MECLİS KARAR ÖZETLERİ
KARAR SAYISI- 1: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.
Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi.
KARAR SAYISI- 2: 2015 Yılı Haziran ayı meclis karar özetlerinin okunması.
2015 Yılı Haziran ayı meclis karar özetleri Belediye ve Meclis Başkanı Eyüp Aytekin
tarafından okundu.
KARAR SAYISI- 3: Görev tanımları ve imza yetkileri yönergesinin görüşülmesi
Yusufeli Belediyesi müdürlük ve birimlerin görev tanımları ve başkan, başkan yardımcısı ve
müdür/ birim amirleri imza yetkileri yönergesi aşağıda yazıldığı gibi meclis üyelerinin oy
birliğiyle kabul edildi.

YUSUFELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GÖREV TANIMLARI VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Genel İlkeler ve Sorumluluk
Amaç
MADDE 1Bu yönergenin amacı; Yusufeli Belediye Başkanlığı görev alanına ilişkin hizmetlerin
yürütülmesinde süratlilik, etkinlik ve verimliliği sağlamak, gereksiz yazışma ve kırtasiyeciliği
önlemek, alt kademelere yetki tanıyarak, üst makamların önemli konularda daha etkin
kararlar almasını kolaylaştırmak ve belediye yönetiminde bürokratik formaliteleri azaltmak ve
verilen yetkileri belli ilkelere bağlayarak, alt kademelere yetki devri konularında Başkan
adına imzaya yetkili makamları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2
Bu yönerge, Başkan, Başkan Yardımcısı, ve birim müdürleri ve birim amirlerince
imzalanacak ve/veya onaylanacak yazılara ilişkin ilke ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3Bu yönerge;
·

5393 Sayılı Belediye Kanunu

·

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

·

4857 Sayılı İş Kanunu,

·

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu,

·

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

·

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu,

·

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

·

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

·

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

·

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun,

·

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

·

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,

·

2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,

·

1608 Sayılı Kanun, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda,

·

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nda,

·

3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu'nda,

·

5996 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nda,

·

6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanunu'nda,

·

2872 Sayılı Çevre Kanunu'nda, 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nda,

·

5179 Sayılı Gıda Üretimi ve Satışı ile ilgili Kanun,

·

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

·

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu,

·

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,

·

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,

·

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,

·

Yusufeli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönetmeliği,

·

Yusufeli Belediyesi Zabıta Yönetmeliği.

Tanımlar
MADDE 4Belediye

: Yusufeli Belediyesini

Başkanlık

:Yusufeli Belediye Başkanlığını

Başkan

: Yusufeli Belediye Başkanını

Başkan Yardımcısı

: Yusufeli Belediye Başkan Yardımcısı’nı

Müdürlükler ve Birimler :5393 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde belediye
meclis kararıyla kurulmuş olan müdürlükler ve birimleri
Müdürler ve Birim Amirleri : Yusufeli Belediye Başkanlığı bünyesinde görev yapan müdür
ve amirleri ifade eder.

Yetkililer
MADDE 51.

Belediye Başkanı

2.

Belediye Başkan Yardımcısı

3.

Birim Müdürleri

4.

Birim Amirleri

Genel İlkeler ve Sorumluluk
MADDE 61.

Bu yönerge ile verilen imza yetkisinin etkin, verimli, tam ve doğru kullanılması esastır.

2.
Bütün bu yazışmalar, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılır.
3.
Her makam ve yetki sahibi, imzaladığı yazılarda, üst makamların bilmesi gerekenleri
zamanında bildirmekle yükümlüdür.
4.
Bu yönerge ile verilen yetkilerin kullanılmasından ve yönergeye göre hareket edilip
edilmediğinin kontrolünden başkan yardımcısı ve birim amirleri sorumludur.
5.
Birim amirleri, birimlerinden çıkan tüm yazılarla ilgili, her türlü iş ve işlemlerden ve
yazıların içeriğinden sorumludurlar. Yazılar, yazıyı hazırlayandan itibaren tüm ara kademe
görevlilerinin parafı alınmadan imzaya sunulmaz. (memur, şef, müdür ve başkan yardımcısı
gibi)
6.
Doğrudan başkan tarafından imzalanacak yazılar hariç, diğer tüm yazılarda, en son
olarak başkan yardımcısının parafı bulunur.
7.
Belediye ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak yazışmalarda imza yetkisinin
kullanılmasında ilke, hitap edilen makamın seviyesi ile birlikte konunun kapsam ve önemine
bağlıdır.
8.
Bu yönerge doğrultusunda birimler kendi aralarında, çalışma yönetmeliklerinde ayrık
tutulan konular hariç, doğrudan yazışma yapabilirler.

9.

Yazılar ve onaylar, dosya ve ekleri ile birlikte imzaya sunulur.

