GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – Bu yönetmel ğ n amacı, Yazı İşler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetk ve sorumlulukları le
çalışma usul ve esaslarını düzenlemekt r.
Kapsam
MADDE 2 – Bu Yönetmel k, Yazı İşler Müdürlüğündek personel n görev, yetk ve sorumlulukları le
çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – Yazı İşler Müdürlüğüne a t bu yönetmel k; 5393 sayılı Beled ye Kanunu, 5216 sayılı
Büyükşeh r Beled yes Kanunu ve lg l mevzuat hükümler ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Kuruluş
MADDE 4 –
İzm r Karabağlar Beled yes Yazı İşler Müdürlüğü 07.04.2009 tar h ve 01/2009 mecl s no, 05/2009 karar
nosu le “ Beled ye ve Bağlı Kuruluşları le Mahall İdare B rl kler Norm Kadro İlke ve Standartlarına İl şk n
Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkındak Kararı ” doğrultusunda kurulmuştur.
Tanımlar
MADDE 5 – Bu Yönetmel kte adı geçen;
Beled ye

: İzm r Karabağlar Beled yes ’n ,

Başkanlık

: İzm r Karabağlar Beled ye Başkanlığı’nı,

Encümen : İzm r Karabağlar Beled ye Encümen n ,
Mecl s

: İzm r Karabağlar Beled ye Mecl s n ,

Müdürlük : İzm r Karabağlar Beled yes Yazı İşler Müdürlüğü’nü
Müdür

: İzm r Karabağlar Beled yes Yazı İşler Müdürü’nü,

Personel : İzm r Karabağlar Beled yes Yazı İşler Müdürlüğü Personel n
Yönetmel k

: İzm r Karabağlar Beled yes Yazı İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma

Yönetmel ğ n fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşk lat ve Bağlılık
Teşk lat
MADDE 6 – Teşk lat
(1) Yazı İşler Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda bel rt len şek lded r.
a) Müdür
b) B r m Yetk l ler
c) Evlend rme Memurları
d) Memurlar
e) İşç ler
f) Ş rket Personel
g) H zmetl Personel
(2) Müdürlüğün teşk lat yapısı aşağıdak g b d r.
a) Müdür
b) Yazı İşler B r m Yetk l s
1.

Evlend rme Memurları

2.

Yazı İşler ve Evlend rme Memurluklarında çalışan memurlar

3.

Kayıt personel

4.

Posta personel

5.

Kurye

c) Kararlar ve Tutanaklar B r m Yetk l s
1.

Kararlar ve Tutanaklar B r m nde çalışan memurlar

2.

Raportörler

(3) Müdürlüğün ç organ zasyon yapısının teşk l , söz konusu b r mde görev yapan B r m Yetk l s n n görev,
yetk ve sorumlulukları Müdürün tekl f ve b r üst am r n onayı le gerçekleşt r lecek b r ç düzenlemeyle
geçerl l k kazanır.
Bağlılık

