müdürlüğü ve Kadastro 

Müdürlüğü) araştırılmak suretiyle temin edilmesi ve bu çalışmalar kapsamında güncelleştirilmiş mülkiyet 

bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması, 

k) Wep Tapu üzerinden ada/parsellere ait tapu kaydını sağlamak, 

l) KPS üzerinden kişilere ait adres verilerinin kaydını sağlamak, 

m) Yapılan işlerle ilgili olarak harç ve ücretlerin tahsilini sağlamak 

n) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 

 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Çalışmalarda iş birliği ve uyum 

Madde 13 — Plan ve Proje Müdürlüğü'nün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak 

amacıyla, Plan ve Proje Müdürünün başkanlığında servis sorumlularının katılımı ile tutanaklı düzenli toplantılar yapılır. 

Bu toplantılarda: 

Plan ve Proje Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi 

paylaşımı, iş birliği ve uyum sağlanır. Raporlar üst yöneticinin değerlendirmesine sunulmak üzere Başkan Yardımcısının 

görüşüne sunulur. 

 

Müdürün Görev Yetki ve Sorumluluğu: 

Madde 14 –  

a) Bu yönetmeliğin 6.maddesinde sayılan Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konular ile 

mevzuatın öngördüğü görevleri zamanında ve doğru olarak, Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısına bağlı 

olarak, uygun bir şekilde yerine getirmek, 

b) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, stratejik plan, performans programı ve performansa dayalı bütçe taslağı 

hazırlar, gelir tarifesine eklenecek gelir tekliflerini hazırlar, 

c) Bu yönetmeliğin 6.maddesindeki görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programların yürütülmesinde 

karar verme, tedbir alma ve uygulamak, 

d) Müdürlüğün personel görev dağılımını, iş ve işlemlerin düzenlemelerini yapmaya, faaliyetlerini denetlemeye, 

varsa aksaklıkları gidermek, tedbir almak, 

e) Müdürlüğün yükümlü olduğu hizmetlerin etkinliği ve sürekliliği açısından çalışma konularına göre idari ve 

yaptırıma yönelik cezai işlemlerin belirlenmesine, yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına, 

f) Müdürü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, göreviyle ilgili diğer mevzuat hükümleri ve bu yönetmelik ile kendisine 

verilen görevlerin yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye Başkanı 

ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 

g) Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısınca kendisine verilen tüm görevleri yapmaya yetkilidir. 

 

Plan ve Proje Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler 

Madde 15 — Plan ve Proje Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik 

ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa 

numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir. 

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar 

Madde 16 — Plan ve Proje Müdürlüğü’ne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak 

defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur. 

Birim içi birim dışı her türlü yazışmalar EBYS üzerinden yapılır. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

Madde 17- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 

Yürürlük 

Madde 18 -Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve ilanından sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

EK MADDE: GENEL GEREKÇE 

1. Plan ve Proje Müdürlüğümüzün görev, yetki, sorumluğuna ait genel ve özel çerçevede yazılı bir mevzuata 

ihtiyacı olması. 

2. Belediyemizin teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi sonucu bazı birimlerin kaldırılması veya yeni kurulması 

ya da statülerinin değişmesi,  

3. Belediye mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde birçok değişikliklerin olması,  

4. Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile  

5. Gelişen teknoloji ve otomasyon sistemine uygum sağlanması ve bu yönde yapılan yeni mevzuat değişikliklerine 

göre işlem yapılması ve benzeri nedenlerden dolayı Müdürlüğümüz Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 

güncellenmesi için yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 

 

 

 

Mustafa KÖLEOĞLU                   Rabia DEMİR          Ayhan AYTEKİN 

          Belediye Başkanı                        Meclis Kâtibi                Meclis Kâtibi 
 



RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 

Madde 1 – Bu yönetmelik Kumluca Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, çalışma 

usul ve esaslarını, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirler. 

 

Dayanak 

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b, 48.maddeleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 

İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Belediye: Kumluca Belediyesini, 

b) Servis: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı alt birimleri, 

c) Üst yönetici: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

d) Üst yönetim: Kumluca Belediye Başkanı ve başkan yardımcıların, 

e) Başkan: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

f) Müdür Ruhsat ve Denetim Müdürünü ifade eder. 

g) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

h) Personel: Belediyede Norm Kadroya göre Kumluca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde çalışan memur, işçi ve 

sözleşmeli personel ile şirket personelini, 

i) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

j) Yönetmelik: Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara Dair Yönetmelik 

 

Temel İlkeler: 

Madde 4 - Kumluca Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tüm çalışmalarında: 

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, 

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, 

c) Hesap verebilirlik, 

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, 

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, 

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkeleri esas alır. 

 

Teşkilat Yapısı 

MADDE 5 - (1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Müdür, şef, memur, işçi ve aşağıdaki birimlerden oluşur; 

a) Ruhsat Servisi 

b) Denetim Servisi 

c) İdari İşler Servisi 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ve Alt Birimlerinin Görevleri 

 

Müdürlüğün Görevleri 

MADDE 6 –  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Sıhhi Müessese, Gayri Sıhhi Müessese ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri ile ilgili İşyeri Açma ve 

Çalışma Ruhsatı almak için yapılan müracaatları kabul ederek Yönetmelik çerçevesinde ruhsat düzenlemek. 

b) Belediye Meclisi’nin kabul ettiği ve Bakanlıkça belirlenen tarifeye göre işyerlerinin metrekare itibariyle ruhsat 

harcı tahakkukuna esas tarh  işlemlerini yapmak.  

c) Ruhsatsız işyerlerinin denetiminden sorumlu olan Zabıta Müdürlüğü’nün yapmış olduğu işlemlerden sonra, ruhsat 

talebinde bulunan vatandaşların başvurularını Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirmek. 

d) Başkanlık olurundan çıkan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları’nı tanzim ederek ilgilisine vermek. 

e) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlendikten sonra işyerlerini yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde 

yönetmelik hükümlerine uyup uymadığı konusunda denetlemek. 

f) İşyerlerine ulusal bayram günlerinde “Tatil Ruhsatı” düzenlemek. 

g) İşyeri ruhsatlandırma aşamasında İmar, İtfaiye, Sağlık ve Asayiş yönünden incelenmesi amacıyla ilgili 

Müdürlüklerle koordineli çalışmak. 

h) Büyükşehir Belediyesi ve Kumluca Belediyesi tarafından yapılan yeni düzenlemelere göre işyerlerinin cadde, 

sokak ve kapı numarasını mevcut ruhsatlara işlemek. 

i) Ruhsat verilen işyerlerinin devredilmesi halinde devir işlemlerini yapmak ve ilgili adına yeni ruhsat düzenlemek. 



j) İşyerlerinin ruhsat veriliş tarih ve numaralarına göre arşivi düzenlemek, kayıtları bilgisayar ortamında 

gerçekleştirmek. 

k) Mevzuat hükümleri gereğince; ruhsat verilen Sıhhi Müessesler, Gayrisıhhi Müesseseler ve Umuma Açık İstirahat 

ve Eğlence Yerleri için faaliyeti uygun görülmeyen işyerlerinden, verilen süre sonunda eksikliklerini 

tamamlamadığı tespit edilenlerin ruhsatlarının iptalini ve işyerlerinin Zabıta Müdürlüğü’nce kapatılmasını 

sağlamak. 

l) İmar yönünden projesine uygun olmadığı tespit edilen işyerlerini İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bildirmek. 

m) Canlı Müzik İzin Belgesi başvurularını değerlendirerek gerekli iş ve işlemlerin yapmak, belge düzenleyip vermek, 

n) Günübirlik Yolcu Taşımacılığı Yapan Deniz Taşıtları ile ilgili yapılan müracaatları kabul ederek, ruhsat 

başvurularının kontrolünü yapmak ve uygun olduğunun tespiti halinde belirlenen tarifeye göre deniz taşıtlarının 

metrekare itibariyle ruhsat harcı tahakkuk işlemlerini yapmak, yönetmelik çerçevesinde ruhsat düzenlemek ve 

Başkanlık olurundan çıkan Günübirlik Yolcu Taşımacılığı Yapan Deniz Taşıtları Açma ve Çalışma Ruhsatları’nı 

tanzim ederek ilgilisine vermek. 

o) Müdürlük arşivini oluşturmak, 

p) Ruhsat bilgilerini elektronik ortamda saklamak, 

q) Yazışmaları EBYS üzerinde yapmak, 

r) Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak, 

 

 

Müdürlüğün yetkisi 

MADDE 7 – Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, bu yönetmeliğin 6.maddesinde sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye 

Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 

a) Birimin harcama yetkilisidir.  

b) Birimin imza yetkilisidir. 

 

Müdürlüğün Sorumluluğu 

MADDE 8- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Belediye Başkanı tarafından ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili 

kanunlarda belirtilen görevleri gereken özenle zamanında yapmak ve yürütmekle sorumludur. 

a) Harcama yetkilisi olarak kaynakların etkili, ekonomik verimli kullanır, 

 

Ruhsat Servisi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 9- 

a) Müdürlük ilçe sınırları içerisinde belediyelerin iznine bağlı olan işyerlerine; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 

İlişkin Kanun ve buna dayalı olarak yürürlüğe konulan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Sıhhi, Gayrisıhhi, 

Umuma Açık Müesseseler ile ilgili ruhsat başvurularının kontrolünü yapmak ve uygun olduğunun tespiti halinde 

Sıhhi Müesseler’e aynı gün,Gayrisıhhi Müesseseler’e 5 gün, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri’ne 1 ay 

içerisinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlemek. 

b) Yapılan kontrol ve denetimlerde, ruhsat kriterlerine aykırı durumun tespiti halinde, verilen süre içinde aykırılıklar 

giderilmediği görüldüğünde, sebebi bir tutanakla belirtilerek ruhsat dosyasını iade edip gerekli yasal işlemleri 

başlatmak. 

c) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlarını, yönetmeliğin 13. maddesine 

istinaden 1 ay içerisinde kontrolü için denetim servisine zimmetle verip takibini yapmak. 

d) Ruhsat verilmesini takiben yapılacak kontrol ve denetimlerde, kriterlere aykırı beyan ve durumun tespiti halinde, 

işyerine bir defaya mahsus olmak üzere on beş günlük süre vermek. Verilen süre içinde noksanlık ve aykırılıklar 

giderilmediği takdirde verilmiş olan ruhsatı Başkanlık oluru ile iptal etmek. 

e) Ruhsatı iptal edilen işyerlerinin kapatılması için Zabıta Müdürlüğü’ne yazı yazmak ve işyerlerinin Zabıta 

Müdürlüğü’nce kapatılmasını sağlamak. 

f) Ulusal bayram günleri için Tatil Ruhsatı düzenlemek. 

g) İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Esnaf ve Meslek Odaları ile gerekli yazışmaları yapmak, gelen yazılara görüş 

bildirmek ve vatandaşlardan gelen şikâyet dilekçelerini cevaplandırmak. 

h) Verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları’nın birer örneğini yazı ekinde SGK’ya ve ilçe Tarım ve Orman 

Müdürlüğüne, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için verilen ruhsatlar aylık olarak İlçe Emniyet 

Müdürlüğü’ne, İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirmek. 

i) Servisin demirbaş malzemelerini her an kullanıma hazır tutmak. 

j) Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri’nin sahibinin tüzel kişi olması durumunda Mesul Müdürlük Belgesi vermek. 

k) Canlı Müzik İzin Belgesi bulunmayan işyerlerinin denetiminden ve Canlı Müzik İzin Belgesi için başvuruların 

alınması, belgelerin düzenlenmesi, ilgili mevzuat hükümlerine göre işyerinin uygunluğunun denetlenmesi ve 

uygunluk raporunun hazırlanmasından sorumlu olan Zabıta Müdürlüğü’nden Canlı Müzik İzin Belgesi için 

uygunluk raporlarını teslim almak, belirlenen tarifeye göre işyerlerinin metrekare itibariyle Canlı Müzik İzin 

Belgesi harcı  tahakkuk işlemlerini yapmak ve işyerlerine Canlı Müzik İzin Belgesi düzenlemek. 

l) Günübirlik Yolcu Taşımacılığı Yapan Deniz Taşıtları ile ilgili yapılan müracaatları kabul ederek, ruhsat 

başvurularının kontrolünü yapmak ve uygun olduğunun tespiti halinde belirlenen tarifeye göre deniz taşıtlarının 



metrekare itibariyle ruhsat harcı tahakkuk işlemlerini yapmak, yönetmelik çerçevesinde ruhsat düzenlemek ve 

Başkanlık olurundan çıkan Günübirlik Yolcu Taşımacılığı Yapan Deniz Taşıtları Açma ve Çalışma Ruhsatları’nı 

tanzim ederek ilgilisine vermek. 

m) Kesinleşen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları’nı arşivlemek, 

n)  Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 

 

Denetim Servisi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 10- 

a) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı müracaatında bulunan işyerlerinin mevzuat hükümlerine uyup uymadığı hakkında 

denetimini yapmak. 

b) Ruhsatsız işyerlerinin denetiminden sorumlu olan Zabıta Müdürlüğü’nün yapmış olduğu işlemlerden sonra ruhsat 

talebinde bulunan vatandaşların başvurularını mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirmek. 

c) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlendikten sonra işyerlerini yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde 

yönetmelik hükümlerine uyup uymadığı konusunda denetlemek. 

d) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı mevcut olan ve hakkında şikâyet bulunan işyerleri ilgili gerekli araştırmaları 

yaparak, mevzuat hükümlerine uymayan işletmeler hakkında yasal işlem başlatmak. 