10. Makamdan birimlere gönderilen, birimlerden makama sunulan yazılar ile birimler arası
yapılan yazışmalar birim görevlilerine veya ilgililerine imza karşılığında zimmetle teslim edilir.
11. Kendilerine teslim edilen evrak ve yazıların düzenli olarak arşivlenmesinden ve
korunmasından, müdürler, birim amirleri ve ilgili birimin görevli memurları sorumludurlar.
12. Müdür veya birim amirinin izin, hastalık veya görev gibi nedenlerle görevi başında
bulunmadığı hallerde yerine vekaleten bakan personel imza yetkisini kullanır. Göreve
başladığında, yapılan iş ve işlemlerle ilgili olarak vekaleten bakan tarafından makam
yetkilisine bilgi verilir.
13. Tüm müdürlük ve birimlerde, yazıların Türkçe dil kurallarına uygun olarak hazırlanması
ve Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine
riayet edilmesi esastır.
14. Günlü ve ivedilik taşıyan işlemler, normal işlemlerden ayrılarak yerine getirilir. Belediye
birimlerine “çok acele” veya “ivedi” kaşesiyle gelen resmi yazılara ve elektronik posta ile
gelen yazışmalara, varsa gelen yazı içeriğinde belirtilen sürede, eğer böyle bir kayıt yoksa
mevzuatta öngörülen süre içinde cevap verilir.
15. Belediyeye gelen “Çok gizli” ve ”Kişiye özel” yazılar, Başkan veya Başkanın
bulunmadığı zamanlarda ilgili Başkan Yardımcısı tarafından havale edilir ve bu nitelikteki
yazıların kaydı insan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde tutulur.
16. Belediye kaydına giren ya da gönderilmek üzere düzenlenen yazının üzerine “Üst
makama bilgi” veya “Başkanlık Makamına arz” notu koyulmuş ise, bu tür yazılar içeriği
gereği bekletilmeden üst makama sunulur ve bu makamın yazılı talimatı veya onayı
doğrultusunda işlem yapılır.
17. Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken konulara ilişkin teklif yazıları “Meclis Sayın
Heyetine” hitaben yazılır. İlgili birim müdürü ve başkan yardımcısının parafından sonra
Başkan imzası ile meclise sunulur. Birimler tarafından Belediye Encümeninde görüşülmesi
gereken konulara ilişkin yazışmalar ise, “Başkanlık Makamına” hitaben yazılır, Birim Müdürü
tarafından imzalanır, Başkan ya da Başkan Yardımcısının imzası ile Encümene havale edilir.
İlgili birimler, önerge ve teklif yazılarının, gündeme alınmak üzere mevzuatta öngörülen
sürelere bağlı olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmesinden
sorumludur.
18. Belediye hizmetleri ile ilgili istek, öneri ve yakınma konuları hakkında Belediyemizin
birimlerine gelen başvurular, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirilerek işleme alınır ve kanuni
süresi içinde cevaplandırılır.
19. Herhangi bir imza yetkisi devrinin yeniden düzenlenmesi, ancak bu yönergede değişiklik
yapılması ile mümkündür.
20. Belediye Başkanının görevde bulunmadığı zamanlarda belediye başkanının yetkileri
Belediye Başkan Vekili tarafından kullanılır.

21. Bu yönergede, başkan yardımcılarına ve birim amirlerine devredilen imza yetkileri
gerektiğinde, her aşamada başkan tarafından kullanılabilir veya Başkanın onayı ile geri
alınabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
İmza Yetkileri

Başkan Tarafından İmzalanacak Yazılar ve Onaylar
MADDE 71.
Kanun, yönetmelik, yönergelerde ve diğer yönetsel düzenlemelerde münhasıran
Başkanın yetki ve sorumluluğuna bırakılan konularla ilgili yazılar ve onaylar,
2.
İçeriği sebebiyle başkanın bilgisinin olması, görüş ve önerilerinin alınması gerekli her
türlü işlemleri içeren yazılar,
3.

Başkanlık tarafından yayımlanan iç yönergeler, yönetmelik ve uygulama talimatları,

4.
Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Genele Sekreterliği’ne yazılan yazılar, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanı’nın imzası ile genel yazılara verilecek cevaplar, Başbakan
imzası ile gelen yazıların cevapları ile Başkanlığa sunulan Başkanlığın görüş ve tekliflerini
içeren yazılar,
5.
Genelkurmay Başkanı imzası ile gelen yazılara verilen cevaplar Milli Güvenlik Kurulu
Genel Sekreterliğine yazılan yazılar,
6.

Başkanın Bakanlıklara görüş ve teklif içeren yazıları,

7.

Valilikten vali imzası ile gelen başkanın görüş ve tekliflerini içeren cevabı yazılar,

8.

Büyükelçiliklerle ve Konsolosluklarla yapılacak her türlü yazışmalar.

9.
Uluslararası kuruluşların Başkan ve Genel Sekreterliği’ne yazılan yazılardan mahiyeti
itibariyle Başkanın imzalamasında fayda görülen yazılar,
10. Diğer il ve ilçelerin belediye başkanları imzası ile gelen yazılardan mahiyeti itibariyle
uygun görünenler,
11. Başkanlık adına görüntülü ve yazılı basına yapılacak yazılı açıklama metinleri,
12. İlgili mevzuatı gereği kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile oluşması
zorunlu olan komisyonlara, kurullara ya da heyetlere Belediye tüzel kişiliği adına katılacak
personelinin görevlendirilmesine ilişkin yazı ve onaylar,
13. Kadro ihdas, iptal ve unvan değişikliği teklifleri,
14. Görevden uzaklaştırma ve iade, soruşturma ve inceleme olayları ile devlet
memurluğundan çıkarma talepleri,