MADDE 7 – Yazı İşler Müdürlüğü, Beled ye Başkanına veya görevlend receğ
Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görev b zzat veya görevlend receğ k ş el yle yürütür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetk ve Sorumluluk
Müdürlüğün Görevler
MADDE 8 – Yazı İşler Müdürlüğü 5393 sayılı Beled yeler Kanunu’nun 48. Maddes gereğ nce Başkan
Yardımcısı kanalı le Beled ye Başkanına bağlı olarak çalışan b r b r md r. Evrak akışının düzenlenmes ve
arş vlenmes , mecl s ve encümen toplantı hazırlıklarının yapılması, alınan kararların yazılması ve lg l
yerlere let lmes , n kah ak tler n n yapılması ş ve şlemler n yürürlüktek mevzuat hükümler ne göre
yürütmekle görevl d r.
(1) Mecl sle lg l görevler :
a) 5393 Sayılı yasanın Beled ye Mecl s ne yükled ğ sorumlulukların yer ne get r lmes nde koord nasyon
görev yapar.
b) Mecl s toplantılarının gündem n yasada bel rt ld ğ g b hazırlar ve en az üç gün önceden üyelere b ld r r
ve lan ed lmes n sağlar.
c) Mecl s toplantısındak gündem; mecl ste ver lecek önergeler, b r mlerden gelen önergeler ve
kom syonlardan gelen raporlar şekl nded r.
d) Kom syon raporlarının gündeme alınab lmes ç n, raporun kom syonu oluşturan üye salt çoğunluğunca
mzalanmış olması gerekmekted r.
e) Mecl se gönder lecek yazılar mutlaka başkan mzası le yazılmalıdır.
f) Mecl s üyeler nce ver len soru önergeler ne yanıt sözlü olarak ver leb l r. Ancak yazılı olarak cevap
ver lmes gereken durumlarda lg l b r mce hazırlanan yanıt başkan tarafından veya görevlend receğ
yardımcısı vasıtasıyla önerge sah b ne ulaştırılır.
g) Mecl s toplantı tutanaklarını tutar, toplantıları kayda alır, kayıtların çözümlemes n yapar, ve tutanağa
dökerek arş vler.
h) Mecl s kararlarını yazar ve b rer nüshasını arş vler.
ı) Mecl s gündem n ve kararları nternette yayınlatır.
(2) Encümenle lg l görevler :
a) 5393 Sayılı yasanın Beled ye Encümen ne verd ğ görevler n yer ne get r lmes n sağlar.
b) Encümene Beled ye Başkanı veya görevlend receğ başkan yardımcısı veya seç lm ş mecl s üyes
başkanlık eder.
c) Encümende sadece Başkan tarafından ve yetk devr yaptığı Başkan Yardımcıları tarafından gönder len
evraklar görüşüleb l r.
d) Encümene gönder len evraklarda s l nt , kazıntı ve düzeltme olmaması esastır. Olması durumunda
düzeltmey yapan b r m tarafından mzalanır ve mühürlen r.

e) Encümen gündem başkanın ve bağlı olunan başkan yardımcısının b lg s altında Yazı İşler Müdürü
tarafından hazırlanır ve encümen üyeler ne dağıtılır.
f) Karara katılmayan üyeler katılmayış nedenler n yazılı olarak b ld r r. Katılmayış nedenler karar metn ne
ve karar defter ne yazılır.
g) Raportörler aracılığı le bu kararlar yazılır, başkan ve üyelerce mzalanır.
h) Kararları yazar, yazılan kararları kayıt defter ne karar numarası vererek kaydeder ve karar suretler n
tekl f n geld ğ b r mlere ulaştırır.
ı) Karar asıllarını sırasına göre dosyalar ve arş vler.
) Encümen toplantılarına katılmayan üyeler ç n mza defter ne “İZİNLİ” veya “BULUNMADI” bareler
yazılır.
(3) Gelen ve G den Evrak Kayıt le lg l görevler :
Beled yeye vatandaşlar le resm ve özel kurum ve kuruluşlardan gelen yazıları tesl m alır, kontrol ederek
lg l b r mlere havale ed len evrakların b lg sayar kayıtlarını yapar ve z mmet defter ne kaydederek lg l
b r mlere ulaştırır. Beled yem z b r mler nden de vatandaşa ve resm veya kurum ve kuruluşlara
gönder lecek evrak ve zarfları tesl m alarak bu evrakları b lg sayar kayıtlarına şler ve z mmet defter
karşılığında P.T.T.’ye tesl m eder.

(4) Evlend rme İşlemler İle İlg l Görevler :
07/11/1985 tar h ve 18921 sayılı resm gazetede 85/9747 sayı le yayımlanarak yürürlüğe g ren
Evlend rme Yönetmel ğ ne göre Beled ye Başkanına görev olarak ver len resm n kah kıyma şlemler n
başkanın onayı le görevlend receğ evlend rme memuru aracılığı le yapar. Evlend rme memurları görev
ve sorumluluk açısından bu yönetmel k hükümler ne uymak zorundadır.
Sorumluluk
MADDE – 9
a) Bütün personel görev n yapmak ç n gerekl ve yeterl yetk ye sah pt r. Yetk se b r görev stenen
b ç mde yapmak ç n bağlı bulunulan makam ya da k ş den alınan “Hak” olarak yorumlanmıştır.
b) Bütün personel görev n yaparken, eks k, yanlış veya geç yapmaktan dolayı yetk s oranında
sorumludur. Sorumluluk se “B r görev n sten len b ç mde yapılmamasından ötürü bağlı bulunulan k ş ya
da makama karşı hesap verme yükümlüğü” olarak yorumlanmıştır.
c) B r yetk n n b r alt makama devred lmes durumunda yetk y devreden yönet c n n o yetk n n
kullanılmasından doğan sorumluluğu devam eder. Yetk y devreden le yetk y devralan arasında yen b r
sorumluluk l şk s doğar.
d) Yetk y devralan o yetk n n kullanılmasından doğan ceza , parasal ve hukuk sorumluluklarından başka,
yetk y devreden yönet c ye karşı da görev sorumluluğu da yüklenm ş olur.
f) B r göreve vekaleten atanmış olanlar o görev ç n gerekl yetk ye sah p olurlar ve görevden dolayı
sorumluluk yüklen rler.