 

 

İdari İşler Servisi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 11- 

a) Müdürlük personelinin özlük yazışmalarını yerine getirmek, Puantajları yapmak, 

b) Diğer müdürlüklerle ve diğer kurumlarla yazışmaları yapmak, 

c) Müdürlüğün satın alma evrak süreçlerini Destek Hizmetleri Müdürlüğüyle koordineli yürütmek, 

d) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, stratejik plan, performans programı ve performansa dayalı bütçe taslağı 

hazırlar, gelir tarifesine eklenecek gelir tekliflerini hazırlamak, 

e) Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemlerini mevzuata uygun şekilde yürütmek, 

f) Birim arşivin düzenli olmasını sağlamak, evrakların Arşiv Yönetmeliğinde belirlenen süre saklamasını temin ile 

kurum arşivine gönderilmesini sağlamak, 

g) Kasıt, kusur, ihmal sonucunda oluşacak kamu zararı tespitlerini tutanağa bağlayarak üst yöneticiye sunulmak üzere 

Müdüre rapor eder. 

h)  Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Çalışmalarda işbirliği ve uyum 

Madde 12 — Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak 

amacıyla, Plan ve Proje Müdürünün başkanlığında servis sorumlularının katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere, 

tutanaklı düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda: 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek 

bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır. Aylık raporlar üst yöneticinin değerlendirmesine sunulmak üzere Başkan 

Yardımcısının görüşüne sunulur. 

 

Müdürün Görev Yetki ve Sorumluluğu: 

Madde 13 –  

a) Bu yönetmeliğin 6.maddesinde sayılan Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konular ile mevzuatın 

öngördüğü görevleri zamanında ve doğru olarak, Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak, 

uygun bir şekilde yerine getirmek, 

b) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, stratejik plan, performans programı ve performansa dayalı bütçe taslağı 

hazırlar, gelir tarifesine eklenecek gelir tekliflerini hazırlar, 

c) Bu yönetmeliğin 6.maddesindeki görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programların yürütülmesinde 

karar verme, tedbir alma ve uygulamak, 

d) Müdürlüğün personel görev dağılımını, iş ve işlemlerin düzenlemelerini yapmaya, faaliyetlerini denetlemeye, varsa 

aksaklıkları gidermek, tedbir almak, 

e) Müdürlüğün yükümlü olduğu hizmetlerin etkinliği ve sürekliliği açısından çalışma konularına göre idari ve 

yaptırıma yönelik cezai işlemlerin belirlenmesine, yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına, 

f) Müdürü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, göreviyle ilgili diğer mevzuat hükümleri ve bu yönetmelik ile kendisine 

verilen görevlerin yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye Başkanı 

ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 

g) Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yapmaya yetkilidir. 

 



 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler 

Madde 14 — Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde 

elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa 

numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir. 

 

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar 

Madde 15 — Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden 

evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur. 

Birim içi birim dışı her türlü yazışmalar EBYS üzerinden yapılır. 

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

Madde 16- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 

 

Yürürlük 

Madde 17 -Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve ilanından sonra yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

 

EK MADDE: GENEL GEREKÇE 

1. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüzün görev, yetki, sorumluğuna ait genel ve özel çerçevede yazılı bir mevzuata 

ihtiyacı olması. 

2. Belediyemizin teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi sonucu bazı birimlerin kaldırılması veya yeni kurulması ya 

da statülerinin değişmesi,  

3. Belediye mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde birçok değişikliklerin olması,  

4. Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile  

5. Gelişen teknoloji ve otomasyon sistemine uygum sağlanması ve bu yönde yapılan yeni mevzuat değişikliklerine 

göre işlem yapılması ve benzeri nedenlerden dolayı Müdürlüğümüz Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 

güncellenmesi için yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mustafa KÖLEOĞLU                   Rabia DEMİR          Ayhan AYTEKİN 

          Belediye Başkanı                        Meclis Kâtibi                 Meclis Kâtibi 
 



SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 - Bu yönetmelik Kumluca Spor İşleri Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, çalışma usul 

ve esaslarını, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirler. 

 

Dayanak 

MADDE 2 - Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b, 48.maddeleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile 

Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen; 

a) Belediye: Kumluca Belediyesini, 

b) Servis: Spor Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı alt birimleri, 

c) Üst yönetici: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

d) Üst yönetim: Kumluca Belediye Başkanı ve başkan yardımcıların, 

e) Başkan: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

f) Müdür: Spor İşleri Müdürünü ifade eder. 

g) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

h) Personel: Belediyede Norm Kadroya göre Kumluca Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünde çalışan memur, işçi ve 

sözleşmeli personel ile şirket personelini, 

ı) SDP: Standart Dosya Planını ifade eder. 

i) STK: Sivil Toplum Kuruluşlarını ifade eder. 

 

Temel İlkeler: 

Madde 4 - Kumluca Belediye Başkanlığı Spor İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında: 

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, 

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, 

c) Hesap verebilirlik, 

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, 

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, 

0 Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkeleri esas alır. 

 

Teşkilat Yapısı 

MADDE 5 - (1) Spor İşleri Müdürlüğü aşağıdaki birimlerden oluşur; 

a) Spor Hizmetleri Servisi 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Görev Sınırları, Müdürlüğün Görevleri ve Sorumluluğu 

 

Müdürlüğün Görevleri ve Sorumluluğu 

MADDE 6 - (1) Müdürlüğün görevleri şunlardır; 

a) Spor İşleri Müdürlüğünü yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde idare etmek, kendisine bağlı personeli 

yönlendirmek, denetlemek, vatandaşa daha iyi hizmet sunulmasına gayret etmek, tüm bunlar yapılırken kanun, 

yönetmelik ve genelgelere riayet edilmesini sağlamak, 

b) Belediyemizce kurulan spor tesis ve sahaların işletilmesi, ilçemizde spor yapan sporcuların yetişme ve 

gelişmelerini sağlamak, gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, ruh ve beden sağlıkları itibariyle gerekli 

tedbirleri alıp, sporun kitlelere yayılmasını teşvik etmek, yaz ve kış spor okulları açmak, 

c) Belediyemizce kurulan spor tesisi ve sahaları işletmek, tesisleri devamlı olarak bakımlı ve hizmete hazır halde 

bulundurmak, tesislerde mevcut demirbaşların, spora ait malzeme ve araçların temiz, bakımlı ve her zaman 

kullanılır şekilde bulundurmak ve tesislerde yapılacak faaliyetlerin takvimini düzenlenmek, 

d) Futbol, Yüzme, Basketbol, Tenis, Masa Tenisi, Voleybol, Döğüş sporları, Atletizm, Bisiklet ve benzeri branşlar 

da sportif faaliyetlerde bulunmak, okul veya kurslar açmak, 

e) Spor İlçe Müdürlüğü ve diğer amatör spor kulüpleri ile koordineli olarak amatör sporun gelişmesi yönünde 

destek sağlamak, 



f) Gençlere yönelik olarak spor alanında gezi, toplantı, seminer, konferans vb. organizasyonları tertip etmek, hobi 

eğitim çalışmalarını yapmak, 

g) Gençlere yönelik kamp ve izcilik faaliyetleri yapmak, 

h) Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde 

gerçekleştirmek, 

i) Belediye Başkanı veya Bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 

j) Her türlü Uluslararası kurumlar ile ortak etkinlikler düzenlemek, Uluslar arası etkinliklere katılmak, Uluslararası 

etkinliklere ev sahipliği yapmak, federasyon karşılaşmaları için sahaları hazırlayarak, Başkanlık oluru ile 

kullandırılması sağlamak, 

k) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Spor İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat 

hükümlerine göre çalışmalar yapmak, 

 (2) Spor İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda 

belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Teşkilat Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

Teşkilat Yapısı 

MADDE 7 - Spor İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir. 

a) Müdürlük; Müdür, Spor hizmetleri Şefliği, Evrak kayıt biriminden oluşur. 

b) Müdürlüğün organizasyon yapısı içerisinde Spor İşleri Müdürüne bağlı olarak, memur, sözleşmeli personel ile 

şirket personeli görev yapar. 

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu 

MADDE 8 - (1) Müdürün Görev Yetki ve Sorumluluğu şunlardır; 

a) “Müdürlüğün Görevleri” başlıklı 6.maddede tanımlanmış tüm işleri koordine etmek, bunların etkili ve verimli bir 

şekilde sonuçlanmasını sağlamak, 

b) Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak, 

c) Müdürlüğün yıllık performans programını ve buna bağlı olarak yıllık bütçesini hazırlamak, 

d) Performans hedefleri, iş kapasitesi ve faaliyet alanlarını dikkate alarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma 

planlarını hazırlar ve bu planların uygulanmasını sağlamak, 

e) Performans hedefleri ve bütçesine göre bir yıl boyunca kullandığı kaynakları ve yaptığı faaliyetleri gösteren 

“Yıllık Faaliyet Raporu” hazırlamak, 

f) Vatandaşa yönelik hizmetlerle ilgili “Hizmet Standartları” belirleyerek daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek için 

tedbirler almak, süreç iyileştirmesini yapmak, 

g) Müdürlüğün mevcut dosya, evrak ve diğer bilgilerinin “Standart Dosya Planı” formatına uygun olarak 

düzenlenmesini ve arşivlenmesini sağlamak, 

h) Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını, personellerin uyum içinde çalışmasını sağlamak, 

i) Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını ve Başkanlığa sunulmasını sağlamak, 

j) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görevli personellerin disiplin amiri olarak görev 

ve sorumluluklarını yerine getirmek. 

 

Spor Hizmetleri Servisinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu 

MADDE 9 - (1) Spor Hizmetler Şefinin görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Sporu geniş kitlelere yaymak ve sağlıklı yaşamı desteklemek için çeşitli spor müsabakaları, yarışlar ve etkinlikler 

organize etmek, 

b) İlçemizdeki çocuk ve gençlerin spor yaparak sağlıklı gelişmelerini desteklemek amacıyla yaz ve kış spor okulları 

organizasyonu yapmak, 

c) İlçemizdeki eğitim kurumlarının, spor kulüplerinin ve sivil toplum kuruluşlarının müracaatları doğrultusunda ve 

imkânlar ölçüsünde spor malzemesi vb. konularda ihtiyaçlarını gidermek, 

d) İlçemizde bulunan amatör spor kulüpleri, eğitim kurumları ve dernekleri müdürlük bünyesindeki spor 

tesislerinden imkânlar dâhilinde yararlandırmak, 

e) Amatör ligdeki spor müsabakaları ve turnuvalarda saha hizmeti vermek, 

f) Görev unvanına uygun olan ve amirin istediği diğer işleri yapmak, 

g) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak, 

h) Gençlikle alakalı projeler üretmek, gençliğinin her anlamda sportif becerilerini geliştirmek için etkinlikler 

düzenlemek, 

i)  Sporun kitlelere yayılmasını teşvik etmek üzere çeşitli spor kursları gerçekleştirmek üzere plan ve proje 

hazırlamak, kurs kayıtlarını gerçekleştirmek ve kurslar için gerekli antrenör ve eğitmenleri temin etmek. 

j) Müdürlükte “Standart Dosya Planı’nın eksiksiz ve mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak, 

k) Müdürüyle birlikte birim arşivini oluşturmak, 

l) Müdürlüğe gelen-giden evrakların kayıtlarını tutmak, yazışmalarını hazırlamak, 



m) Müdür ve Müdürün yetkili kıldığı kişiler (avans mutemedi, taşınır kayıt yetkilisi,gerçekleştirme görevlisi, 

komisyon üyeleri) tarafından verilen diğer işleri organize etmek. 

 

 

(2) Servis çalışanları Müdür ve Başkan Yardımcılarına karşı sorumludur. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Çalışmalarda işbirliği ve uyum 

Madde 10 — Spor İşleri Müdürlüğü'nün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, 

Spor İşleri Müdürünün başkanlığında servis sorumlularının katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere, tutanaklı 

düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda: 

Spor İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi 

paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır. Aylık raporlar üst yöneticinin değerlendirmesine sunulmak üzere Başkan 

Yardımcısının görüşüne sunulur. 

 

Spor İşleri Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler 

Madde 11 — Spor İşleri Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik 

ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa 

numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir. 

 

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar 

Madde 12 — Spor İşleri Müdürlüğü’ne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak 

defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur. 

Birim içi birim dışı her türlü yazışmalar EBYS üzerinden yapılır. 

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

Madde 13- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 

 

Yürürlük 

Madde 14 -Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve ilanından sonra yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

 

EK MADDE: GENEL GEREKÇE 

1. Spor İşleri Müdürlüğümüzün görev, yetki, sorumluğuna ait genel ve özel çerçevede yazılı bir mevzuata ihtiyacı 

olması. 

2. Belediyemizin teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi sonucu bazı birimlerin kaldırılması veya yeni kurulması 

ya da statülerinin değişmesi,  

3. Belediye mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde birçok değişikliklerin olması,  

4. Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile  

5. Gelişen teknoloji ve otomasyon sistemine uygum sağlanması ve bu yönde yapılan yeni mevzuat değişikliklerine 

göre işlem yapılması ve benzeri nedenlerden dolayı Müdürlüğümüz Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 

güncellenmesi için yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Mustafa KÖLEOĞLU                   Rabia DEMİR          Ayhan AYTEKİN 

          Belediye Başkanı                        Meclis Kâtibi                Meclis Kâtibi 
 



STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve kapsam 

Madde 1 – Bu yönetmelik Kumluca Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, 

çalışma usul ve esaslarını, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirler. 