15. Belediyenin Bakanlık denetim elemanları tarafından teftişi üzerine düzenlenen raporların
cevaplandırılmasına ilişkin yazılar,
16. Belediye Meclisi gündemine alınacak teklif yazıları ve önergeler ile meclis toplantısı
davet yazıları,
17. Encümen toplantıları için encümen gündemi onayları,
18. Belediye tüzel kişiliğini temsilen yapılan sözleşmeler ile belediye tarafından kiraya
verilen/kiralanan gayrimenkullere ilişkin kira sözleşmelerinin imzalanması,
19. İmar planlarının onayları, plan tadili onayları.
20. Alım, satım, takas, tahsis, irtifak hakkı tesisi, ipotek ve bağış kabulü hususlarında
tapuda işlem yapmak üzere personel görevlendirmesi ve yetkilendirmesine ilişkin yazılar,
21. Tapu tahsislerin tapuya çevrilmesi ile ilgili Encümene sevk onayları,
22. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlardan kayıtlı
değeri bakanlıkça belirlenecek tutarı aşan taşınırların terkin onayları,
23. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 10. Maddesindeki onay belgesi ile 31.
Maddesindeki onay ve iptal yazıları.
24. Stratejik plan, performans programı, bütçe çağrısı, yatırım programı ve yıllık faaliyet
raporu ile ilgili “üst yönetici” sıfatıyla imzalanması gereken her türlü yazı ve onaylar,
25. Yetki devri çerçevesinde, ihale ön onay ve ihale kararları onayları,
26. Kurum dışı tüm atama, nakil ve yer değiştirme ve görevlendirme onayları.
27. Müdürler, birim amirleri ve üstü yöneticilerin kurum içi yer değiştirme ve görevlendirme
onayları,
28. Başkan Vekili vekâlet onayı ile Müdür’e vekâlet onayı,
29. Memurun derece ve kademe ilerlemesi onayları,
30. Belediye personelinin emeklilik ve istifa onayları,
31. Disiplin Kurulu’nca verilen cezalardan yönetmelik gereği onaylanması gerekenler,
32. Kadroların kullanılması ile ilgili düzenlenen açıktan atama talep formu gerekçe ve izin
yazıları,
33. Kurumlar arası genel nakil ve açıktan atama onayları,
34. İkinci görevle atamalar, kurum dışı tüm görevlendirme onayları,
35. Memurlarla ilgili “Disiplin Kurulu” üyelerinin tayin yazısı,
36. Arsa tahsis onayları, sosyal konut tahsis onayları, tapu tahsislerin iptal onayları,
37. Sosyal konutların mülk konut olarak tahsis şekil ve şartlarının belirlenmesi onayları,
38. Yatırım programı ve bütçenin nihai durumunun saptanması kararları,

39. İhale Komisyonu ve önem arz eden konularda teşkil edilecek komisyon onayları,
40. Önemli yatırımlara ait değişiklik kararları ile geçici ve kesin kabul heyet onayları ile kabul
tutanaklarının onayları,
41. Valiliğe gönderilen ihale yasağı ile ilgili yazılar,
42. Yetki çerçevesinde tapu tahsislerin tapuya çevrilmesi ile ilgili encümene sevk onayları,
43. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuata göre yapılan ve harcama
gerektirmeyen ihalelerle ilgili olarak yeterlik komisyonu kurulması ve yeterlik komisyonu
karar onayları,
44. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun kapsamında “İta Amirliği” yetkisinden kaynaklanan
işlemlere ilişkin onay ve yazılar,
45. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, ikincil ve üçüncül düzey
mevzuatına göre, belediyenin “üst yöneticisi” sıfatıyla imzalanması gereken yazı ve onaylar,
46. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundaki yetki ve sorumluluklarından kaynaklanan, içeriği
gereği bizzat belediye başkanının imzasını gerektiren işlemlere ilişkin onay ve yazılar,
47. Kanunlarla belediyeye verilmiş olup, Belediye Meclisi veya Belediye Encümeni kararını
gerektirmeyen iş ve işlemler ile yukarıda belirtilen konular dışında Belediye Başkanı
tarafından imzalanması gereken ve devri mümkün olmayan tüm yazı ve onaylar,

Başkan Yardımcısı Tarafından İmzalanacak Yazılar ve Onaylar
MADDE 81.
Başkanın görevi gereği makamında bulunmadığı ve acilen ulaşılamadığı zamanlarda;
Başkan tarafından imzalanması gereken, ancak özellik ve ivediliği sebebiyle gecikmesinde
sakınca bulunan yazılar,
2.
Başkanın imzalayacakları dışında kalan bir direktifi, görüş ve öneriyi içeren genelge ve
yazılar,
3.
Bakanlıklardan bakan, müsteşar, teftiş kurulu başkanı ve genel müdür imzası dışında
gelen yazılara verilecek cevaplar,
4.
Valilik, kaymakamlık, büyükşehir belediyesi ya da diğer resmi kurumlardan gelen ve
doğrudan Başkan tarafından imzalanması gerekmeyen yazılar ve cevapları,
5.
Başkanın imzasını gerektirmeyen ve hizmet akışı ile ilgili Başkan adına yazılan dış
yazışmalar,
6.