Müdürlük Yetk s
MADDE 10 – Yazı İşler Müdürlüğü, bu yönetmel kte sayılan görevler ve 5393 sayılı Beled ye Kanununa
dayanarak Beled ye Başkanınca kend s ne ver len tüm görevler kanunlar ve yönetmel kler çerçeves nde
yapmaya yetk l d r.
Müdürlüğün sorumluluğu
MADDE 11 – Yazı İşler Müdürlüğü, Beled ye Başkanınca ver len ve bu yönetmel kte tar f ed len görevler
le lg l yasalarda bel rt len görevler gereken özen ve çabuklulukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
Müdürün ve görevl personel n görev, yetk ve sorumluluğu
MADDE 12 – Müdürün görev, yetk ve sorumluluğu
a) Yazı İşler Müdürlüğünü Başkanlık makamına karşı tems l eder.
b) Müdürlüğün yönet m nde tam yetk l k ş d r. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler ve denetler.
c) Yazı İşler Müdürlüğünün tahakkuk am r , harcama yetk l s ve müdürlülük personel n n 1. derece d s pl n
am r d r.
d) Yazı İşler Müdürlüğü le d ğer Müdürlükler arasında koord nasyonu sağlar.
e) Başkanlıktan gerek mecl s gerekse encümene gönder len evrakın kanun, tüzük, yönetmel k, em r ve
kararlar ışığında şlem görmes n sağlar.
f) Yasalarla ver len her türlü ek görev yapar.
g) Yazı İşler Müdürlüğü yukarıda sayılan görevler ve 5393 Sayılı Kanuna dayanarak Beled ye
Başkanınca kend s ne ver len tüm görevler kanunlar ve yönetmel kler çerçeves nde yapmaya yetk l d r.
h) Encümen üyes seç ld ğ takd rde encümen toplantısına katılır.
ı) Müdürlük ç yönergeler, yayınlar ve belgeler n lg l lere dağıtımını gerçekleşt r r
MADDE 13 – Yazı İşler B r m Yetk l s n n görev , yetk ve sorumluluğu
a) Müdürlüğün görevler başlıklı 8. Madden n bel rt len görevlerden Müdür tarafından kend s ne ver len
görevler n tam ve zamanında yapılmasını tak p eder ve müdürü b lg lend r r.
b) İşler organ ze eder, personel n bel rlenen ölçülerde çalışmasını ve yapılan görev bölümünün şley ş n
sağlar, meydana gelen aksaklıklar müdüre b ld r r.
c) Müdür tarafından ver len görevler n yer ne get r lmes n tak p eder ve müdüre b lg ver r.
d) Bürodak tüm ş ve şlemler n sağlıklı yürümes nden Kararlar ve Tutanaklar B r m Yetk l s le b rl kte
ortaklaşa olarak müdüre karşı sorumludur.
d) Yapılan tüm yazışmalarda müdürün paraf onayını alır.
e) Büronun tem zl k düzen ve çalışma huzurunu sağlar, olumsuzlukları müdüre b ld r r.
f) Yönetmel ğ n 14, 15, 16 ve 17. maddeler nde sayılan şlemler denetler ve tesp t ett ğ olumlu ve
olumsuz durumları Yazı İşler Müdürüne b ld r r.
g) Yazı İşler Müdürü’nün kend ler ne tevd ett ğ d ğer görevler tam ve noksansız olarak zamanında
yapmakla sorumludur.

MADDE 14 – Evlend rme Memuru
a) İşler organ ze eder, personel denetler, görev bölümü yapar, aksaklıları müdüre b ld r r.
b) Müdürü tarafından ver len görevler müdür adına yürütür.
c) Evlend rme Memurluğuna a t ş ve şlemlerden müdüre karşı sorumludur.
d) Yapılan tüm yazışmalarda müdürün onayını ve parafını alır.