 

Dayanak 

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b, 48.maddeleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile 

Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara Dair Yönetmeliğe dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Belediye: Kumluca Belediyesini, 

b) Servis: Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı alt birimleri, 

c) Üst yönetici: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

d) Üst yönetim: Kumluca Belediye Başkanı ve başkan yardımcıların, 

e) Başkan: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

f) Müdür: Strateji Geliştirme Müdürünü ifade eder. 

g) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

h) Personel: Belediyede Norm Kadroya göre Kumluca Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğünde çalışan 

memur, işçi ve sözleşmeli personel ile şirket personelini, 

i) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığı 

j) Yönetmelik: Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara Dair Yönetmelik 

k) Stratejik Planı: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve 

önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren 

planı,  

l) Performans Programı : Kamu idarelerinin stratejik planlarıyla uyumlu olarak bir mali yılda yürütülecek 

faaliyetlerini, faaliyet ve proje bazında kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare 

bütçesinin ve faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden programı,  

 

Temel İlkeler: 

Madde 4 - Kumluca Belediye Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü tüm çalışmalarında: 

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, 

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, 

c) Hesap verebilirlik, 

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, 

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, 

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkeleri esas alır. 

 

Teşkilat Yapısı 

MADDE 5 – Strateji Geliştirme Müdürlüğü Müdür, şef, memur, işçi ve aşağıdaki birimlerden oluşur; 

a) İdari İşler Servisi 

b) İç Kontrol Servisi 

c) Stratejik Planlama Servisi 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve Alt Birimlerinin Görevleri 

 

Müdürlüğün Görevleri 

MADDE 6 –  Strateji Geliştirme Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 



a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık programlar çerçevesinde Belediyenin orta ve uzun vadeli 

strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, stratejik 

planı hazırlamak.  

b) İdarenin misyon ve vizyon belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.  

c) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.  

d) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği arttırıcı tedbirler alınması için çalışmalar 

yapmak.  

e) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek 

ve genel araştırmalar yapmak.  

f) İdarenin GZFT (güçlü ve zayıf yönler, fırsat ve tehditler) analizlerini tespit etmek.  

g) İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.  

h) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek. 

i) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz 

etmek ve yorumlamak.  

j) İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu takip etmek ve 

değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.  

k) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.  

l) Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.  

m) İstatistiki kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.  

n) Performans programının koordinasyonunu sağlamak.  

o) İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programına uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 

p) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar 

yapmak.  

q) İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak.  

r) Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek. 

 

Müdürlüğün yetkisi 

MADDE 7 – Strateji Geliştirme Müdürlüğü, bu yönetmeliğin 6.maddesinde sayılan görevleri 5393 sayılı 

Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde 

yapmaya yetkilidir. 

a) Birimin harcama yetkilisidir.  

b) Birimin imza yetkilisidir. 

 

Müdürlüğün Sorumluluğu 

MADDE 8- Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Belediye Başkanı tarafından ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler 

ile ilgili kanunlarda belirtilen görevleri gereken özenle zamanında yapmak ve yürütmekle sorumludur. 

a) Harcama yetkilisi olarak kaynakların etkili, ekonomik verimli kullanır, 

 

İdari İşler Servisi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 9- 

a) Müdürlük personelinin özlük yazışmalarını yerine getirmek, Puantajları yapmak, 

b) Diğer müdürlüklerle ve diğer kurumlarla yazışmaları yapmak, 

c) Müdürlüğün satın alma evrak süreçlerini Destek Hizmetleri Müdürlüğüyle koordineli yürütmek, 

d) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, stratejik plan, performans programı ve performansa dayalı bütçe 

taslağı hazırlar, gelir tarifesine eklenecek gelir tekliflerini hazırlamak, 

e) Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemlerini mevzuata uygun şekilde yürütmek, 

f) Birim arşivin düzenli olmasını sağlamak, evrakların Arşiv Yönetmeliğinde belirlenen süre saklamasını 

temin ile kurum arşivine gönderilmesini sağlamak, 

g) Kasıt, kusur, ihmal sonucunda oluşacak kamu zararı tespitlerini tutanağa bağlayarak üst yöneticiye 

sunulmak üzere Müdüre rapor eder. 

h)  Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 

 

İç Kontrol Servisi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 10- 



a) Belediyede iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi 

konularında çalışmalar yapmak/yaptırmak ve harcama birimlerinde yapılacak çalışmaların 

koordinasyonunu sağlamak.  

b)  Belediyemizin iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla, 

Kurum Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının hazırlanması ve uygulanması çalışmalarını 

koordine etmek. 

c) Eylem Planı Gerçekleşme Sonuçları Raporunu hazırlayarak Üst Yöneticiye sunmak.  

d) İç Kontrol izleme ve değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek.  

e) Risk analizi çalışmalarına katkıda bulunmak. 

f) Müdürlüklerin İç Kontrol ile ilgili eylemlerini takip etmek ve raporlamak.  

g) Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak, 

 

Stratejik Planlama Servisi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 11- 

a) İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik 

planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini 

sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.  

b) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.  

c) İdare Performans Programını koordine etmek ve hazırlamak.  

d) İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programına uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.  

e) İdarenin misyonunun-vizyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.  

f) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek 

ve genel araştırmalar yapmak.  

g) İdarenin güçlü, zayıf yönlerini- üstünlük ve zayıflıklarını (GZTF) tespit etmek.  

h) İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.  

i) İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak.  

j) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Çalışmalarda işbirliği ve uyum 

Madde 12 — Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri 

almak amacıyla, Strateji Geliştirme Müdürünün başkanlığında servis sorumlularının katılımı ile tutanaklı düzenli 

toplantılar yapılır. Bu toplantılarda: 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler 

değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır. Raporlar üst yöneticinin görüşüne sunulur. 

 

Müdürün Görev Yetki ve Sorumluluğu: 

Madde 13 –  

a) Bu yönetmeliğin 6.maddesinde sayılan Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konular ile 

mevzuatın öngördüğü görevleri zamanında ve doğru olarak, Belediye Başkanına bağlı olarak, uygun bir 

şekilde yerine getirmek, 

b) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, stratejik plan, performans programı ve performansa dayalı bütçe 

taslağı hazırlar, gelir tarifesine eklenecek gelir tekliflerini hazırlar, 

c) Bu yönetmeliğin 6.maddesindeki görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programların 

yürütülmesinde karar verme, tedbir alma ve uygulamak, 

d) Müdürlüğün personel görev dağılımını, iş ve işlemlerin düzenlemelerini yapmaya, faaliyetlerini 

denetlemeye, varsa aksaklıkları gidermek, tedbir almak, 

e) Müdürlüğün yükümlü olduğu hizmetlerin etkinliği ve sürekliliği açısından çalışma konularına göre idari 

ve yaptırıma yönelik cezai işlemlerin belirlenmesine, yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına, 

f) Müdürü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, göreviyle ilgili diğer mevzuat hükümleri ve bu yönetmelik ile 

kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, 

Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 

g) Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yapmaya yetkilidir. 

 

 



Strateji Geliştirme Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler 

Madde 14 — Strateji Geliştirme Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek 

şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde 

çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak 

dosyalarda muhafaza edilir. 

 

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar 

Madde 15 — Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen 

ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv 

sistemine göre korunur. Birim içi birim dışı her türlü yazışmalar EBYS üzerinden yapılır. 

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

Madde 16- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 

 

Yürürlük 

Madde 17 -Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve ilanından sonra yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

 

EK MADDE: GENEL GEREKÇE 

1. Strateji Geliştirme Müdürlüğümüzün görev, yetki, sorumluğuna ait genel ve özel çerçevede yazılı bir 

mevzuata ihtiyacı olması. 

2. Belediyemizin teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi sonucu bazı birimlerin kaldırılması veya yeni 

kurulması ya da statülerinin değişmesi,  

3. Belediye mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde birçok değişikliklerin olması,  

4. Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile  

5. Gelişen teknoloji ve otomasyon sistemine uygum sağlanması ve bu yönde yapılan yeni mevzuat 

değişikliklerine göre işlem yapılması ve benzeri nedenlerden dolayı Müdürlüğümüz Görev ve Çalışma 

Yönetmeliğinin güncellenmesi için yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mustafa KÖLEOĞLU                   Rabia DEMİR          Ayhan AYTEKİN 

          Belediye Başkanı                        Meclis Kâtibi                 Meclis Kâtibi 

 



TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 

Madde 1 – Bu yönetmelik Kumluca Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, çalışma usul 

ve esaslarını, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirler. 

Dayanak 

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b, 48.maddeleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 

İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Belediye: Kumluca Belediyesini, 

b) Servis: Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı alt birimleri, 

c) Üst yönetici: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

d) Üst yönetim: Kumluca Belediye Başkanı ve başkan yardımcıların, 

e) Başkan: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

f) Müdür: Temizlik İşleri Müdürünü ifade eder. 

g) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

h) Personel: Belediyede Norm Kadroya göre Kumluca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan memur, işçi ve 

sözleşmeli personel ile şirket personelini, 

i) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

j) Yönetmelik: Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara Dair Yönetmelik 

Temel İlkeler: 

Madde 4 - Kumluca Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri tüm çalışmalarında: 

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, 

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, 

c) Hesap verebilirlik, 

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, 

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, 

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkeleri esas alır. 

Teşkilat Yapısı 

MADDE 5 - (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü Müdür, şef, memur, işçi ve aşağıdaki birimlerden oluşur; 

a) İdari İşler Servisi 

b) Temizlik Servisi 

c) Çevre Koruma ve Kontrol Servisi 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

TEMİZLİK İŞLERİ Müdürlüğü ve Alt Birimlerinin Görevleri 

Müdürlüğün Görevleri 

MADDE 6 –  Temizlik İşleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Belediye sınırları içerisindeki evsel atık veya çöp toplama, taşıma, cadde ve sokakların süpürülmesi ve 

pazaryerlerinin yıkanması işleminin belediye personelimizce veya yüklenici firmalar aracılığı ile yapılmasını 

sağlar. Bu amaçla çalışma plan ve programını belirler ve belediye personeli veya yüklenici firmanın bu plan 

dâhilinde çalışmalarını sürdürmesini takip eder.  

b) Toplanan çöpleri, katı atıkları Büyükşehir Belediyesinin göstereceği toplama alanına taşır. 

c) Temizlik çalışmalarını yürüten yüklenici firma ile Belediye arasındaki iletişimi ve gerekli bilgi, belgelerin 

zamanında amirine teslim edilmesini sağlar.  

d) Mahallelerde bölge bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama, sokak/caddelerin ve pazaryerlerinin yıkanması 

çalışmalarının istenen verimlilikte belirlenen programa göre gün ve saatlerde yapılmasını takip eder.  

e) Hastaneler, okul, askeri bölgeler, ev, işyerleri ve pazaryerlerinin çöplerinin toplanması çalışmalarının etkili biçimde 

yürütülmesini sağlar.  

f) Çöp Toplama işlemlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini engellenmeyecek şekilde yapılması 

için gerekli programlamayı yapar.  

g) Entegre Atık Yönetimi Planına göre evsel atıkların, ambalaj atıklarının, tehlikeli atıkların, bitkisel atık yağların, 

atık pil ve akümülatörlerin, madeni atık yağların, elektrikli ve elektronik atık eşya atıklarının, ömrünü tamamlamış 

lastiklerin ve diğer atıkların yönetmelik ve mevzuatlar gereğince düzenli olarak toplanması, geridönüşümü veya 

bertarafının yapılması/yaptırılması ile ilgili planlarını yapar, 

h) Atıkların kaynağında azaltılmasına yönelik uygulamalarda ilgili birimlerle ortak çalışmalarda bulunmak.  

i) Toplu çalışmalarla boş arazilerin temizliğinin yapılmasını sağlar.  

j) Düzenli bir şekilde caddelerin yıkanmasını sağlar.  

k) Halkın huzur içerisinde sağlıklı yaşamasını sağlamak, çevreyi ve çevre kaynaklarını korumak, iyileştirmek,  



l) Çevre ile ilgili Müdürlüğe gelen her türlü şikâyetleri ve talepleri değerlendirmek, sorunlara çözüm bulmaya 

çalışmak.  

m) Tarihi yerler, ibadethaneler, mabetler, kamu kullanımında olan mesire alanı, parklar, stadyum, spor salonu, kurum 

kuruluş yerleşkeleri vb. çevre temizliğini yapmak, 

n) Çöp konteynırları ve konteynır çevrelerini belirli sıklıklarla yıkar ve temizler. Kullanılmakta olan değişik 

kapasitelerdeki çöp konteynırları arızaları denetim elemanlarının tespiti ile ve gelen talepler doğrultusunda tamir 

ederek boyar. Ekonomik ömrünü tamamlayarak kullanılmayacak duruma gelen konteynırları toplayarak yerlerine 

yeni konteynırları koyar, eski konteynırları hurda mevzuatı gereğince kullanımdan alır. 

o) Atık pili okullar, hastaneler, sağlık kuruluşları, konutlar, işyerleri, alışveriş merkezleri kamu kurum ve 

kuruluşlarında TAP tarafınca dağıtımı yapılan çeşitli ölçülerde atık pil kutularıyla toplanmasını destekler, 

p) Çevre konusunda eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde 

bulunmak.  

q) Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, 

yapılan çalışmalara katılım sağlamak.  

r) Atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi, sağlıklı bir biçimde imhası için gerekli çalışmaları yapmak ve 

desteklemek.  

s) Ambalaj Atıklarının Kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak ekonomiye geri kazandırılmasını temin etmek 

amacıyla plan ve proje hazırlayarak çalışma yapmak.  

t) Kaçak dökülen hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarını temizlemek,  

u) Sorumluluğunda bulunan çevrenin kirletilmesi durumunda ilgili mevzuat gereğince idari tahkikat yaparak gerekli 

ceza işlemlerinin karara bağlanması için encümene sevkini yapar. 

v) Resmi tören, etkinlik, organizasyon vb alanlarında alan ve çevre temizliğinin tören, etkinlik, organizasyondan önce 

yapılması, süresince sürdürülmesi, sonunda da yapılması. 

w) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu ve   ilgili yönetmelikler 

Belediye Meclisi ve Encümen Kararları ve Başkanlık Emirlerine göre; 

I. Kumluca sınırları içerisindeki her çeşit hayvansal gıda maddelerinin, muayenesini yaparak, uygun 

olmayanlar veya sağlığa zararlı olanların imhası ile ilgilileri hakkında gerekli işlemleri yapmak. 

