
   
                                                  T.C. 

ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ 
HUKUK ve TEMEL HAKLAR KOMİSYONU RAPORUDUR. 

 

 

Rapor Karar Tarihi: 03.07.2020 

 

Rapor Karar No: 01 

 

 

Hukuk ve Temel Haklar Komisyonu 06 Temmuz 2020 Pazartesi günü Komisyon 

üyelerin iştiraki ile toplandı. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21 nci maddesine 

istinaden Komisyon Başkanı ve Başkan Vekili seçimi yapıldı. 
 

 Yapılan görüĢme ve oylama neticesinde; Komisyon BaĢkanlığına Mehmet Birol 

ġAHĠN, Komisyon BaĢkan Vekilliğine Mustafa EĞĠNLĠ; 
 

 Oy birliği ile seçildiler.    

 

 

 

 

                      Mehmet Birol ŞAHİN        Mustafa EĞİNLİ 

                Komisyon Başkanı                            Komisyon Başkan V. 

 

 

 

 

 

           Burcu ÖZER       Önder ÖZDEN    Emine Nur ÇÖLLER 

         Komisyon Üyesi       Komisyon Üyesi                        Komisyon Üyesi 



   
                                                  T.C. 

ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ 
HUKUK ve TEMEL HAKLAR KOMİSYONU RAPORUDUR. 

 

 

Rapor Karar Tarihi: 03.07.2020 

 

Rapor Karar No: 02 

 

 

Belediye Meclisimizin Temmuz ayı olağan toplantısında komisyonumuza sevk edilen 

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğine üye olunması, birlik tüzüğünün kabul edilmesi ve 

üye seçimi ile ilgili evrak komisyonumuzda incelenip değerlendirildi. 

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; 

"Yağlı Güreş düzenleyen Belediyeleri bir araya getirmek ve bu kentler arasında güreş 

ile ilgili planlamanın entegrasyonu, sürdürülebilir gelişme, yönetişim ve sosyal destek 

yaratmak, kentler arası yağlı güreş sporunun organizasyonu yönünde eşitsizlikleri azaltmak, 

sürdürülebilir, geleneksel değerleri kuşaktan kuşağa aktarmak ve sporun ulusal ve uluslararası 

organizasyonlarda uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yapmak amacıyla merkezi 

Balıkesir olmak üzere kurulan “Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği" ne 5393 Sayılı 

Belediye Kanununun 18. Maddesinin (o) bendi hükmünce üye olunması, 5355 Sayılı Mahalli 

İdare Birlikleri Kanununun 5. Maddesine istinaden hazırlanan birlik tüzüğünün kabul 

edilmesi, bu konuda yürütülecek iş/işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi, 

Belediyemizin birlik üyeliğine kabul edilmesi durumunda meclis toplantımızda Belediye 

Başkanı doğal üye ve 3 asil 2 yedek üyenin Belediyemizi temsilen seçilmesi 

komisyonumuzda oybirliği ile uygun bulunmuştur. 

 Meclisimizin takdirlerine saygı ile arz olunur.03.07.2020 

 

 

 

Mehmet Birol ŞAHİN        Mustafa EĞİNLİ 

                 Komisyon Başkanı                            Komisyon Başkan V. 

 

 

 

 

           Burcu ÖZER        Önder ÖZDEN    Emine Nur ÇÖLLER 

         Komisyon Üyesi       Komisyon Üyesi                        Komisyon Üyesi 
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                                                  T.C. 

ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ 
HUKUK ve TEMEL HAKLAR KOMİSYONU RAPORUDUR. 

 

 

Rapor Karar Tarihi: 23.07.2020 

 

Rapor Karar No: 03 

 

 

Belediye Meclisimizin Temmuz ayı olağan toplantısında komisyonumuza sevk edilen 

Zabıta Müdürlüğünün, Altıeylül Belediyesi Masa, Sandalye, Sehpa, Tabure izni, ĠĢgal harcı 

faaliyetlerinin ve bu alanların kullanım esaslarının düzenlenmesine iliĢkin yönetmelik ile ilgili 

evrak komisyonumuzda incelenip değerlendirildi. 

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; 

5393 sayılı Belediye Kanunu, belediyelere öncelikli olarak hizmet sunduğu belde 

sakinlerinin mahalli müĢterek nitelikle ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla her türlü faaliyet ve 

giriĢimde bulunmak görevi verilmiĢ, bu görevi yerine getirirken de Belediye Meclisine; 

Kanunların verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkartmak, Belediye yasakları koymak ve 

uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek yetkisi tanımıĢtır.  