Başkana sunulacak brifinglerin hazırlık çalışmalarını başlatma emir ve bildirileri,

7.
Teknik konular hakkında mahkemeler, Cumhuriyet Savcılıkları ve Sayıştay
Başkanlığınca istenen ve başkanlığa yükümlülük yüklemeyen konulara ilişkin görüş yazıları,

8.
Başkan tarafından yapılan yetki devri çerçevesinde başkanlık ettiği komisyon
kararlarının imzası ve onayı,
9.
“Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” doğrultusunda yapılacak olan müracaatlara ilişkin bilgi
belge taleplerine ve cevaplara ilişkin yazılar,
10. Başkan tarafından imzalanması zorunlu olmayan kuruluşlarla yapılacak diğer
protokollerin onaylanması,
11. Valiliklerden vali yardımcısı imzası ile gelen yazılara verilecek cevaplar ile, valiliklere
yazılan, icra niteliği taşıyan ve Başkanlık görüşü içeren yazılar,
12. Evrak imha listelerinin nihai imha karar onayları,
13. Başkan adına işyerlerinin çalışma ruhsatları,
14. İş deneyim belgeleri,
15. Te’kid yazıları,
16. Müdürlüklerin iç hizmet akışı ve düzenlenmesine ilişkin yazılar,
17. Birimler arasında iç koordinasyonu sağlayıcı yazı veya talimatlar,
18. Birimlerin ihtiyaçlarını belirleme ve bu ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin yazı ve onaylar,
19. Nakit olarak yatırılan geçici teminatların iade yazıları,
20. Demirbaş terkini onayları,
21. Belediyemizce kiraya verilen gayrimenkullere ilişkin kira sözleşmeleri,
22. 1164 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince TOKİ Başkanlığına yazılan yazılar,
23. Muayene, geçici ve kesin kabul heyet teşkilleri, hak ediş komisyonu ve fiyat araştırma,
görevlileri tayin yazıları,
24. Hak edişlerin mali hizmetler müdürlüğüne gönderilmesi sırasında 10.000,00 TL’ye kadar
olan hak edişlerde havale onayı,
25. 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında yapılan (bedeli ne olursa
olsun) sözleşmelerin imzalanması,
26. Vali imzası ile gelenler hariç, vali yardımcısı ve il müdürlükleri ile yapılan rutin
yazışmalar,
27. Başkan Yardımcısı dışındaki personelin (işçi-memur) mazeret ve ücretsiz izin onayları,
yurtdışı izin onayları ve yazıları,
28. Memur, işçi ve sözleşmeli personelin askere gidiş ve askerden dönüşte göreve
başlatılmaları için alınması gereken ayrılış ve başlayış onayları,
29. İşçi personelin, kadro müdürlükleri tarafından düzenlenen (toplu) yıllık izin listelerinin
onayları ve Toplu İş Sözleşmelerinden kaynaklanan sendikal izin onayları,
30. İşçi personelin disiplin kuruluna sevk onayları,

31. Belediye Meclisi kararlarının kaymakamlığa gönderilme üst yazıları,
32. Hususi pasaport veya temdit yazıları ve formları,
33. 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesi gereği ilk defa çalıştırılacak sözleşmeli personelin
hizmet sözleşmeleri ile yenilenen hizmet sözleşmeleri,
34. Ücret karşılığı çalışan stajyer öğrencilerin müdürlüklerde görevlendirme onayları,
35. Müdürlerin görev ve çalışma belgeleri,
36. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 41. Maddesi hükmü gereğince hazırlanacak Stratejik
Plan ile ilgili hazırlık çalışmalarını koordinasyon görevi,
37. 2886 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapılan kiralama sözleşmelerini imzalama
yetkisi,
38. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 134. maddesi uyarınca nikâh akdinin icrasına dair
yetki verilmiş memurlar dışında nikâh kıyma yetkisi,
39. 5393 sayılı Kanunun 26. maddesi gereğince Meclis Üyelerinin sorularına verilecek
cevaplar.
40. Kişiler tarafından belediye hizmetleri ile ilgili olarak birimlere doğrudan yapılan şikayet,
istek ve öneri gibi başvuruların cevabi yazıları,
41. Başkanın, Başkan Yardımcısı tarafından imzalamasını uygun gördüğü diğer onay ve
yazılar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürlük /Amirliklerin Görev Tanımları ve İmza Yetkileri
MADDE 99.1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev Tanımları
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Yusufeli Belediye Başkanlığı'nın amaçlan, prensip ve
anlayışları ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857
Sayılı İş Kanunu, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ve
diğer kanunlar, yönetmelikler, tüzükler ve çalışma hayatını düzenleyen diğer kanunların
Belediyelere vermiş olduğu yetki çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri
doğrultusunda;

1.
Yusufeli Belediyesi Meclisi'nin düzenli çalışabilmesi için gerekli desteğin verilmesi,
meclis işlemlerinin yürütülmesi, kararların yazım ve onaylarının takibi, Belediye Meclisi
üyelerinin özlük işlerinin yürütülmesi,
2.
Gelen ve giden evrakların kontrollü bir şekilde teslim alınması ve ilgili birimlere
gönderilmesi, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan her türlü evrağın gerekli işlemlerinin
yapılması ve birimlerle koordineli çalışılması,
3.
Belediye Encümeni'nin hızlı ve isabetli kararlar alabilmesi için gerekli desteğin
verilmesi, Encümene sunulacak dosyaların gerektiği gibi oluşturulmasının kontrolü,
Encümen kararlarının ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde alınmasının takip
edilmesi,
4.
Üst yönetimle belirlenmiş genel anlayış ve prensipler çerçevesinde kendisine bağlı
elemanların eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek eğitilmelerinin sağlanması suretiyle astlarının
faaliyetlerini en etkin ve verimli sonucu alacak şekilde çalışmalarının temin edilmesi ve
kurum genelinin eğitim çalışmalarının organize edilmesi, personele yönelik motivasyon
arttırıcı sosyal etkinliklerin düzenlenmesi,
5.
Mevcut çalışan memur,işçi personelin kazanılmış kadro ve diğer özlük haklarının
korunması,
6.
İhtiyaç duyulan birimlerdeki personel ihtiyacının giderilmesi için, gerek diğer
kurumlardan nakil yoluyla, gerekse yeni istihdamlar yaratmak suretiyle, düzenleme ve
çalışmalar yapılması,
7.
Etkinlik, verimlilik, işe devam, yer ve görev değişiklikleri, kurum içi anlaşmazlık,
kurumdaki sorunların saptanması, tanımlar ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, bunları
Belediye üst yönetiminin gündemine getirerek çözülmesinin sağlanması,
8.
Belediyenin diğer birimlerine personel yönetimi konusunda danışmanlık hizmetinin
verilmesi ve bu alandaki gelişmelerin yazışma usulleri ile aktarılarak bilgilendirilmesi ve
Başkanın vereceği diğer emir ve görevleri yerine getirir.