II. Tüm hayvansal gıdaların, insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerden arındırılması için gerekli bütün 

önlemleri almak, alınmasına yardımcı olmak. 

III. Cuma pazarı balıkçı tezgahlarını, tavukçu dükkanlarını ve Buralarda kullanılan alet ve ekipmanların gerekli 

kontrollerini yapmak. 

IV. Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadelede gerekli muayeneleri yaparak koruyucu önlemlerin alınması ve 

kayıtların tutulması 

V. Zoonoz Hastalıklar (Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar), bulaşıcı ve salgın hastalıklar açısından 

her türlü gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve alınmasına yardımcı olmak 

VI. Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının çıkışında ihbar ve tarım ilçe müdürlüğü veteriner hekimleri ile 

birlikte hastalığın izahalesine destek vermek 

VII. Başıboş sokak hayvanlarının rehabilitasyon hizmetini yapmak, hayvanların sağlıklarını korumak ve 

üremelerini kontrol altına almak maksadıyla, kısırlaştırmak, aşılamak, sahiplendirme veya işaretlendirerek 

alındığı ortama bırakmak. 

VIII. Kuduz hastalığı ile ilgili mücadele çalışmaları esnasında önleyici tedbirler alarak gerekli müdahaleyi 

yapmak, Bunun için başıboş kedi ve köpeklerin toplama ve itlaf işlerini kontrol altına almak, 

IX. Kuduz hastalığı ve ısırık vakalarında hayvanları müşahede altına almak, gerekli takipleri yapmak. 

X. Bulaşıcı ve salgın hastalıklar hususunda personeli bilgilendirmek ve yapılan çalışmaları denetlemek. 

XI. Başıboş sokak hayvanlarının rehabilitasyon hizmetini yapmak, hayvanların sağlıklarını korumak ve 

üremelerini kontrol altına almak maksadıyla kısırlaştırmak, aşılamak, sahiplendirme veya işaretlendirerek 

alındığı ortama bırakmak. 

XII. Sokak hayvanlarının ısırık vakalarında hayvanın barınak bünyesindeki karantina süresince bakım ve 

muayenelerini yapmak. Isırık vakalarında Tarım İlçe Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğüyle işbirliği 

yapmak. 

XIII. Başıboş dolaşıp çevreye zarar veren, sahipli veya sahipsiz her türlü hayvanın toplatılmasını sağlamak ve 

koordine etmek veya toplatılmasına yardımcı olmak. 

XIV. Yasaklı, yaşlı, yavru, yaralı, hasta ve sakat olan hayvanları barınakta barındırmak. 

XV. Kurbanlık hayvanların kesiminin, sıhhi ve hijyenik olarak gerçekleştirilmesini sağlamak; atıkları ile çevreyi 

kirletmesini önleyici tedbirleri, ilgili diğer birimlerle birlikte almak, aldırmak. 

XVI. Belediye sınırları içindeki varsa hayvan pazarı ve kurban satış yerlerinin, genel hijyenik ve teknik şartlar 

yönünden kontrolünü yapmak, yasa, yönetmelik ve talimatnamelerin hükümlerini uygulamak. 

XVII. Kümes ve ahır şikâyetlerini Zabıta Müdürlüğü ile beraber değerlendirmek. 

 

Müdürlüğün yetkisi 

MADDE 7 – Temizlik İşleri Müdürlüğü, bu yönetmeliğin 6. maddesinde sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’na 

dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 



a) Birimin harcama yetkilisidir.  

b) Birimin imza yetkilisidir. 

 

Müdürlüğün Sorumluluğu 

MADDE 8- Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı tarafından ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili 

kanunlarda belirtilen görevleri gereken özenle zamanında yapmak ve yürütmekle sorumludur. 

Harcama yetkilisi olarak kaynakların etkili, ekonomik verimli kullanır. 

İdari İşler Servisi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 9- 

a) Müdürlük personelinin özlük yazışmalarını yerine getirmek, puantajları yapmak. 

b) Diğer müdürlüklerle ve diğer kurumlarla yazışmaları yapmak, 

c) Müdürlüğün satın alma evrak süreçlerini Destek Hizmetleri Müdürlüğüyle koordineli yürütmek, 

d) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, stratejik plan, performans programı ve performansa dayalı bütçe taslağı 

hazırlar, gelir tarifesine eklenecek gelir tekliflerini hazırlamak. 

e) Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemlerini mevzuata uygun şekilde yürütmek, 

f) Birim arşivin düzenli olmasını sağlamak, evrakların Arşiv Yönetmeliğinde belirlenen süre saklamasını temin ile 

kurum arşivine gönderilmesini sağlamak, 

g) Kasıt, kusur, ihmal sonucunda oluşacak kamu zararı tespitlerini tutanağa bağlayarak üst yöneticiye sunulmak üzere 

Müdüre rapor eder, 

h)  Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

Temizlik İşleri Servisi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 10- 

a) İlçe bütününde tüm sokak, cadde ve meydanların genel temizliğinin yapılması, çöplerin toplanması, söz konusu 

bölgelerin yıkanması ve dezenfeksiyonunu yapmak, 

b) Konut, işyerleri, Kamu- Kurum ve Kuruluşları, okullar ve hastanelerden kaynaklanan evsel nitelikli katı atıkların 

(çöplerin) kaynağında ayrılması, toplanması, taşınması, geri kazanımı ve Büyükşehir Belediyesine ait ara transfer 

istasyonlarına götürülmesinin sağlanmak, 

c) Çevreye sahiplenme ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması için, Kamu Kurum Kuruluşları ve sivil Toplum 

Kuruluşları ile işbirliği yapılarak eğitim çalışmalarının düzenlemek, 

d) İlçe bütününde faaliyet gösteren sanayi işyerlerinden kaynaklanan tehlikeli atık özelliği göstermeyen evsel nitelikli 

katı atıkların kaynağında ayrıştırılması, toplanması, taşınması, geri kazanımı ve Büyükşehir Belediyesine ait ara 

transfer istasyonlarına götürmek 

e) Ambalaj Atıkları Yönetmeliğinin Belediyelere vermiş olduğu yükümlülükler ve gerekli prosedürler 

tamamlandıktan sonra konut, işyerleri, kamu kurum ve kuruluşları, okullardan kaynaklanan ambalaj, plastik, metal 

ve cam atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplamak/toplatmak ve taşınmasını sağlanmak, 

f) Atık piller ve elektronik atıklar ile ilgili, Bakanlık tarafından Yetkilendirilmiş kuruluşlar ve Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı ile yapılacak üçlü protokol dahilinde atık pillerin ve elektronik atıkların evsel atıklardan ayrı toplanmak 

ve bertarafını sağlamak,  

g) Okullar, kamu kurumları, meslek odaları, Halk Eğitim Merkezleri, Mahalle Muhtarlar ve halka açık merkezlerde 

pilleri ayrı toplama ile ilgili eğitim programlarını düzenlenmek, 

h) İlçe genelinde cadde sokak ve boş arsalara gelişi güzel, kontrolsüz olarak atılmış inşaat ve yıkıntı atıklarının uygun 

araçlarla toplanmasını sağlanmak ve tespit edilenler hakkında yasal işlemlerin yapılması için ilgili Müdürlük ile 

işbirliği yapmak,  

i) Hafriyat ve moloz atıklarının lisanslı taşıma araçları ile taşınmasının sağlaması için ilgili Müdürlük ile işbirliği 

yapmak, 

j) Domates masadan gelen geri dönüm ile ilgili şikâyetlerin gün içerisinde değerlendirilmesi. 

k)  Müdürlüğe gelen şikâyet ve şikâyet dilekçelerinin değerlendirilmesini yapmak ve çözümlemek. 

l) Bitkisel atık yağların ayrı toplanmasının sağlanmak, 

m) Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak. 

Çevre Koruma ve Kontrol Servisi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 11- 

a) Halkın huzur içerisinde sağlıklı yaşamasını sağlamak, çevreyi ve çevre kaynaklarını korumak, iyileştirmek, 

b) Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerde, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya 

kuruluşlar hakkında gerekli yasal düzenlemeleri yapmak ve kirliliği ortadan kaldırıcı önlemler almalarını sağlamak 

için ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmak, 

c) Çevre ile ilgili Müdürlüğe gelen her türlü şikâyetleri ve talepleri değerlendirmek, sorunlara çözüm bulmaya 

çalışmak, 

d) Çevre konusunda eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde 

bulunmak, 

e) Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, 

yapılan çalışmalara katılım sağlamak, 



f) Temizlik İşleri Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliğindeki 6. Maddenin w fıkrasındaki maddeleri 

gerçekleştirmek. 

g) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Çalışmalarda işbirliği ve uyum 

Madde 12 — Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, 

Temizlik İşleri Müdürünün başkanlığında servis sorumlularının katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere, tutanaklı 

düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda: 

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi 

paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır. Aylık raporlar üst yöneticinin değerlendirmesine sunulmak üzere Başkan 

Yardımcısının görüşüne sunulur. 

Müdürün Görev Yetki ve Sorumluluğu: 

Madde 13 –  

a) Bu yönetmeliğin 6.maddesinde sayılan Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konular ile mevzuatın 

öngördüğü görevleri zamanında ve doğru olarak, Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak, 

uygun bir şekilde yerine getirmek, 

b) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, stratejik plan, performans programı ve performansa dayalı bütçe taslağı 

hazırlar, gelir tarifesine eklenecek gelir tekliflerini hazırlar, 

c) Bu yönetmeliğin 6. maddesindeki görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programların yürütülmesinde 

karar verme, tedbir alma ve uygulamak, 

d) Müdürlüğün personel görev dağılımını, iş ve işlemlerin düzenlemelerini yapmaya, faaliyetlerini denetlemeye, varsa 

aksaklıkları gidermek, tedbir almak, 

e) Müdürlüğün yükümlü olduğu hizmetlerin etkinliği ve sürekliliği açısından çalışma konularına göre idari ve 

yaptırıma yönelik cezai işlemlerin belirlenmesi, yürütülmesi ve sonuçlandırılması, 

f) Müdür, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, göreviyle ilgili diğer mevzuat hükümleri ve bu yönetmelik ile kendisine 

verilen görevlerin yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye Başkanı 

ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 

g) Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yapmaya yetkilidir. 

 

Temizlik Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler 

Madde 14 — Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik 

ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası 

verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir. 

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar 

Madde 15 — Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur. Birim 

içi birim dışı her türlü yazışmalar EBYS üzerinden yapılır. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

Madde 16- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 

Yürürlük 

Madde 17 -Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve ilanından sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

 

EK MADDE: GENEL GEREKÇE 

1. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün görev, yetki, sorumluğuna ait genel ve özel çerçevede yazılı bir mevzuata ihtiyacı 

olması. 

2. Belediyemizin teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi sonucu bazı birimlerin kaldırılması veya yeni kurulması ya 

da statülerinin değişmesi,  

3. Belediye mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde birçok değişikliklerin olması,  

4. Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile  

5. Gelişen teknoloji ve otomasyon sistemine uygum sağlanması ve bu yönde yapılan yeni mevzuat değişikliklerine 

göre işlem yapılması ve benzeri nedenlerden dolayı Müdürlüğümüz Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 

güncellenmesi için yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 

 

Mustafa KÖLEOĞLU                   Rabia DEMİR          Ayhan AYTEKİN 

          Belediye Başkanı                        Meclis Kâtibi                 Meclis Kâtibi 
 



YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve kapsam 

Madde 1 – Bu yönetmelik Kumluca Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, çalışma usul 

ve esaslarını, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirler. 

 

Dayanak 

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b, 48.maddeleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 

İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Belediye: Kumluca Belediyesini, 

b) Servis: Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı alt birimleri, 

c) Üst yönetici: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

d) Üst yönetim: Kumluca Belediye Başkanı ve başkan yardımcıların, 

e) Başkan: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

f) Müdür: Yapı Kontrol Müdürünü ifade eder. 

g) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

h) Personel: Belediyede Norm Kadroya göre Kumluca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünde çalışan memur, işçi ve 

sözleşmeli personel ile şirket personelini, 

i) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

j) Yönetmelik: Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara Dair Yönetmelik 

k) UYDS: Ulusal Yapı Denetim Sistemi 

l) MAKS: Mekânsal Adres Kayıt Sistemi 

m) TKGM ile Mimari Projelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi 

n) Wep Tapu: TKGM Kurum Portalı 

o) KPS: Kimlik Paylaşım Sistemi 

 

Temel İlkeler: 

Madde 4 - Kumluca Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü tüm çalışmalarında: 

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, 

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, 

c) Hesap verebilirlik, 

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, 

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, 

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkeleri esas alır. 