MADDE 15 – Evlend rme Memurluğunun görev, yetk ve sorumluluğu
Evlend rme Memurluğuna usulüne uygun başvuruları kanunlar, lg l yasa ve yönetmel kler dah l nde kabul
eder. Deftere kayıt eder. Gerekl evrakları tamamlar ve n kah akd ç n gün ver r. Makbuz karşılığı ak t
ücret tahs l eder. Evlenme kütüğüne mern s tutanaklarına kayıtları geç r r. Cüzdanları hazırlar ve kayıtları
Nüfus müdürlüğüne b ld r r. Yazı İşler Müdürü’nün kend ler ne tevd ett ğ görevler tam ve noksansız
olarak zamanında yapmakla sorumludur.
MADDE 16 – Kayıt Memurlarının görev, yetk ve sorumluluğu
a) Gelen ve g den evrakların dosyaların ve d ğer belgeler n kayıt, havale, z mmet ve dosyalama
şlemler n öncel kler ne göre sıraya koyup kaydını yapar ve yürütür.
b) Dem rbaşa kayıtlı eşyaları korur, yılsonu sayımını yapar.
c) Müdürlükçe bel rlenen genelge, yönetmel k ve kararları defterlere şleyerek ncelemeye hazır
bulundurur.
d) Kayıt memuru müdürlüğün tüm yazılarını öncel kler ne göre sıraya koyup yazar, kaydederek örnek
çıkarır.
(f) Yazı İşler Müdürünün kend ler ne tevd ett ğ d ğer görevler tam ve noksansız olarak zamanında
yapmakla sorumludur.

MADDE 17 – Kuryen n görev, yetk ve sorumluluğu
a) B r mler m zden gelen ve resm kurumlara veya şahıslara gönder lecek olan evrakları ve zarfları tesl m
alır
b) Postaneye g decek olan zarfları posta mak nes nden geç r r, posta z mmet ne kaydeder ve z mmetle
postaneye götürür.
d) Posta mak nes n n avansını tak p eder.
e) Beled yeye a t evrakları y ne z mmetle lg l müdürlüklere tesl m eder.
f) Yazı İşler Müdürü’nün kend ler ne tevd ett ğ d ğer görevler tam ve noksansız olarak zamanında
yapmakla sorumludur.
MADDE 18 – Kararlar ve Tutanaklar B r m Yetk l s n n görev, yetk ve sorumluluğu
(1) Mecl sle İlg l görev, yetk ve sorumluluğu :
a) Müdürlüğe gelen mecl s evraklarına göre, toplantı ç n gündem hazırlar
b) Gündem n duyurulmasını sağlar ve mecl s üyeler ne en az 3 gün önces nden b ld r r.
c) Mecl sçe onaylanan tekl fler karar hal ne get r r, lg l müdürlüklere karar suretler n z mmetle gönder r.

d) İk karar aslını Kaymakamlığa gönder r. Onaylanan karar asıllarını düzenl ve sırasıyla arş ve alır.
e) Toplantıda görüşülen konuları mecl s toplantısı esnasında kayda alır. Toplantı sonrasında kayıtları
deş fre eder, tutanak hal ne get r r ve sırasıyla arş ve alır.
f) Alınan kararları nternette yayınlatır.
g) Yazı İşler Müdürü’nün kend ler ne tevd ett ğ d ğer görevler tam ve noksansız olarak zamanında
yapmakla sorumludur.
(2) Encümenle İlg l görev, yetk ve sorumluluğu :
a) Müdürlüğe gelen Encümen evraklarını kayıt eder, gündem hazırlar ve toplantıya gönder r. b)
Toplantıdan çıkan evrakları karar hal ne get r r, mzaları tamamlatır.
c) Karar suretler n lg l müdürlüğüne gönder r, karar asıllarını dosyalar.
d) Yazı İşler Müdürü’nün kend ler ne tevd ett ğ d ğer görevler tam ve noksansız olarak zamanında
yapmakla sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve H zmet İcrası
Görev n alınması
MADDE 19 – Dakt lograflar dışında kalan Müdürlüğün d ğer personel ne ver len belgeler, dosyalar ve tüm
şler z mmet defter ne kayded lerek lg l s ne ver l r.
Görev n planlanması
MADDE 20 – Yazı İşler Müdürlüğündek ş ve şlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dah l nde
yürütülür.
Görev n yürütülmes
MADDE 21 – Müdürlükte görevl tüm personel, kend ler ne ver len görevler yasa ve yönetmel kler
doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
BEŞİNCİ ÖLÜM
İşb rl ğ ve Koord nasyon
MADDE 22 –
(1) Müdürlük b r mler arasında şb rl ğ ve koord nasyon
a) Müdürlükte çalışanlar arasındak şb rl ğ ve koord nasyon Müdür tarafından sağlanır.
b) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra havale etmes ç n
müdüre sunulur.