9.1.2-İmza Yetkileri
1.
İnceleme, araştırma, teftiş, denetim ve soruşturma işlemleri ile ilgili raporların, Belediye
bünyesindeki birimlere gönderilmesi ve sonuçlarının izlenmesine ilişkin yazılar,
2.
Başkan’ın onayına sunulacak teklif yazıları, başkan ve başkan yardımcısının imzasını
gerektiren yazıların parafları,
3.
Başkanlık tarafından kabul edilmiş ve onaylanmış kararların işleme konulması ile ilgili
yazılar ile Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ile ilgili kanun, kanun hükmünde
kararname, genelge ve emirlerinden yeni bir hak ve yükümlülük doğurmayan başkanlığın
takdirini gerektirmeyen yazılardan uygun görülenler, başkanlık makamından müdürlüğe
havale edilen başkanlık emirleri, yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ bildiri ve yazı şeklinde
yayınlanması istenen yazılar, kamu kurum ve kuruluşlarından Belediyemize bilgi için

gönderilen ve dağıtımı istenen yazılar, anma ve kutlama günleri ve bayram programlarına
ilişkin tebliğler,
4.
Hizmet akışı gereği ilgili mevzuat kapsamında imzalayacağı yazılar ile Belediye
Encümenine havalesi gereken konuların teklif yazıları,
5.

Başkan Yardımcısı tarafından imzalanması gerekmeyen yazılar,

6.

Günlük evrakın üst makamlara veya ilgili birime havale edilmesi,

7.
Başvuru dilekçelerinin incelenmesi veya bilgi istenmesi için kuruluşlara veya ilgilisine
yazılan yazılar,
8.
Personelin topluca alınan yıllık izin onaylarının teklifi ve onaylandıktan sonra
uygulanması, mazeret izinlerinin uygun görüldüğüne dair yazılar ve uygulaması,
9.
Kurum personelinin yıllık, mazeret, eğitim, kurs ve sağlık v.b. izin işlemleri ile ilgili
yazılar,
10. Personelin özlük işlemlerine ilişkin yazışmalar,
11. Personelin disiplin uygulamalarına ilişkin yazılar, üst makama teklif yazıları,
12. Personel hakkında disiplin soruşturması başlatılması amacıyla üst makama sunulacak
teklif yazıları,
13. Personelin görev ve çalışma belgeleri,
14. Kurum içindeki personelin görevlendirme yazıları,
15. Memur personelin derece-kademe ilerleme teklif yazıları
16. Müdürlük içi talimat yazıları,
17. Muhtelif uyarı yazıları ile muhtelif düzenlemelere ait bilgilendirme yazıları,
18. Emir ve icra niteliği taşımayan müdürlükler arası yazılar,
19. Yeni bir hak ve yükümlülük doğurmayan, başkanlığın takdirini gerektirmeyen, emir ve
icra niteliği taşımayan bilgi mahiyetindeki rutin yazılar,
20. Müdürlükçe yeniden ilgi kurulan yazı ekleri, evrak suretler parafı veya “aslı gibidir” onayı,
tenkit yazıları ile dava dosyaları hakkında yazılan müdürlük görüşleri,
21. Mütekabiliyet esasına göre kurum içi yazışmalar, müdürlüğün yönetmelik teklifinin
parafı,
22. Kıymetli evrak talebi, malzeme talep yazıları ve malzeme sarf raporu onayı,
23. Kurum içi memur görevlendirme parafları,
24. İşçi işe giriş bildirgeleri,
25. Birimle alakalı iç görevlendirme görev yazıları,
26. Kadrolu işçilerin toplu sözleşmede belirtilen ücretli sosyal izin teklifleri ile ilgili yazılar,

27. Daimi kadrolu işçilerin yurt dışı izin teklifleri ile ücretsiz izin teklifleri,
28. Tüm memur personelin yurt dışında geçirecekleri yıllık ve mazeret izinleri ile ilgili
yazışmalar,
29. Müdürlükler nezdinde yapılan denetimler sonucunda İçişleri Bakanlığı tarafından
‘Cevaplı Raporlarda’ tenkit edilen konulara 30 gün içerisinde verilecek olan cevaplara ilişkin
yazılar,
30. Teftiş veya denetimler sonucunda düzenlenen raporların, ilgili birimlerin gerekli
düzeltmeleri yapmaları amacıyla birimlere bilgilendirme mahiyetinde havale edilen yazılar,
31. İşin mahiyetine göre hazırlanacak özel idari ve teknik şartnameler ve buna benzer tip
şartnameler, yetki çerçevesinde proje teklifleri,
32. Müdürlük içi koordinasyonun temini ile ilgili ücretsiz izin teklifleri,
33. Birimlere gönderilen veya mahkemelerce istenen meclis ve encümen karar suretlerinin
aslı gibidir tasdiki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü tarafından uygulanacaktır.
34. Hizmet akışı ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik v.b mevzuat gereği imzalayacağı yazılar
ile ilgili belediye meclisine sunulacak ücretler tarifesi teklifi yazısı,
35. Başkan ve meclis üyelerinin mal beyanlarının alınması ile ilgili yazılar,
36. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde imzalanması gereken yazılar.
37. Mahkeme kararlarının ifası ile ilgili yazışmalar,