Altıeylül Belediyesi sınırları içerisinde Masa, Sandalye, Sehpa, Tabure izni ve iĢgaliye 

faaliyetlerinin düzenlenmesi amacı ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi (m) 

fıkrası gereğince hazırlanan “İşgal Harcı Faaliyetleri ve Bu Alanların Kullanım 

Esaslarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliği” nin kabul edilmesi komisyonumuzda 

oybirliği ile uygun bulunmuĢtur. 

 

 Meclisimizin takdirlerine saygı ile arz olunur. 23.07.2020 

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ  

İŞGAL HARCI FAALİYETLERİ VE BU ALANLARIN KULLANIM ESASLARININ 

DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 

Amaç:  

Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Altıeylül Belediyesi sınırları dâhilinde iĢgaliye izni,  iĢgal 

harcı ve kullanımına iliĢkin esasları belirlemektir. 

 

Kapsam:  

 Madde 2: Bu yönetmelik Altıeylül Belediyesi sınırları dâhilinde faaliyet gösteren iĢyerlerini 

ve bu alanların kullanımına iliĢkin tanım ve esasları kapsamaktadır. 

 

Hukuki dayanak: 

Madde 3: Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanununu ve 

2464 Belediye Gelirleri kanuna dayanılarak hazırlanmıĢtır.  
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Tanımlar: 

  

Bu yönetmelikte geçen; 

Belediye: Altıeylül Belediyesini, 

Belediye Başkanı: Altıeylül Belediye BaĢkanını, 

Belediye Meclisi: Altıeylül Belediye Meclisini, 

Belediye Encümeni: Altıeylül Belediye Encümenini, 

Zabıta Müdürlüğü: Altıeylül Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü, 

İşgal Harcı: Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi 

bir maksat için iĢgal edilmesiyle çıkan ücreti, 

İşgal Harcının Matrahı: ĠĢgal edilen yerlerin M² olarak alanını, 

İşgal Ücreti: Belediye Tarife Komisyonunca belirlenen ve Belediye Meclisinde onaylanan m² 

bazlı ücreti, 

İşletme: Tüm iĢyerlerini ve iĢletmelerini, 

İşletmeci: Gerçek ve Tüzel kiĢi Ticari ĠĢletme Sahiplerini ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

DÜZENLEYİCİ HÜKÜMLER 

 

Madde 4: Altıeylül Belediyesi sınırları dâhilinde, masa-sandalye, sehpa-tabure izni, iĢgal 

harcı faaliyetleri ve bu alanların kullanımına aĢağıda belirtilen Ģartlar dâhilinde izin 

verilecektir; 

 

1-Masa-sandalyeler ve sehpa-tabure; 

 

a) ĠĢyerinin ön cephesi müsait ise metre kare bazında masa-sandalye veya sehpa-tabure izni 

verilebilir. 

b) ĠĢyeri önündeki kaldırım geniĢliğin 1/3 geçmeyecek Ģekilde masa sandalye ya da sehpa izni 

verilebilir. Kaldırım geniĢliği bir metre ve altında ise iĢgal izni verilmez. Mevcut iĢyeri 

karĢısında sağır duvar ve iĢletme yok ise iĢgal izni verilebilir. 

c) Ġki iĢyeri arasında yol 15 metreden fazla ise yaya geliĢ geçiĢini engellemeyecek Ģekilde 

kullanım alanı arttırılabilir. 

d) ĠĢyeri cephesi geniĢ ve yan tarafları uygunsa kullanım izni verilebilir. 

e) ĠĢyerinin kendi cephesi dıĢında karĢısında veya sağı-solunda bulunan meydan park ve yeĢil 

alanlar içine iĢgal izni Kent Estetik Kurulu uygun görürse kullanım izni verilebilir. Ancak yol 

geçiĢi varsa yeĢil alan kullanılamaz. 