 

Teşkilat Yapısı 

MADDE 5 - (1) Yapı Kontrol Müdürlüğü Müdür, şef, memur, işçi ve aşağıdaki birimlerden oluşur; 

a) İdari İşler Servisi 

b) Kaçak Yapı Servisi 

c) İskân Servisi 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Alt Birimlerinin Görevleri 

 

Müdürlüğün Görevleri 

MADDE 6 –  Yapı Kontrol Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin / yazılarının incelenerek dilekçelerine / yazılarına yanıt 

vermek,  

b) Belediye sınırları içinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların önlenmesi ve tespiti için Zabıta 

Müdürlüğü ile birlikte denetimini yapmak, 

c) 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18 inci maddesinin uygulanmasında Zabıta Müdürlüğü’nce yıkım talep edilmesi 

halinde teknik yönden nezaret etmek, 



d) Yapı Kayıt Belgesi alınan yapılara ait ilgili kurum ve kuruluşlara yazışmalar yapmak, bunlara ait tüm iş ve işlemleri 

yürütmek ve takip etmek, 

e) Tespit edilen veya Müracaat edilmesi durumunda tehlike arz eden yapılara Maili İnhidam Raporu tutularak gerekli 

olan iş ve işlemleri yürütmek ve takibini yapmak, 

f) 3194 Sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği doğrultusunda 

ruhsat gerektirmeyen boya, tesisat, tavan ve taban kaplamaları, doğrama değişimi, çatı örtüsü değişimi ve benzeri 

işlemler için Basit Tamir Tadilat izni vermek, 

g) Talep edilmesi durumunda iş deneyim belgelerini düzenlemek.  

h) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların, yapıldığının tespiti sonucunda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 

ilgili maddeleri doğrultusunda işlem yapmak ve gerekli kararı almak üzere Belediye Encümenine göndermek, 

i) Belediye Encümeninin ruhsatsız veya ruhsata aykırı binalara verdiği mevzuata uygun hale getirme ve yıkım 

kararlarının yerine getirilmesi için Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından, ruhsatlandırılması için İmar ve Şehircilik 

müdürlüğüne, Kaçak Yapının yıkımı için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek, 

j) Belediye encümeni tarafından yıkım kararı verilen ve belediyemiz tarafından yıkılacak olan kaçak yapılara ait keşif, 

metraj, yıkım masrafları vb. iş ve işlemler fen işleri müdürlüğü tarafından yürütülerek takibi yapılacaktır. 

k) Bakanlık, Valilik, Kaymakamlık ve diğer kamu kurumları tarafından kaçak yapılara ait istenilen aylık, altı aylık, 

yıllık vb. raporları düzenlemek ve göndermek. 

l) Yapı denetimli veya fenni mesullü yapılarda iş yeri teslim tutanağını kontrol etmek ve onaylamak, 

m) Ulusal Yapı Denetim Sisteminden hakediş ve seviye takiplerini yapmak ve onaylamak,  

n) Ruhsatlı inşaatların bina aplikasyon ve temel üstü aplikasyon (bina, su basman vb.) vizelerini yapmak ve yerinde 

denetlemek, 

o) Ruhsat ve ruhsat eki projelerine uygun olarak inşa edilmesini denetlemek amacı ile 4708 sayılı Yapı Denetimi 

Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliği çerçevesinde kontrolleri yapmak, yapı denetim hizmet bedellerine esas 

hakedişlerin onaylanması ve yapı denetim kuruluşuna ödenmesini sağlamak, 

p) Yapıda tespit edilen eksiklikler veya o yapıdan sorumlu bulunan müteahhit, yapı sahibi, şantiye şefi, yapı denetim 

kuruluşu, fenni mesul, denetçi mimar ve mühendis, kontrol veya yardımcı kontrol elemanlarının görevinden 

ayrılması gibi nedenlerle ilgililerinin talebi üzerine inşaatı durdurmak. Faaliyeti durdurulmuş inşaatta eksikliklerin 

giderilmesi durumunda, inşaatın devamına izin vermek, 

q) Yapı denetim hizmet sözleşmesinde yer alan hükümlere yapı sahibince uyulmaması halinde yapı tatil tutanağı 

düzenlenerek inşaatın durdurmak, 

r) Bir sonraki yıla devreden işlerde, yıl sonu itibariyle seviye tespit tutanağı kontrollerini yapmak ve sistemden 

onaylamak, 

s) Ulusal Yapı Denetim Sistemi, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu, 

Yönetmeliği ve genelgeleri doğrultusunda yapılara ait iş ve işlemleri yürütmek ve takibini yapmak, 

t) İnşaatın tamamlanmasını müteakiben tanzim edilen iş bitirme tutanağı incelenerek var ise eksikliklerinin neler 

olduğu belirtilerek giderilmesinin gerektiğini yazılı olarak bildirilmek, eksikliklerin giderilmesinden sonra verilen 

iş bitirme tutanağının onaylamak,  

u) Kontrolü yapılan ve ruhsat eklerine uygunluğu görülen binalar için iskan raporu düzenlenmesine esas teşkil eden 

belgeleri (Sığınak tespit ve denetleme raporu, Asansör kabul dosyası, Enerji Kimlik Belgesi, SSK müdürlüğünden 

borcu yoktur yazısı vb.) ilgililerden istemek ve ilgili kurumlarla yazışmalar yapmak.  

v) İskân harç ve ücret tahakkukunun düzenlemek. 

w) Onaylı ruhsatlı projesine uygun biten inşaatların Yapı Kullanma İzin Belgesini düzenlemek, 

x) İnşaatı biten bağımsız birimlere ortak kullanım alanlarının bitmesi şartıyla da kısmi kullanma izinleri düzenlemek.  

y) Asansör veya yürüyen merdiven bulunan yapılarda, Yapı kullanma izin belgesi öncesi Asansör Ruhsatını 

düzenlemek, 

z) Yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılan denetimlerde veya periyodik kontrollerde uygun veya uygun 

olamayan yürüyen merdiven veya asansörlere ilgili yönetmelikler doğrultusunda iş ve işlemleri yapmak. 

aa) Yapı Sahibi, Yapı Müteahhidi, Şantiye Şefi, Yapı Denetim Kuruluşu, fenni mesul vb. değişikliğinde yapı ruhsatı iş 

ve işlemleri için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bildirmek, 

bb) Kat irtifakı ve Kat Mülkiyeti projelerini onaylamak ve TKGM sisteminden Tapu Müdürlüğüne göndermek.  

cc) SGK Müdürlüğüne aylık yapı kullanma izni belgelerini göndermek 

dd) Wep Tapu üzerinden ada/parsellere ait tapu kaydını sağlamak, 

ee) KPS üzerinden kişilere ait adres verilerinin kaydını sağlamak, 

ff) Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

 

Müdürlüğün yetkisi 

MADDE 7 – Yapı Kontrol Müdürlüğü, bu yönetmeliğin 6.maddesinde sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’na 

dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 

a) Birimin harcama yetkilisidir.  

b) Birimin imza yetkilisidir. 

 

Müdürlüğün Sorumluluğu 



MADDE 8- Yapı Kontrol Müdürlüğü, Belediye Başkanı tarafından ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili 

kanunlarda belirtilen görevleri gereken özenle zamanında yapmak ve yürütmekle sorumludur. 

a) Harcama yetkilisi olarak kaynakların etkili, ekonomik verimli kullanır, 

 

İdari İşler Servisi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 9- 

a) Müdürlük personelinin özlük yazışmalarını yerine getirmek, Puantajları yapmak, 

b) Diğer müdürlüklerle ve diğer kurumlarla yazışmaları yapmak, 

c) Müdürlüğün satın alma evrak süreçlerini Destek Hizmetleri Müdürlüğüyle koordineli yürütmek, 

d) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, stratejik plan, performans programı ve performansa dayalı bütçe taslağı 

hazırlar, gelir tarifesine eklenecek gelir tekliflerini hazırlamak, 

e) Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemlerini mevzuata uygun şekilde yürütmek, 

f) Birim arşivin düzenli olmasını sağlamak, evrakların Arşiv Yönetmeliğinde belirlenen süre saklamasını temin ile 

kurum arşivine gönderilmesini sağlamak, 

g) Kasıt, kusur, ihmal sonucunda oluşacak kamu zararı tespitlerini tutanağa bağlayarak üst yöneticiye sunulmak üzere 

Müdüre rapor eder. 

h)  Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 

 

Kaçak Yapı Servisi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 10- 

a) Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin / yazılarının incelenerek dilekçelerine / yazılarına yanıt 

vermek, 

b) Yapı Kontrol Müdürlüğünce rutin denetimlerde sırasında veya gelen şikâyet dilekçelerinin yerinde incelenerek 

gerekli işlemlerini yapmak. 

c) Belediye sınırları içinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların önlenmesi ve tespiti için Zabıta 

Müdürlüğü ile birlikte denetimini yapmak, 

d) Tespit edilen veya Müracaat edilmesi durumunda tehlike arz eden yapılara Maili İnhidam Raporu tutularak gerekli 

olan iş ve işlemleri yürütmek ve takibini yapmak, 

e) 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18 inci maddesinin uygulanmasında Zabıta Müdürlüğü’nce yıkım talep edilmesi 

halinde teknik yönden nezaret etmek, 

f) Yapı Kayıt Belgesi alınan yapılara ait ilgili kurum ve kuruluşlara yazışmalar yapmak, bunlara ait tüm iş ve işlemleri 

yürütmek ve takip etmek, 

g) Yapılan işlemlerin gerek bilgisayar ortamında gerekse dosyalama şeklinde arşivini düzenlemek ve kent bilgi 

sistemine veri girişini yapmak, 

h) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların, yapıldığının tespiti sonucunda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 

ilgili maddeleri doğrultusunda işlem yapmak ve gerekli kararı almak üzere Belediye Encümenine göndermek, 

i) Belediye Encümeninin ruhsatsız veya ruhsata aykırı binalara verdiği mevzuata uygun hale getirme ve yıkım 

kararlarının yerine getirilmesi için Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından, ruhsatlandırılması için İmar ve Şehircilik 

müdürlüğüne, Kaçak Yapının yıkımı için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek, 

j) Belediye encümeni tarafından yıkım kararı verilen ve belediyemiz tarafından yıkılacak olan kaçak yapılara ait keşif, 

metraj, yıkım masrafları vb. iş ve işlemler fen işleri müdürlüğü tarafından yürütülerek takibi yapılacaktır. 

k) Bakanlık, Fen İşleri müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve diğer müdürlüklerle 

koordineli çalışmak. 

l) Bakanlık, Valilik, Kaymakamlık ve diğer kamu kurumları tarafından kaçak yapılara ait istenilen aylık, altı aylık, 

yıllık vb. raporları düzenlemek ve göndermek. 

m) Wep Tapu üzerinden ada/parsellere ait tapu kaydını sağlamak, 

n) KPS üzerinden kişilere ait adres verilerinin kaydını sağlamak, 

o) Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak, 

 

İskân Servisi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 11- 

a) Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin / yazılarının incelenerek dilekçelerine / yazılarına yanıt 

vermek,  

b) 3194 Sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği doğrultusunda 

ruhsat gerektirmeyen boya, tesisat, tavan ve taban kaplamaları, doğrama değişimi, çatı örtüsü değişimi ve benzeri 

işlemler için Basit Tamir Tadilat izni vermek, 

c) Talep edilmesi durumunda iş deneyim belgelerini düzenlemek.  

d) Yapı denetimli veya fenni mesullü yapılarda iş yeri teslim tutanağını kontrol etmek ve onaylamak, 

e) Ulusal Yapı Denetim Sisteminden hakediş ve seviye takiplerini yapmak ve onaylamak,  

f) Ruhsatlı inşaatların bina aplikasyon ve temel üstü aplikasyon (bina, su basman vb.) vizelerini yapmak ve yerinde 

denetlemek, 



g) Ruhsat ve ruhsat eki projelerine uygun olarak inşa edilmesini denetlemek amacı ile 4708 sayılı Yapı Denetimi 

Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliği çerçevesinde kontrolleri yapmak, yapı denetim hizmet bedellerine esas 

hakedişlerin onaylanması ve yapı denetim kuruluşuna ödenmesini sağlamak, 

h) Yapıda tespit edilen eksiklikler veya o yapıdan sorumlu bulunan müteahhit, yapı sahibi, şantiye şefi, yapı denetim 

kuruluşu, fenni mesul, denetçi mimar ve mühendis, kontrol veya yardımcı kontrol elemanlarının görevinden 

ayrılması gibi nedenlerle ilgililerinin talebi üzerine inşaatı durdurmak. Faaliyeti durdurulmuş inşaatta eksikliklerin 

giderilmesi durumunda, inşaatın devamına izin vermek, 

i) Yapı denetim hizmet sözleşmesinde yer alan hükümlere yapı sahibince uyulmaması halinde yapı tatil tutanağı 

düzenlenerek inşaatın durdurmak, 

j) Bir sonraki yıla devreden işlerde, yıl sonu itibariyle seviye tespit tutanağı kontrollerini yapmak ve sistemden 

onaylamak, 

k) Ulusal Yapı Denetim Sistemi, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu, 

Yönetmeliği ve genelgeleri doğrultusunda yapılara ait iş ve işlemleri yürütmek ve takibini yapmak, 

l) İnşaatın tamamlanmasını müteakiben tanzim edilen iş bitirme tutanağı incelenerek var ise eksikliklerinin neler 

olduğu belirtilerek giderilmesinin gerektiğini yazılı olarak bildirilmek, eksikliklerin giderilmesinden sonra verilen 

iş bitirme tutanağının onaylamak,  

m) Kontrolü yapılan ve ruhsat eklerine uygunluğu görülen binalar için iskan raporu düzenlenmesine esas teşkil eden 

belgeleri (Sığınak tespit ve denetleme raporu, Asansör kabul dosyası, Enerji Kimlik Belgesi, SSK müdürlüğünden 

borcu yoktur yazısı vb.) ilgililerden istemek ve ilgili kurumlarla yazışmalar yapmak.  