9.2-Fen İşleri Müdürlüğü Görev Tanımları
5393 sayılı Belediye Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331
Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, ilgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer
mevzuat gereğince;

1.
İlçe sınırları içindeki imar faaliyetlerinin mevcut ve mevzi imar planlarına göre
uygulanmasının sağlanması,
2.
Günün koşullarına göre mevcut planların revizyonunun yapılması, mevzi planlara göre
imar durumu, istikamet rölevesi, kot kesit mimarı, statik tesisat projeleri onayı, inşaat ruhsatı
tanzim edilmesi, imar uygulamalarının yapılması ve bunların uygunluğunun denetlenmesi,
3.
Kaçak ve ruhsat ve eklerine aykırı faaliyet gösteren inşaatların tespit edilerek yapı tatil
tutanağı tanzim edilip belediye encümenine sevk edilmesi,

4.
Fen İşleri Müdürlüğü faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi için gerekli aksaklıkların
tespitinin yapılıp verimli şekilde görev yapılmasının sağlanması, organizasyon ve planlama
için gerekli tedbirlerinin alınması, strateji geliştirilmesi,
5.

Plan, tadilat ve revizyonları ile eksik imar planlarının tamamlanması,

6.

İnşaatlara imar durumu ruhsat ve iskan verilmesi,

7.

İmar disiplini ve inşaatların kontrolü,

8.

Yapı denetim hizmetleri,

9.

Bina cepheleri ile çalışma,( kentsel tasarım),

10. Mevcut yapı stokunun incelenmesi, depreme dayanıklı hale getirilmesinin teşviki,
11. Makine-elektrik tesisat projesi kontrolü ve muayenesi,
12. Isı yalıtım kontrol ve muayenesi,
13. Yeni yapılacak yapılara istikamet ve kot verilmesi,
14. İmar uygulamaları yapılması,
15. Her türlü projenin üretilmesi ve proje hizmetinin alınması,
16. Arızalanan donanımların bakım ve onarımlarının yapılması ve yedek parça alımı,
17. Kent ihtiyaçlarının belirlenerek ( yol, hizmet binası, yağmursuyu kanalı, kültür tesisi, spor
tesisi yapılması, tarihi eserlerin korunması ve restorasyonu v.b. ) gerekli etütlerin yapılması,
projelerin hazırlanması ya da hazırlattırılması,
18. 4734 Sayılı Kanuna göre ihale dosyalarının hazırlanması, proje üzerinden metraj
çıkartılarak piyasa araştırılmasına müteakip poz yapmaya yetkili resmi kurumların birim
fiyatlarından da yararlanarak yaklaşık maliyetin hesaplanarak başkanlık onayına sunulması,
19. İhale edilen tüm işlerin kesin hak edişlerinin kontrolünün yapılması,
20. Yol, hizmet binası, yağmursuyu kanalı, sağlık, eğitim ve kültür, spor tesisi ve binalarının
yapımı, bakım ve onarımlarının yapılması ya da yaptırılması,
21. Yerinde olmayan ancak imar planı gereği yeni açılacak yolların harita üzerinde tespiti,
kamulaştırılacak parsellerin pafta üzerinde işaretlenmesi ve işlemlerin gerçekleştirilerek
yolun açılacak duruma getirilmesi,
22. Tüm bölgede yapılacak yol yatırımları ile ilgili hâlihazır haritaların hazırlanması ya da
hazırlatılması,
23. Denetim ve kontrol hizmetleri,
24. İhale edilen yapım işlerinin fen ve sanat kurallarına göre yaptırılması,
25. İhale edilen işlerin kontrolü ve kabul işlemlerinin yapılmasının sağlanması,
26. Mevcut yollarda yapılacak yol genişletme çalışmaları öncesinde terk edilen alanların
tespiti, işgalin kaldırılması için tebligat yapılması,

27. Yapılan ihalelerin yazışma ve sözleşmelerinin yapılması,
28. İhale ilan ve işlemlerinin yapılması,
29. Ruhsatsız kazıların tespiti ve yasal işlemlerin yapılması,
30. Elektrik kazısı, kanal kazası ( rabıt bağlantısı ) için ruhsat verilmesi,
31. Altyapı ve yol bakım onarım çalışmalarının yapılması,
32. Mevcut yolların periyodik olarak bakım onarımının yapılması, (çukur ve bozuklukların
giderilmesi, yolların asfalt veya beton parke kaplamalarının yapılması, yollarda oluşan
çökmelerin tespiti ve tamiri)
33. İmar durumuna uygun olarak yeni açılacak yolların yapıma hazır hale getirilmesi,
34. Yağmursuyu kanallarının periyodik olarak temizlenmesi, bakım, onarım ve ızgaraların
kontrolünün yapılması,
35. Kar ve buzlanma ile mücadelede yolların buzlanmaya karşı korunması, tuzlama
çalışmalarının yapılması ve yolların temizlenmesi görevleri ile birlikte Başkanın verdiği
görevleri yerine getirir.