f) Kamu Hizmetlerinin görüldüğü yerler, camiler, yatırlar, kreĢ, dershane ve okul gibi 

faaliyetlerin bulunduğu binaların olduğu alana yaya yoğunluğu göz önüne alınarak izin 

verilmeyebilir. ĠĢletmelerin talepleri üzerine Kent Estetik Kurulu uygun görürse, kalıcı ya da 

geçici bir engel veya binaya monteli pergola, saçak, tente izni verilebilir. Pasaj içerisinde 

faaliyet gösteren iĢletmelerin pasaj içinde masa-sandalye veya sehpa-tabure kullanma izni 

ancak kat maliklerinden veya pasaj yönetiminden muvafakatname veya izin almak Ģartı ile 

verilebilir. 

 g) Bu Yönetmelikte tarif edilen nitelikleri taĢıyan iĢletmelerin talepleri 2464 sayılı Kanunun 

52. maddeleri kapsamında değerlendirilir ve uygun bulunması halinde geçici kullanım izni 

verilir. Ancak iĢyerleri cephesinin olması, izin verme zorunluluğu yüklemez ve verilmiĢ iznin 

iptalini engellemez. ĠĢletmeler taleplerini Belediyemize Dilekçe, ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma 

Ruhsat Fotokopisi, Taahhütname ve talep edilen alanın basit krokisi ile müracaat eder. 

Belediye Encümeni tarafından yaya yoğunluğunun fazla olduğu saatler hariç belirli bir saatten 

sonra iĢgal izni verilebilir. 
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h)Masa ve sandalyeler açık alan kullanımına uygun, uçmayacak ya da herhangi bir kazaya 

sebebiyet vermeyecek dayanımda olması ve gece saklanma-depolanma koĢullarına göre 

seçilmesi gerekmektedir. ĠĢletmeler, kendilerine ayrılan yer ve çevresinin temizliğinden 

sorumludur.  

ı) ĠĢletme sahipleri Belediyemizden izin almak Ģartıyla iĢyeri önüne malzeme, stant, sattığı 

ürün ve benzeri Ģeyleri koyabilir. Bu izin 60 cm den fazla olamaz, Belediye tarafından uygun 

görülmesi halinde iĢgal harcı alınarak 60 cm den fazlada izin verilebilir. 

i) ĠĢgal izni 01 Ocak-31 Aralık tarihleri arasını kapsar. 

j) 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge (kırsal mahalleler) olarak belirlenen bölgeler için metrekare 

baĢına iĢgal ücretleri her yılın baĢlangıcında Belediye tarife komisyonunca belirlenecek fiyat 

dâhilinde hesaplanacaktır. 

  

2) Özel gün ve geçici etkinlik; 

Ġlçemiz sınırları içerisinde kültür, sanat, etkinlik, tanıtım ve sosyal faaliyetler nedeniyle 

belediyeden izin alınan durumlar dıĢında hiçbir Ģekilde canlı müzik yapılamaz. Ġlçemiz 

sınırlarında saat 23.00’den sonra elektronik cihaz ile müzik dâhil hiçbir ses yayını yapılamaz. 

Belediyemizce belirli gün ve saatlere izin verilebilir; Bu izin kesinlikle insan ve çevre 

sağlığını olumsuz yönde etkilemeyecek Ģeklinde ve yaya gelip geçiĢine engel olmayacak 

Ģeklinde olacaktır. Bu tür etkinlikler de harca tabidir. ĠĢyerlerinin açıldığı ilk gün yapılan 

faaliyetler harca tabi değildir. 

 

3) İnşaat ve iskele çalışmaları; 

 Ġlçemiz sınırları içerisinde inĢaat izni alan inĢaat sahipleri, bölgeye inĢaat malzemesi araç ve 

gereçlerini getirebilecekleri saatleri belirleyen bir izin belgesi almak zorundadır. Geçici süreli 

izin belgeleri, bölgeye girerken taĢıtın ön camında bulundurulacaktır. ĠnĢaat sahipleri mevcut 

kaldırım ve tesisatı bozmayacak önemler almalıdır; hasar verilmesi halinde inĢaat sahipleri 

tarafından ivedilikle giderilecektir. Ayrıca inĢaat sahipleri hiçbir koĢulda yaya ve araç trafiğini 

aksatacak Ģekilde çalıĢma yapamaz.  