n) İskân harç ve ücret tahakkukunun düzenlemek. 

o) Onaylı ruhsatlı projesine uygun biten inşaatların Yapı Kullanma İzin Belgesini düzenlemek, 

p) İnşaatı biten bağımsız birimlere ortak kullanım alanlarının bitmesi şartıyla da kısmi kullanma izinleri düzenlemek.  

q) Asansör veya yürüyen merdiven bulunan yapılarda, Yapı kullanma izin belgesi öncesi Asansör Ruhsatını 

düzenlemek, 

r) Yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılan denetimlerde veya periyodik kontrollerde uygun veya uygun 

olamayan yürüyen merdiven veya asansörlere ilgili yönetmelikler doğrultusunda iş ve işlemleri yapmak. 

s) Yapı Sahibi, Yapı Müteahhidi, Şantiye Şefi, Yapı Denetim Kuruluşu, fenni mesul vb. değişikliğinde yapı ruhsatı iş 

ve işlemleri için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bildirmek, 

t) Kat irtifakı ve Kat Mülkiyeti projelerini onaylamak ve TKGM sisteminden Tapu Müdürlüğüne göndermek. 

u) SGK Müdürlüğüne aylık yapı kullanma izni belgelerini göndermek 

v) Wep Tapu üzerinden ada/parsellere ait tapu kaydını sağlamak, 

w) KPS üzerinden kişilere ait adres verilerinin kaydını sağlamak, 

x) Yapılan işlemlerin gerek bilgisayar ortamında gerekse dosyalama şeklinde arşivini düzenlemek ve Belediye 

sınırları içerisinde bulunan ada/parseller veya yapılara ait verilerinin Kent Bilgi Sistemi içerisine veri girişlerini 

yapmak, 

y) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

 

Çalışmalarda iş birliği ve uyum 

Madde 12 — Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, 

Yapı Kontrol Müdürünün başkanlığında servis sorumlularının katılımı ile tutanaklı düzenli toplantılar yapılır. Bu 

toplantılarda: 

Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi 

paylaşımı, iş birliği ve uyum sağlanır. Raporlar üst yöneticinin değerlendirmesine sunulmak üzere Başkan Yardımcısının 

görüşüne sunulur. 

 

 

Müdürün Görev Yetki ve Sorumluluğu: 

Madde 13 –  

a) Bu yönetmeliğin 6.maddesinde sayılan Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konular ile mevzuatın 

öngördüğü görevleri zamanında ve doğru olarak, Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak, 

uygun bir şekilde yerine getirmek, 

b) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, stratejik plan, performans programı ve performansa dayalı bütçe taslağı 

hazırlar, gelir tarifesine eklenecek gelir tekliflerini hazırlar, 

c) Bu yönetmeliğin 6.maddesindeki görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programların yürütülmesinde 

karar verme, tedbir alma ve uygulamak, 

d) Müdürlüğün personel görev dağılımını, iş ve işlemlerin düzenlemelerini yapmaya, faaliyetlerini denetlemeye, varsa 

aksaklıkları gidermek, tedbir almak, 

e) Müdürlüğün yükümlü olduğu hizmetlerin etkinliği ve sürekliliği açısından çalışma konularına göre idari ve 

yaptırıma yönelik cezai işlemlerin belirlenmesine, yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına, 



f) Müdürü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, göreviyle ilgili diğer mevzuat hükümleri ve bu yönetmelik ile kendisine 

verilen görevlerin yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye Başkanı 

ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 

g) Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısınca kendisine verilen tüm görevleri yapmaya yetkilidir. 

 

Yapı Kontrol Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler 

Madde 14 — Yapı Kontrol Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik 

ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası 

verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir. 

 

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar 

Madde 15 — Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak 

defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur. 

Birim içi birim dışı her türlü yazışmalar EBYS üzerinden yapılır. 

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

Madde 16- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 

 

Yürürlük 

Madde 17-Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve ilanından sonra yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

 

EK MADDE: GENEL GEREKÇE 

1. Yapı Kontrol Müdürlüğümüzün görev, yetki, sorumluğuna ait genel ve özel çerçevede yazılı bir mevzuata ihtiyacı 

olması. 

2. Belediyemizin teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi sonucu bazı birimlerin kaldırılması veya yeni kurulması ya 

da statülerinin değişmesi,  

3. Belediye mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde birçok değişikliklerin olması,  

4. Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile  

5. Gelişen teknoloji ve otomasyon sistemine uygum sağlanması ve bu yönde yapılan yeni mevzuat değişikliklerine 

göre işlem yapılması ve benzeri nedenlerden dolayı Müdürlüğümüz Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 

güncellenmesi için yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 

 

 

 Mustafa KÖLEOĞLU                   Rabia DEMİR          Ayhan AYTEKİN 

          Belediye Başkanı                       Meclis Kâtibi                 Meclis Kâtibi 
 



YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 

Madde 1 – Bu yönetmelik Kumluca Yazı İşleri Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, çalışma usul ve 

esaslarını, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirler. 

 

Dayanak 

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b, 48.maddeleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 

İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Belediye: Kumluca Belediyesini, 

b) Servis: Yazı İşleri Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı alt birimleri, 

c) Üst yönetici: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

d) Üst yönetim: Kumluca Belediye Başkanı ve başkan yardımcıların, 

e) Başkan: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

f) Müdür: Yazı İşleri Müdürünü ifade eder. 

g) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

h) Personel: Belediyede Norm Kadroya göre Kumluca Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde çalışan memur, işçi ve 

sözleşmeli personel ile şirket personelini, 

i) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

j) Yönetmelik: Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara Dair Yönetmelik 

Temel İlkeler: 

Madde 4 - Kumluca Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında: 

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, 

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, 

c) Hesap verebilirlik, 

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, 

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, 

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkeleri esas alır. 

Teşkilat Yapısı 

MADDE 5 - (1) Yazı İşleri Müdürlüğü Müdür, şef, memur, işçi ve aşağıdaki birimlerden oluşur; 

a) İdari İşler Servisi 

b) Meclis ve Encümen Kalemi 

c) Evlendirme Memurluğu 

d) Diğer Yazışmalar Servisi 

e) İlan Servisi 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yazı İşleri Müdürlüğü ve Alt Birimlerinin Görevleri 

Müdürlüğün Görevleri 

MADDE 6 Yazı İşleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Belediye Meclisinin çalışmaları ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip eder. Başkanın havalesi ile birimlerden 

gelen teklifler çerçevesinde meclis gündemini hazırlayarak, Meclis üyelerine tebliğ edilmesini sağlar, 



Belediye Meclisinin toplantılarında alınan kararların tutanaklarının tutulması ve dökümünün yapılması, 

kararların yazılması, ilgili mercilerin onayına sunulması, alınan kararların ve karar özetlerinin ilgili 

birimlere ulaştırılması ve birer nüshalarının da arşivlenmesi işlemlerini sağlıklı bir şekilde yürütür. 

b)  Belediye Meclis üyelerinin özlük işlerini eksiksiz olarak yapar. 

c)  Belediye Encümeni çalışmaları ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip eder. Başkanlık makamınca Belediye 

Encümenine sevk edilen evrakı kaydeder, Encümen gündemini hazırlar, Belediye Encümenine girecek 

tüm evrakın önceden incelenerek, yasal dayanakları ile birlikte bir rapor haline getirilmesi ve Encümene 

sunulması, kararların yazılması, Başkanın ve üyelerin onayına sunulması, alınan kararların ve karar 

özetlerinin ilgili birimlere ulaştırılması ve birer nüshalarının da arşivlenmesi işlemlerinin yürütülmesini 

sağlar.  

d) Belediyeye gelen tüm evrak, dilekçe ve belgeleri  zimmetle teslim alarak konularına göre evrak ve belgelerin 

ayırımını ve kaydını yapar. Havale işlemleri tamamladıktan sonra ilgili birimlere zimmetli olarak 

ulaştırılmasını, aynı şekilde tüm birimlerden başka kurumlara gidecek evrakların da kayıt altına alınmasını ve 

sevkiyatını belirli bir düzen içerisinde sağlar.  
e) 5393 sayılı yasa ve Medeni Kanunla Belediye Başkanına görev olarak verilen resmi nikah işlemlerini başkanın 

görevlendireceği evlendirme memuru aracılığı ile yapar. Evlendirme memurluğu görev ve sorumluluk 

açısından bu yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.  

f) İlan memurluğuna resmi yazı veya dilekçeyle gelen ilan taleplerini zamanında ve usulüne uygun olarak 

yapar, resmi kurumlardan gelen ilanların tutanaklarının süresi içinde bildiriminin yapılmasını sağlar. 

g) Belediyeden Kayıtlı Elektronik Posta ile veya kargo ile gönderilecek evrakların  gönderilmesini sağlar. 

h) Müdürlüğünün Kalite Yönetimi ile ilgili dokümanlarını hazırlayarak ve bu dokümanlarla ilgili gerekli 

revizyon çalışmalarını yapar. 

i) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ve amir tarafından verilen görevlerin icra edilmesini 

sağlar, 
j) Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak, 

 

Müdürlüğün yetkisi 

MADDE 7 – Yazı İşleri Müdürlüğü, bu yönetmeliğin 6.maddesinde sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa 

dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 

a) Birimin harcama yetkilisidir.  

b) Birimin imza yetkilisidir. 

 

Müdürlüğün Sorumluluğu 

MADDE 8- Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı tarafından ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili 

kanunlarda belirtilen görevleri gereken özenle zamanında yapmak ve yürütmekle sorumludur. 

a) Harcama yetkilisi olarak kaynakların etkili, ekonomik verimli kullanır, 

b)  

İdari İşler Servisi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 9- 

a) Müdürlük personelinin özlük yazışmalarını yerine getirmek, 

b) Müdürlüğün satın alma evrak süreçlerini Destek Hizmetleri Müdürlüğüyle koordineli yürütmek, 

c) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, stratejik plan, performans programı ve performansa dayalı bütçe taslağı 

hazırlar, gelir tarifesine eklenecek gelir tekliflerini hazırlamak, 

d) Taşınır Kayıt ve Taşınır Kontrol işlemlerini mevzuata uygun şekilde yürütmek, 

e) Birim arşivin düzenli olmasını sağlamak, evrakların Arşiv Yönetmeliğinde belirlenen süre saklamasını temin ile 

kurum arşivine gönderilmesini sağlamak, 

f)  Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 

 

Meclis ve Encümen Kalemi Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 10- 

a) Belediye Başkanının havalesi ile birimlerden gelen teklifler çerçevesinde meclis gündemini hazırlamak ve halka 

ilan yoluyla duyurulmasını sağlamak, Meclis toplantı tarihi, yeri, saati ve meclis gündemini meclis üyelerine en az 

3 gün önceden tebliğ etmek, 

b) Bir önceki meclis toplantısında alınan Meclis karar özetlerini, sonraki  meclis toplantısında meclis üyelerine 

dağıtmak, 



c) Belediye Meclisinin toplantılarında alınan kararları tutanak altına almak ve kararları yazmak, ilgili mercilerin 

onayına sunmak, alınan kararların bir nüshasını Kaymakamlık Makamına, bir nüshasını ilgili birimlere ulaştırmak 

ve birer nüshalarını da arşivlemek. 

d) Meclis üyelerinin, Meclis toplantılarına gelip gelmediklerini belirlemek amacıyla her birleşim için, hazurun listeleri 

oluşturmak, Meclis üyelerine toplantı girişinde imzalatmak ve oluşturulan bu listelerden bir suretinin meclis 

üyelerinin huzur haklarının ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek,  

e) Meclisten İhtisas Komisyonlarına havale edilen evraklar hakkında ilgili birimi bilgilendirmek, İlgili dosya veya 

evrakı Komisyonu toplamak üzere ilgilisine teslim etmek, 

f) Alınan kararları düzgün bir şekilde yazmak ve imzaların tam olmasını sağlamak, 

g) Meclis evraklarının düzenli olarak kayıt ve arşivleme işlemlerini yapmak,   

h) Başkanlık makamınca Belediye Encümenine sevk edilen evrakı kaydetmek, Encümen    gündemini hazırlamak,  

i) Toplantı yerinin, gün ve saatinin Encümen üyelerine duyurulmasını sağlamak 

j) Belediye Encümenine girecek tüm evrakı önceden incelemek, yasal dayanakları ile birlikte bir rapor haline getirmek 

ve Encümene sunmak,  

k) Alınan kararları metin haline getirmek, numaralandırmak, üyelerin ve encümen başkanının onayına sunmak, alınan 

kararları ilgili birimlere zamanında ulaştırmak, karar defterine düzgün bir şekilde yazmak ve Başkan ve üyelere 

imzalatmak, 

l) Encümen evraklarının düzenli olarak kayıt ve arşivleme işlemlerini yapmak, 

m) Yazı İşleri Müdürünün kendisine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.  

n) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 

Evlendirme Memurluğu, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 13- 

a) Resmi nikâh başvurularını almak, nikâh işlemi için gerekli olan evrakın temin edilmesini sağlamak, 

b)  Başvuranlar hakkında yürürlükteki mevzuatın öngördüğü incelemelerin yapılmasını sağlamak, 

c) İnceleme sonucunda evrakları eksiksiz olan ve evlenmelerine yasal engel bulunmayan başvuru sahiplerine nikâh 

günü vermek, Belediye Başkanının yetki verdiği yetkililerce nikâh akdinin yapılmasını sağlamak, 

d) Akitle ilgili bilgileri evlenme kütüğüne  kaydetmek ve yapılan akitleri Nüfus Müdürlüğüne bildirmek, 

e) Kumluca  Belediyesi Evlendirme memurluğunda yapılan nikâh akitlerinin kayıt ve belgelerini mevzuata uygun 

olarak tutmak, arşivlemek ve muhafaza etmek, 

f) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 

 

Diğer Yazışmalar Servisi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 14- 

a) Vatandaşlardan gelen dilekçeler ile resmi kurumlardan gelen ve Başkan tarafından havale edilen  yazıları evrak 

kayıt sistemine  kaydetmek, ilgili olduğu birime  zimmetle teslim etmek. 

b) Giden evraklara kayıt numarası vermek, birimle ilgili yazışma işlemlerini yaparak evrakların dosyalama ve 

arşivleme işlemlerini yürütmek. 

c) Gelen vatandaşları karşılayıp sorunların çözümünde yardımcı olmak, 

d) Belediyeden posta ile gönderilecek evrakların posta zimmet defterine işlenerek PTT’ye veya anlaşmalı kargo 

şirketine zimmet karşılığı teslim etmek.  

e) Belediyemizden başka Kurumlara Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile gönderilecek evrakların elektronik ortamda 

gönderilmesini sağlamak. 

f) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Çalışmalarda işbirliği ve uyum 

Madde 15 — Yazı İşleri Müdürlüğü'nün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, 

Yazı İşleri Müdürünün başkanlığında servis sorumlularının katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere, tutanaklı 

düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda: 

Yazı İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek 

bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır. Aylık raporlar üst yöneticinin değerlendirmesine sunulmak üzere Başkan 

Yardımcısının görüşüne sunulur. 