c) Müdür, evrakları gereğ ç n lg l personele havale eder.
d) Bu yönetmel kte adı geçen görevl ler n ölüm har ç her hang b r nedenle görevler nden ayrılması
durumunda görevler gereğ yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı, belge, vs. le z mmet altında
bulunan dem rbaş eşyaları b r ç zelgeye bağlı olarak yen görevl ye dev r etmeler zorunludur. Dev r tesl m
yapılmadan görevden ayrılma şlemler yapılamaz.
e) Çalışanın ölümü hal nde kend s ne ver len dosya, yazı, belge, vs d ğer dem rbaş eşyalar b r m
yetk l s n n hazırlayacağı b r tutanakla yen görevl ye tesl m ed l r.
(2) Beled yen n D ğer Müdürlükler arasında şb rl ğ ve koord nasyon
Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün mzası le yürütülür.
(3) D ğer kurum ve kuruluşlarla şb rl ğ ve koord nasyon
Müdürlüğün, Beled ye dışındak özel ve tüzel k ş ler le Kaymakamlık, Kamu Kurum ve
Kuruluşları le lg l gerekl görülen yazışmaları, Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı le Beled ye
Başkanının veya yetk verd ğ Başkan Yardımcısının mzası le yürütülür.
ALTINCI BÖLÜM
Evraklarla İlg l İşlemler ve Arş vleme
MADDE 23 – Gelen g den evrakla lg l yapılacak şlem
a) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından lg l personele havale ed l r. Personel
evrakın gereğ n zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
b) Evraklar lg l personele z mmetle ve mza karşılığı ver l r. Gelen ve g den evraklar lg l kayıt defter ne
sayılarına göre şlen r.
c) D ğer müdürlüklere g decek olan evraklar y ne z mmetle lg l Müdürlüğe tesl m ed l r.
d) Müdürlükler arası havale ve kayıt şlemler elektron k ortamda da yapılır.
MADDE 24 – Arş vleme ve dosyalama
a) Arş vleme ve dosyalama şlem 24 Mart 2005 tar h ve 2005/7 sayılı Başbakanlık Personel ve Prens pler
Genel Müdürlüğünün Standart Dosya Planının kullanımı hakkındak genelges ne uygun olarak yapılır.
b) Müdürlüklerle, d ğer kurum ve kuruluşlar le özel k ş lerle yapılan tüm yazışmaların b rer suret Standart
Dosya Planı genelges ne göre oluşturulan dosyalara konulur.
c) İşlem b ten evraklar arş ve kaldırılır.
d) Arş vdek evrakların muhafazasından ve sten ld ğ zaman çıkarılmasından arş v görevl s sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Denet m, personel s c l ve d s pl n hükümler

MADDE 25 –
a) Yazı İşler Müdürü tüm personel n her zaman denetleme yetk s ne sah pt r.
b) Yazı İşler Müdürlüğünde 1. D s pl n Am r olarak d s pl n mevzuatı doğrultusunda şlemler yürütür.
c) Yazı İşler Müdürlüğünde çalışan tüm personel ç n z n, rapor, derece ve kademe lerlemes ,
ödüllend rme ve cezalandırma ve d ğer şlemlere l şk n belgeler kapsayan dosya tutulur.
d) B r m personel n n mesa saatler ne r ayet etmes ve yasal kılık kıyafetler nden müdür ve bağlı
bulunduğu başkan yardımcısı sorumludur.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeş tl Hükümler
MADDE 26 – Bu yönetmel kte hüküm bulunmayan hallerde yürürlüktek lg l mevzuat hükümler ne uyulur.
Yürürlük
MADDE 27 – Bu yönetmel k Beled ye Mecl s nce kabul ed lmes ve Mülk İdare Am rl ğ nce
onaylanmasından sonra yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 28 – Bu yönetmel k hükümler n Karabağlar Beled ye Başkanı yürütür.