9.2.1-İmza Yetkileri
1.
Başkan’ın onayına sunulacak teklif yazıları, Başkan ve Başkan Yardımcısı’nın imzasını
gerektiren yazıların parafları,
2.

Başkan Yardımcısı tarafından imzalanması gerekmeyen yazılar,

3.

Günlük evrakın üst makamlara veya ilgili birime havale edilmesi,

4.

Harcama yetki devri sınırları içinde kalan emirleri ile ödeme emirleri,

5.
Başvuru dilekçelerinin incelenmesi veya bilgi istenmesi için kuruluşlara veya ilgilisine
yazılan yazılar,
6.
Hak ediş dosyası ile ilgili "kesin muayene raporu", "tahakkuk müzekkeresi", hak ediş
raporu" ve dosyası ile ilgili diğer yazışmalar,
7.
Hizmet akışı ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik v.b mevzuat gereği imzalayacağı yazılar
ile ilgili belediye meclisine sunulacak ücretler tarifesi teklifi yazısı,
8.

Harcama yetkisi ve hizmet ile ilgili diğer yazışmalar, ihale dosyaları ile ilgili yazışmalar,

9.

Müdürlük içi talimat yazıları,

10. Personelin disiplin uygulamalarına ilişkin yazılar, üst makama teklif yazıları,
11. Muhtelif uyarı yazıları ile muhtelif düzenlemelere ait bilgilendirme yazıları,

12. Emir ve icra niteliği taşımayan Müdürlükler arası yazılar,
13. Yeni bir hak ve yükümlülük doğurmayan, başkanlığın takdirini gerektirmeyen, emir ve
icra niteliği taşımayan bilgi mahiyetindeki rutin yazılar,
14. Müdürlükçe yeniden ilgi kurulan yazı ekleri, evrak suretler parafı veya “aslı gibidir” onayı,
tenkit yazıları ile dava dosyaları hakkında yazılan müdürlük görüşleri,
15. Mütekabiliyet esasına göre kurum içi yazışmalar, müdürlüğün yönetmelik teklifinin
parafı,
16. Kıymetli evrak talebi, malzeme talep yazıları ve malzeme sarf raporu onayı,
17. İşin mahiyetine göre hazırlanacak özel idari ve teknik şartnameler ve buna benzer tip
şartnameler, yetki çerçevesinde proje teklifleri,
18. Tip formlarla bilgi alma ve bilgi verme niteliğinde olan, başkan ve başkan yardımcısının
imzasına gerek olmayan yazılar,
19. Muhamminlerce tanzim edilen ekspertiz raporlarının üst yazıları,
20. Proje onay yazıları,
21. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında “İhale Yetkilisi” sıfatıyla gerçekleştirilecek
işlemlere ilişkin imza ve onaylar,
22. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalelerle ilgili olarak, gerekli yazışmaları
yapmak üzere davet, ön yeterliliği uygun görmeyen teklif vermeye davet, aşırı düşük
sorgulama, komisyonların teklif ve bilgilerin istenmesi yazıları, karar asıllarının tasdiki, geçici
teminat iadesi yazıları,
23. Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanunu'na göre, yapılan ihalelerde kesin ihale
tebliği ve diğer yazışmalar,
24. Keşif özeti raporları, ilgili müdürlüğe yazılan teminat iade yazıları,
25. Dava dosyaları hakkında müdürlük görüşünü içeren yazılar,
26. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde imzalanması gereken yazılar,
27. Yargı kararlarının yerine getirilmesi ile ilgili yazışmalar.

9.3-Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev Tanımları
5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince;

1.

Belediye bütçesi ve kesin hesaplarım hazırlanması,

2.
Belediyenin gelir ve gider bütçelerine ait kayıtların bilgisayar ortamına aktarılması ve
ödeneklerin takibinin yapılması, belediye gelir bütçesine konulan gelirlerin takip edilmesi ve
tahsil edilmesi,
3.
Belediye masraf bütçesinden tahakkuk eden masrafların hak sahiplerine ödenmesi,
mutemetlerin sarfiyat evraklarının incelenmesi ve tutulması,
4.

İdare ve Kesin Hesapların düzenlenerek Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi,

5.

Tahakkuk etmiş borçların mevzuata uygun şekilde günlük olarak tediye edilmesi,

6.
Harcanan ödeneklerin, emanete alınan ve reddedilen paralarla ilgili kayıtların
tutulması, Belediyenin diğer müdürlüklerinden veya özel, tüzel devlet kuruluşlarından gelen
yazıların içeriğine göre uygulanması ve cevap verilmesi,
7.
Personelin maaş, ücret ve fazla çalışma karşılıklarının hak sahiplerine ödenmesi,
maaş, ücretlerden yapılan kesintilerin en geç 1 ay içinde listeler halinde ilgili kurum ve
kuruluşlara gönderilmesi, aylık gelir, gider ve emanet cetvellerinin çıkarılması, hesapların
kontrol edilmesi,
8.
Her yıl belediye bütçesini tanzim edilerek, gerekçeleri ile birlikte Başkanlık Makamına
intikal ettirilmesi ve bütçenin Belediye Encümeni ve Belediye Meclisince görüşülmesinin
sağlanması,
9.
Bütçe yılının tamamlanmasını müteakip kesin hesap çıkartılması, kesin hesabın
Sayıştay Başkanlığına tevdi edilmesi, Sayıştay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından
yapılan İdari ve Mali Denetimlere hazır hale getirilmesi,
10. Belediyemize ait gelirlerin, yasalar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde zamanında
ve etkin bir şekilde takip, tahakkuk ve tahsilâtının yapılması,
11. Zamanında borçlarını ödemeyen mükelleflere tebligat ve ödeme emri gönderilmek sureti
ile tahsilât yoluna gidilmesi,
12. Emlak vergisi ve ÇTV (Çevre Temizlik Vergisi) ile ilgili tahakkuk ve tahsilât işlemlerinin
hassasiyetle yürütülüp, kaydı olmayan mükelleflere beyana çağrı mektubu bırakmak kaydı
ile vergi mükellefi olmalarının sağlanması görevleri ile birlikte Başkanın verdiği görevleri
yerine getirir.