 



Müdürün Görev Yetki ve Sorumluluğu: 

Madde 16 –  

a) Bu yönetmeliğin 6.maddesinde sayılan Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konular ile mevzuatın 

öngördüğü görevleri zamanında ve doğru olarak, Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak, 

uygun bir şekilde yerine getirmek, 

b) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, stratejik plan, performans programı ve performansa dayalı bütçe taslağı 

hazırlar, gelir tarifesine eklenecek gelir tekliflerini hazırlar, 

c) Bu yönetmeliğin 6.maddesindeki görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programların yürütülmesinde 

karar verme, tedbir alma ve uygulamak, 

d) Müdürlüğün personel görev dağılımını, iş ve işlemlerin düzenlemelerini yapmaya, faaliyetlerini denetlemeye, varsa 

aksaklıkları gidermek, tedbir almak, 

e) Müdürlüğün yükümlü olduğu hizmetlerin etkinliği ve sürekliliği açısından çalışma konularına göre idari ve 

yaptırıma yönelik cezai işlemlerin belirlenmesine, yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına, 

f) Müdürü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, göreviyle ilgili diğer mevzuat hükümleri ve bu yönetmelik ile kendisine 

verilen görevlerin yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye Başkanı 

ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 

g) Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yapmaya yetkilidir. 

Yazı İşleri Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler 

Madde 17 — Yazı İşleri Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik 

ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası 

verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir. 

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar 

Madde 18 — Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak 

defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur. 

Birim içi birim dışı her türlü yazışmalar EBYS üzerinden yapılır. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

Madde 19- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 

Yürürlük 

Madde 20 -Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve ilanından sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 21- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

 

EK MADDE: GENEL GEREKÇE 

1. Yazı İşleri Müdürlüğümüzün görev, yetki, sorumluğuna ait genel ve özel çerçevede yazılı bir mevzuata ihtiyacı 

olması. 

2. Belediyemizin teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi sonucu bazı birimlerin kaldırılması veya yeni kurulması ya 

da statülerinin değişmesi,  

3. Belediye mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde birçok değişikliklerin olması,  

4. Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile  

5. Gelişen teknoloji ve otomasyon sistemine uygum sağlanması ve bu yönde yapılan yeni mevzuat değişikliklerine 

göre işlem yapılması ve benzeri nedenlerden dolayı Müdürlüğümüz Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 

güncellenmesi için yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 

 

Mustafa KÖLEOĞLU                   Rabia DEMİR          Ayhan AYTEKİN 

          Belediye Başkanı                        Meclis Kâtibi                Meclis Kâtibi 
 



ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 

Madde 1 – Bu yönetmelik Kumluca Zabıta Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, çalışma usul ve 

esaslarını, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirler. 

Dayanak 

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b, 48.maddeleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 

İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Belediye: Kumluca Belediyesini, 

b) Servis: Zabıta Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı alt birimleri, 

c) Üst yönetici: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

d) Üst yönetim: Kumluca Belediye Başkanı ve başkan yardımcıların, 

e) Başkan: Kumluca Belediye Başkanı’nı, 

f) Müdür: Zabıta Müdürünü ifade eder. 

g) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

h) Personel: Belediyede Norm Kadroya göre Kumluca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünde çalışan memur, işçi ve 

sözleşmeli personel ile şirket personelini, 

i) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

j) Yönetmelik: Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara Dair Yönetmelik 

k Zabıta Amiri: Kumluca Belediyesi Zabıta Amiri 

l) Yardımcı Zabıta Personeli: 686 Sayılı KHK ile şirket personeli olup, Müdürlükte görevli bulunan işçi statülü personel  

Temel İlkeler: 

Madde 4 - Kumluca Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü tüm çalışmalarında: 

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, 

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, 

c) Hesap verebilirlik, 

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, 

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, 

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkeleri esas alır. 

Teşkilat Yapısı 

MADDE 5 - (1) Zabıta Müdürlüğü Müdür, şef, memur, işçi ve aşağıdaki birimlerden oluşur; 

a) İdari İşler Servisi 

b) Trafik Zabıta Servisi 

c) Genel Zabıta İşleri Servisi 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Zabıta Müdürlüğü ve Alt Birimlerinin Görevleri 

 

Müdürlüğün Görevleri 

MADDE 6 –  Zabıta Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

1. Belediye Başkanı'nın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısı'nın denetim ve gözetimi altında, ilgili mevzuat 

gereği Müdürlüğün sevk ve idaresi, organize edilmesi, kadrolar arasında görevlerin dağıtılması gibi düzenlemeleri 

yapmak. 

2. Kanunlarda, yönetmeliklerde ve meri mevzuat hükümlerinde; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye 

başkanı tarafından zabıtaya verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek, emir, karar ve yasakları uygulamak, 

sonuçlarını izlemek. 

3. Belediye suçlarının işlenmesini önleyici idari tedbirleri almak, bu suçları işleyenlere karşı verilecek cezaları takip 

etmek. 

4. Müdürlüğün günlük çalışma düzeni çizelgesini ve ekiplerin görev dağılımını belirten program ve çizelgelerin 

hazırlanmasını sağlamak. 

5. Belediye zabıtasına hizmet içi eğitim kursu verilmesini sağlamak. 

6. Müdürlüğün mevcut kadro, araç-gereç ve teçhizatının planlamasını yapmak, eksikleri üst makamlara bildirip 

teminini sağlamak. 

7. Belediyenin stratejik planı doğrultusunda bütçe ile uyumlu programlar geliştirerek, sorumluluğuna göre çalışmalar 

yapmak. 

8. Belediyenin stratejik hedefleri ve bütçesine göre Müdürlüğün yıllık faaliyet planını hazırlamak, uygulanmasını 

takip etmek ve sonuçlanmasını sağlamak. 



9. Ast-üst ilişkilerini düzenleyerek teşkilatın uyum içerisinde çalışmasını sağlamak. 

10. Personelin iş bölümü esasları dahilinde, sorumluluklarını belirlemek ve bu görevleri personele benimsetmek. 

11. Belediye zabıtasının iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlamak. 

12. Zabıta Yönetmeliği görevde yükselme esasları gereğince yükselmesini uygun gördüğü memur ve/veya komiserlerin 

eğitime tabi tutulması yönünde Başkanlık Makamına teklifte bulunmak. 

13. Belediye zabıta hizmetlerinin 24 saat esasına göre sunulmasını sağlamak. 

14. Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesini sağlamak. 

15. Müdürlüğün iş ve işlemlerini; etkinlik, verimlilik, tutumluluk, katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, vatandaş 

odaklılık ve kalite ilkeleri çerçevesinde planlayarak yönetmek. 

16. Yangın, deprem, su baskını gibi afet hallerinde görevli ekipler gelinceye kadar personeli ile birlikte gerekli 

tedbirlerin alınmasını sağlamak. 

17. Değişen mevzuatları takip ederek öğrenmek, emrindekilerin de bilgi edinmelerini sağlamak, sürekli kendisini 

geliştirici eğitimler almak, personelin görevlerinde mevzuata riayetini sağlamak. 

18. Belediye zabıtasının genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmesi için iç disiplini temin etmek. 

19. Diğer müdürlüklerle iletişim kurarak koordineli çalışılmasını sağlamak, yine diğer müdürlüklerden gelen talepleri 

değerlendirmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak. 

20. Alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını sağlamak, gerek gördüğü durumlarda 

emirleri yazılı olarak vermek. 

21. Personele karşı örnek davranışlar sergileyerek yönlendirici olmak. 

22. Müdürlüğün harcama yetkilisi olarak harcamaların bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurmak; 

verimli, tutumlu ve yerinde harcama yapılmasını sağlamak. 

23. Yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini, takibini ve evrakların 

muhafaza edilmesini sağlamak, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin etmek. 

24. Belediyenin kolluk gücü olarak ilçe düzeninin, halkın huzur ve sağlığının sağlanması ve korunması amacıyla, 

Zabıta Yönetmeliği ve mer'i mevzuatlarda belirtilen yaptırımların yerine getirilmesini temin etmek. 

25. Resmi törenlerde çelenk koyma işlemlerini yürütmek ve törenlerde zabıtaya verilen görev ve sorumlulukları yerine 

getirmek. 

26. Belediye binasında, ek hizmet binalarında ve özel güvenlik izni alınan diğer yerlerde güvenlik hizmetlerinin 

aksatılmadan yürütülmesini sağlamak. 

27. Belediye zabıtasının mesai ve çalışmalarını denetlemek, çalışmaların verimli olması hususunda gerekli tedbirler 

almak. 

28. Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak. 

29. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının oluşturmuş olduğu komisyonlarda yer almak. 

30. Belediye sınırları içerisinde beldenin düzeni ve belde halkının huzur, esenlik ve sağlığını sağlayıp korumak 

amacıyla kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri ekibi ile birlikte yerine getirmek. 

31. Cumhuriyet Bayramında işyerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak 

asılmasını sağlamak. 

32. Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve Belediye İdaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre 

korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel 

hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak. 

33. İlgili mevzuata göre göre yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu 

araştırması yapmak. 

34. Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını 

gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak. 

35. Ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili 

tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü 

aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak. 

36. İlçe sınırlarında ruhsatsız faaliyet gösteren işletmelerin denetimlerini yapmak, Müdürlükçe oluşturulacak denetim 

takvimini uygulamak, ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri ile gelen şikayetleri sonuçlandırmak, yetkili mercilerce 

verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak, cezaların tahsili için ceza tutanak veya 

kararları Mali Hizmetlere ulaştırmak, 

37. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD 

ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin 

vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek. 

38. 22) 21/7/1953 Tarihli ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye 

alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak. 

39. Bağ ve bahçelerin sulanması için mahallere verilen sulama suyunun belli bir sıra ve saat usulü ile dağıtılmasını 

takip etmek, sulama suyu görevlilerinin görevlerini yapmalarına engel olanlara ve sulama suyu düzenini bozanlara 

karşı gerekli yasal işlemleri ugulamak.  

40. Belediye birimlerinin, resmi kurum ve kuruluşların ve vatandaşların anons ve ilan işlerini usulüne/mevzuatına 

uygun olarak yapmak. 



41. Denetimli Serbestlik bürosundan belediyemize gönderilen hükümlülerin görevlenrildikleri birim ile koordineli 

olarak mevzuata uygun görevlerde çalıştırılmalarını takip ve kontrol etmek. Mevzuat hükümlerine uymayan 

hükümlüler hakkında ilgili mercilere yazılı bildirimde bulunmak. 

42. Müdürlük ermine görevlendirilen her türlü motorlu ve motorsuz araç, gereç, elektronik cihaz ve malzemelerin takip 

ve kontrolünü yaparak sürekli çalışır, bakımlı ve temiz tutulmasını sağlamak, eksiklerini gidermek ve giderilmesini 

sağlamak.     

43. Mülki İdare Amiri, Belediye Başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek. 

44. 2) 3/5/1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili İmar Yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan 

sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, 

mahzen gibi yerleri kapattırarak, zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı 

yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına  dökülmesini önlemek, 

yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız 

yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak, yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve 

haklarında kanuni işlem yapmak. 

45. 3) 20/7/1966 Tarihli ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz 

yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak. 

46. 4) 21/7/1983 Tarihli ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında 

ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek. 

1) 24/4/1930 Tarihli ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 Tarihli ve 5179 Sayılı Gıdaların 

Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve Yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine 

getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak. 

47. Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men 

etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla Zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak. 

48. Belediyeye ait kapalı ve açık pazar alanlarının takip ve kontrolünü yapmak, belediyeden izinsiz satış yapılmasını 

önlemek ve pazar tezgahlarının kiraya verilmesi ile ücretlerinin tehsil edilmesi hususunda Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne yardımcı olmak. 

49. Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda 

maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere 

numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve 

yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı 

oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek. 

50. Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek. 

51. 9) 9/8/1983 Tarihli ve 2872 Sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar 

veren, kişilerin huzur ve sükünunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, 

eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen 

görevleri yerine getirmek. 

52. Belediye veterineri ile birlikte 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine gore, hayvan 

ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve menşe-i şahadetnamelerini kontrol etmek,  

mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak. 

53. Belediye veterineri ile birlikte belediye takip ve kontrol yapmak, eksikliklerini gidermek ve kesimlerin usülüne 

uygun şekilde yapılmasını sağlamak.    

54. 24/6/2004 Tarihli ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen 

yetkileri kullanmak. 

55. Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, döven, aç ve susuz bırakan aşırı soğuk ve sıcağa maruz bırakan, fiziksel 

ve psikolojik acı çektirenlere karşı gerekli işlemleri yapmak ve ilgili mercilere bildirmek. 

56. İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık 

şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını 

kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak. 

57. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları 

kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak 

düzenlemek. 

58. Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu 

taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek, çalışma 

belgelerini ve diğer evraklarını düzenleyerek ilgililere vermek. 

59. Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri 

yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak. 

60. Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden Belediye Başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek. 

61. Belediyelerce yapılan çalışmalarda gerekli yaya ve trafik önlemlerini almak. 

62. Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek. 

63. Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak. 



64. Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen 

görevleri yerine getirmek. 

65. Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal 

hizmet kurumlarına bildirmek. 

66. Birim Bütçesini, Performans Programını, Faaliyet Raporunu  hazırlayıp ilgili Müdürlüğe göndermek. 

 

Müdürlüğün yetkisi 

MADDE 7 – Zabıta Müdürlüğü, bu yönetmeliğin 6.maddesinde sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak 

Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 

a) Birimin harcama yetkilisidir.  

b) Birimin imza yetkilisidir. 

 

Müdürlüğün Sorumluluğu 

MADDE 8- Zabıta Müdürlüğü, Belediye Başkanı tarafından ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili kanunlarda 

belirtilen görevleri gereken özenle zamanında yapmak ve yürütmekle sorumludur. 

a) Harcama yetkilisi olarak kaynakların etkili, ekonomik verimli kullanır, 

 

İdari İşler Servisi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 9- 

a) Müdürlük personelinin özlük yazışmalarını yerine getirmek, Puantajları yapmak, 

b) Diğer müdürlüklerle ve diğer kurumlarla yazışmaları yapmak, 

c) Müdürlüğün satın alma evrak süreçlerini Destek Hizmetleri Müdürlüğüyle koordineli yürütmek, 

d) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, stratejik plan, performans programı ve performansa dayalı bütçe taslağı 

hazırlar, gelir tarifesine eklenecek gelir tekliflerini hazırlamak, 

e) Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemlerini mevzuata uygun şekilde yürütmek, 

f) Birim arşivin düzenli olmasını sağlamak, evrakların Arşiv Yönetmeliğinde belirlenen süre saklamasını temin ile 

kurum arşivine gönderilmesini sağlamak, 

g) Kasıt, kusur, ihmal sonucunda oluşacak kamu zararı tespitlerini tutanağa bağlayarak üst yöneticiye sunulmak üzere 

Müdüre rapor eder. 

h) Günlük, haftalık, aylık çalışma programını hazırlayıp, Müdüre ve üst yönetime sunar. 

i) Kıyafet alım standartlarına göre kıyafet alım işlemlerini yürütmek, 

j) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 

 

Zabıta Trafik Servisi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 10- 

a) Caddelerde, sokaklarda, tretuvarlarda ve diğer yerlerde halkın geliş gidiş geçişini engelleyecek şekilde terk edilmiş 

sahibi belli olmayan hurda araçlarla ilgili 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapmak,  

b) Belediyemiz sınırları içerisinde görev sahasındaki trafik tabelalarının kontrollerini yaptırarak arızalı olanları 

onarmak, yenilemek, görev sahası dışındakileri Büyükşehir Belediyesine bildirmek. 

c) Görev sahasında taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus 

yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önlemek, 

d) UKOME, AYKOME kararlarının gereğini yapmak, komisyonlarda Belediyeyi temsil etmek, 

e) Yardımcı zabıta personelini görev tebliği, yetki ve sorumluluk takibini yapmak, 

f) Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak, 

 

Genel Zabıta Hizmetleri Servisi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 11- 

a) Bu yönetmeliğin 6.maddesinde sayılan, 9.ve 10.maddesinde sayılan görevler dışında kalan Müdürlüğün 

sorumluluğundaki görevleri yapmak,  

b) Domates masa aracılığıyla veya doğrudan gelen şikayetleri sonuçlandırmak, geri dönüşü sağlamak, 

c) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların tespiti halinde ilgili müdürlüğe bildirmek ve sonucunu takip 

etmek. 

d) İzinsiz Hafriyat ve dolgu yapanlara kanuni müeyyidelerin uygulanmasını sağlamak, ilgili müdürlüğü 

bilgilendirmek, 

e) Kaldırım, yol işgalleri dışındaki işgalleri tespit etmek, önlemek, 

f) Yardımcı zabıta personelini görev tebliği, yetki ve sorumluluk takibini yapmak, 

g) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 



Diğer Hükümler 

Çalışmalarda işbirliği ve uyum 

Madde 12 — Zabıta Müdürlüğü'nün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Zabıta 

Müdürünün başkanlığında servis sorumlularının katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere, tutanaklı düzenli 

toplantılar yapılır. Bu toplantılarda: 

Zabıta Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, 

işbirliği ve uyum sağlanır. Aylık raporlar üst yöneticinin değerlendirmesine sunulmak üzere Başkan Yardımcısının 

görüşüne sunulur. 

 

Müdürün Görev Yetki ve Sorumluluğu: 

Madde 13 –  

a) Bu yönetmeliğin 6.maddesinde sayılan Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konular ile mevzuatın 

öngördüğü görevleri zamanında ve doğru olarak, Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak, 

uygun bir şekilde yerine getirmek, 

b) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, stratejik plan, performans programı ve performansa dayalı bütçe taslağı 

hazırlar, gelir tarifesine eklenecek gelir tekliflerini hazırlar, 

c) Bu yönetmeliğin 6.maddesindeki görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programların yürütülmesinde 

karar verme, tedbir alma ve uygulamak, 

d) Müdürlüğün personel görev dağılımını, iş ve işlemlerin düzenlemelerini yapmaya, faaliyetlerini denetlemeye, varsa 

aksaklıkları gidermek, tedbir almak, 

e) Müdürlüğün yükümlü olduğu hizmetlerin etkinliği ve sürekliliği açısından çalışma konularına göre idari ve 

yaptırıma yönelik cezai işlemlerin belirlenmesine, yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına, 

f) Müdürü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, göreviyle ilgili diğer mevzuat hükümleri ve bu yönetmelik ile kendisine 

verilen görevlerin yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye Başkanı 

ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 

g) Yardımcı zabıta personelini mesleki eğitimi, görev tebliği, yetki ve sorumluluk takibini yapmak, 

h) Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yapmaya yetkilidir. 

 

 

Yapı Kontrol Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler 

Madde 14 — Zabıta Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda 

da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek 

ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir. 

 

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar 

Madde 15 — Zabıta Müdürlüğü’ne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak 

defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur. 

Birim içi birim dışı her türlü yazışmalar EBYS üzerinden yapılır. 

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

Madde 16- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 

 

Yürürlük 

Madde 17 -Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve ilanından sonra yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

 

EK MADDE 1: GENEL GEREKÇE 

1. Zabıta Müdürlüğümüzün görev, yetki, sorumluğuna ait genel ve özel çerçevede yazılı bir mevzuata ihtiyacı olması. 

2. Belediyemizin teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi sonucu bazı birimlerin kaldırılması veya yeni kurulması ya 

da statülerinin değişmesi,  

3. Belediye mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde birçok değişikliklerin olması,  

4. Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile  

5. Gelişen teknoloji ve otomasyon sistemine uygum sağlanması ve bu yönde yapılan yeni mevzuat değişikliklerine 

göre işlem yapılması ve benzeri nedenlerden dolayı Müdürlüğümüz Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 

güncellenmesi için yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

EK MADDE 2: ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HUKUKİ BAĞLAYICILIK 

Belediye Zabıta Teşkilatı hizmetlerinde aşağıdaki mevzuatlar gereğince işlemlerini sürdürür. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

775 sayılı Gecekondu Kanunu, 



831 sayılı Sular Hakkında Kanun, 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 

1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 

486 numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun, 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 

2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve 

Mahkumlara Ödettirilecek Yiye-cek Bedelleri Hakkında Kanun, 

2559 saylı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 

2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun, 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 

2872 sayılı Çevre Kanunu, 

2886 sayılı Devlet İlahe Kanunu, 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 

3091sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanun, 

3194 sayılı İmar Kanunu, 

3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, 

3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 

Kabulüne Dair Kanununu, 

3621 sayılı Kıyı Kanununu, 

394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanununu, 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu, 

4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanununu, 

4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanununu, 

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanununu, 

4342 Mera Kanununu, 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanununu, 

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 

5393 sayılı Belediye Kanunu, 

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların 

Ticaretinin Düzenlenmesi Hak-kında Kanun, 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 

6831 sayılı Orman Kanunu, 

7201 sayılı Tebligat Kanunu, 

11/04/2007 Tarihli ve 26490 R. G. sayılı Belediye Zabıta Yönetmeliğini, 

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile bu 

kanunlara ait uygulama yönetmelikleri, diğer ilgili yasa ve uygulama yönetmelikleri ile belediye mevzuat hükümlerini 

yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumludur. 
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KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

MECLİS KARARI 

   KARAR TARİHİ : 17.07.2020 

   KARAR NO  : 63 

   KARAR GÜNÜ : Cuma 

Kumluca Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye kanununun 20. maddesine göre 

“OLAĞANÜSTÜ” toplantısının, 1. Birleşiminin 1. Oturumunu yapmak üzere bu gün saat 15.00’te 

Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Mustafa KÖLEOĞLU’nun Başkanlığında üyeler, 

İsmail BAŞAR, Hasan HOYRAZLI, Erhan DURDAŞ, Tuncay DALGIÇ, Ayhan AYTEKİN, Celil 

DEMİRÖZ, Rabia DEMİR, Ali OKUR, Hasan DENİZ, Mehmet ATICI, Faik İLTER, Şefik DURDAŞ, 

Mehmet DURUKAN, Mutlu BAYKARA, Esin TÜMEN, Taylan ATASOY, Yanar KAYMAK, Mehmet 

Özgür ERKAN, Erdal SAYIN ve Bayram AÇIKYÜREK’ in iştirakleri ile toplandı. Kerem Kaya TURAN, 

Batuhan Mutlu ENGİN, Mehmet TOPRAKCI, Tuncay DALGIÇ, Mehmet ATICI ve Mehmet 

DURUKAN’ın toplantıya katılmadığı görüldü. 

 

MADDE–4-: HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 14/07/2020 TARİHLİ VE 969 SAYILI 

TEMİNAT MEKTUBU KONULU TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 

 Hukuk İşleri Müdürlüğünün 14/07/2020 tarih ve 969 sayılı yazısını meclis katibi Rabia DEMİR 

tarafından okundu. 

Söz konusu yazıda, “2005 yılında belediyemiz personellerinden Hüseyin Demirel’ in iş kazası 

sonucu ölümü sonrası mirasçılarının belediyemiz aleyhine açmış olduğu Tazminat davası aleyhimize 

sonuçlanmış olup, tarafımızdan temyiz /istinaf yoluna başvurulacaktır. Ancak, temyiz/istinaf yoluna 

başvurmamız, kararın icraya konulmasına engel değildir. Bu sebeple Müdürlüğümüz tarafından İcranın 

durdurulması (tehiri icra) istemli olarak temyiz/ istinaf yoluna başvurulacaktır. Davacı tarafın, tazminat 

alacağını icraya koyması durumunda, icranın temyiz/istinaf incelemesi sonuna kadar durdurulmasını 

sağlamak için, icra dosyası alacağı miktarı kadar nakit yada teminat mektubu sunmamız gereklidir. Bu 

sebeple, belediyemiz mülklerinin borç miktarına yetecek kadarının üzerine ipotek konularak teminat 

mektubu alınması için konunun Temmuz ayı olağanüstü meclis toplantısında görüşülmesi hususunu 

olurlarınıza arz ederim.” Denilmektedir.  

 Konu meclisimizce değerlendirilerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada davacı tarafın 

alacağını icraya koyması durumunda Belediyemizce söz konusu icra dosyası alacağına tehiri icra kararı 

almaya yetecek miktar kadar teminat mektubu alınmasına, konuyla ilgili iş ve işlemler için Belediye 

Başkanı Mustafa KÖLEOĞLU’na yetki verilmesine 11 oy kabul, 9 oy çekimser olmak üzere mevcut 

meclis üyelerinin oy çokluğu ile karar verildi.  

(Çekimser oylar: Halil KARATAŞ, Şefik DURDAŞ, Mutlu BAYKARA, Esin TÜMEN, Taylan 

ATASOY, Yanar KAYMAK, Mehmet Özgür ERKAN, Bayram AÇIKYÜREK ve Erdal SAYIN ) 

 

KAPANIŞ  

 Başkan; 17/07/2020 tarihli olağanüstü meclisimizi de burada tamamlamış bulunuyoruz alınan 

kararlar için meclis üyelerimize, siyasi parti ilçe başkanlarımıza, mesai arkadaşlarıma ve basına teşekkür 

ediyorum dedi. Alınan kararların hayırlı olması temennisi ile Belediye Meclisinin 17/07/2020 tarihli 

“OLAĞANÜSTÜ” toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumuna son verdiğini üyelere duyurdu.  
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