9.3.1-İmza Yetkileri

1.
Başkan’ın onayına sunulacak teklif yazıları, başkan ve başkan Yardımcısının imzasını
gerektiren yazıların parafları,
2.
5018 Sayılı Yasa kapsamında “Harcama Yetkilisi” sıfatıyla imzalanacak yazılar ve
onaylar,
3.
2886 Sayılı Devlet İhale Yasasına göre yapılacak ihalelerde, yasada öngörülen işlem
süreçlerinin tamamlanması için zorunlu olan yazı, belge ve raporların imzalanması,
4.

Harcama yetki devri sınırları içinde kalan emirler ile ödeme emirleri,

5.

Başkan yardımcısı tarafından imzalanması gerekmeyen yazılar,

6.

Günlük evrakın ilgili birime havale edilmesi,

7.
Hak ediş dosyası ile ilgili “Kesin Muayene Raporu”, “Tahakkuk Müzekkeresi”, “Hak
Ediş Raporu” ve dosyası ile ilgili diğer yazışmalar,
8.
Hizmet akışı ile ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik v.b mevzuat gereği imzalayacağı
yazılar ile ilgili Belediye Meclisi’ne sunulacak ücretler tarifesi teklifi yazısı,
9.

Harcama yetkisi ve hizmet ile ilgili diğer yazışmalar, ihale dosyaları ile ilgili yazışmalar,

10. Avans onayları,
11. Müdürlük içi talimat yazıları,
12. Muhtelif uyarı yazıları ile muhtelif düzenlemelere ait bilgilendirme yazıları,
13. Emir ve icra niteliği taşımayan müdürlükler arası yazılar,
14. Yeni bir hak ve yükümlülük doğurmayan, başkanlığın takdirini gerektirmeyen, emir ve
icra niteliği taşımayan bilgi mahiyetindeki rutin yazılar,
15. Müdürlükçe yeniden ilgi kurulan yazı ekleri, evrak suretler parafı veya “aslı gibidir” onayı,
tenkit yazıları ile dava dosyaları hakkında yazılan müdürlük görüşleri,
16. Maaş bordroları ve tahakkuk müzekkeresi ve dosya ile ilgili diğer yazışmalar,
17. Mütekabiliyet esasına göre kurum içi yazışmalar, müdürlüğün yönetmelik teklifinin
parafı,
18. Kıymetli evrak talebi, malzeme talep yazıları ve malzeme sarf raporu,
19. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce bankadaki hesaba yatırılan Müdürlük tahsilâtının teslimat
müzekkereleri,
20. Tasarruf ve emekli kesenekleri icmalleri onayları, müdürlüğün tahakkukları,
21. Müdürlüğün maaş ve ayniyat mutemetlerinin teklif yazıları,
22. Amme alacaklarıyla ilgili ödeme ile haciz varakaları ve üst yazıları,
23. Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan ihalelerde kesin ihale tebliği
ve diğer yazışmalar,

24. İşin mahiyetine göre hazırlanacak özel idari ve teknik şartnameler ve buna benzer tip
şartnameler, yetki çerçevesinde proje teklifleri,
25. Keşif özeti raporları, ilgili müdürlüğe yazılan teminat iade yazıları,
26. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde imzalanması gereken yazılar,
27. Mahkeme Kararları’nın ifası ile ilgili yazışmalar,

9.4-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev Tanımları
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Yusufeli Belediye Başkanlığı'nın amaçlan, prensip ve
anlayışları ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 2559 Sayılı
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,1608 Sayılı Kanun, 4857 Sayılı İş Kanunu, İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Yusufeli Belediyesi Zabıta Yönetmeliği, ve diğer
kanunlar, yönetmelikler, tüzükler ve çalışma hayatını düzenleyen diğer kanunların
Belediyelere vermiş olduğu yetki çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri
doğrultusunda;
1.
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü personeli, İçişleri Bakanlığı Belediye Zabıta Yönetmeliği
gereğine uygun kıyafet giymekle yükümlüdür.

2.
Belediye sınırları içinde beldenin düzeninin, belde halkının huzurunun ve sağlığının
korunması amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine
getirileceği belirtilen görevlerin yapması ve yetkilerin kullanılması,
3.
Kanun ve yönetmeliklerin verdiği kontrol, cezalandırma, sanat ve ticaretten men,
yıktırma ve bilumum men ile ilgili yetkili mercilerin kararlarının Belediye Başkanı adına
uygulanması,
4.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi,

5.

İşyeri açma ve ruhsatı vermeden önce işyerini denetleyerek tutanak tutulması,

6.
Ruhsatsız işyerlerinin belirlenmesi, ruhsat olmayanlara İşyeri açma ruhsatının
verilmesi,
7.

Ruhsatsız işyerinin mühürlenmesi ve mührünün açılması,

8.
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