Ġskele kurarak çalıĢma yapacak inĢaat sahipleri yukarıda belirtilen Ģartlara uymakla yükümlü 

olmakla beraber; iskelenin kurulu kaldığı sürece harç ödemekle yükümlüdür ve inĢaatın 

cephesini teknik koĢullara uygun Ģekilde örtmek zorundadır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

CEZAİ HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜK, YÜRÜTME 

 

Cezai Hükümler: 

 

Madde 5: ĠĢ bu yönetmelik hükümlerine uymayan iĢyerlerin idarece verilen iznin dıĢına 

çıkıldığı veya fazla masa-sandalye, sehpa-tabura kullandığının; 

Birinci tespitte, iĢyeri sahibine tutanak tanzim edilmek suretiyle ikaz,  

Ġkinci tespitte, ilgili mevzuat hükümlerince para cezası, 

Üçüncü tespitte, masa-sandalye ya da sehpa-tabure izninin 1(bir) ay süre ile askıya alınması, 

Dördüncü tespitte ise, Belediye Encümenince geçerli takvim yılı içinde verilen izin iptal 

edilir. Ġzni iptal edilen iĢletme sahibi aynı yıl içinde tekrar baĢvuruda bulunamaz. 

 

*Belediye Encümeninden çıkan masa-sandalye, sehpa-tabura iĢgaliye ücretleri ilgili yılın 30 

Haziran tarihine kadar Belediye veznesine ödenir, 30 Haziran tarihinden sonra baĢvuru 

yapanların ücretleri ise izin talebinin olumlu bir Ģekilde karara bağlandığı Encümen Kararının 

kendisine tebliğ edilmesini takip eden 30 gün içinde yine Belediye veznesine ödenir. Süresi 

içinde ödemeyi yapmayan iĢletmelerin o yılki iĢgal izinleri iptal edilir. 
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Madde 6: ĠĢletmelerin iĢbu yönetmelik hükümlerine aykırı davrandıklarının tespit edilmesi 

durumunda yapılan uyarılara verilen süreler içerisinde uymamaları halinde iĢletmeciden 7 gün 

içerisinde iĢgale konu alandaki malzeme ve donanımları kaldırması istenir ve bu süre 

içerisinde kaldırılmaması durumunda Belediyemiz zabıtası tarafından kaldırılarak oluĢacak 

masraf %20 fazlasıyla iĢletmeciden tahsil edilir.  

 

Madde 7: Kullanım Ġzni ile ilgili izinleri almayan ve istenen kurallara uymadığı tespit edilen 

iĢletmelere fiilin baĢka türlü suç teĢkil etmesi durumu hariç -1608 Sayılı Umuru Belediyeye 

Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanununun 

1.maddesi ile 5326 Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesi uyarınca, idari yaptırım uygulanır. 

  

Madde 8: Bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uyulup uyulmadığını denetlemek Altıeylül 

Belediyesi Zabıtasının yetki ve sorumluluğundadır. 

 

Yürürlük:  

Madde 9: ĠĢ bu yönetmelik Belediye Meclisince kabulünü müteakip yayımı tarihinden 

itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme:  

Madde 10: Bu yönetmelik on (10) maddeden ibaret olup, hükümlerini Altıeylül Belediye 

BaĢkanı adına Zabıta Müdürlüğü yürütür. 

 

Geçici Madde 1: 2020 yılı 1.bölge olarak belirlenen bölgeler için metrekare baĢına iĢgal 

ücreti 70 kuruĢ, 2.bölge olarak belirlenen bölgeler için metrekare baĢına iĢgal ücreti 60 kuruĢ, 

3.bölge olarak belirlenen kırsal bölgeler için metrekare baĢına iĢgal ücreti ise 50 kuruĢ olarak 

hesaplanacaktır.  

 

 

 

 

 

 

Mehmet Birol ġAHĠN            Mustafa EĞĠNLĠ 

                 Komisyon BaĢkanı                                 Komisyon BaĢkan V. 

 

 

 

 

 

           Burcu ÖZER        Önder ÖZDEN          Emine Nur ÇÖLLER 

        Komisyon Üyesi                    Komisyon Üyesi                            Komisyon Üyesi 
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                                                  T.C. 

ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ 
HUKUK ve TEMEL HAKLAR KOMİSYONU RAPORUDUR. 

 

 

Rapor Karar Tarihi: 23.07.2020 

 

Rapor Karar No: 04 

 

 

Belediye Meclisimizin Temmuz ayı olağan toplantısında komisyonumuza sevk edilen 

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile ÇalıĢma Usul ve 

Esaslarına Dair Yönetmeliği ile ilgili evrak komisyonumuzda incelenip değerlendirildi. 

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde;  

Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görev, yeti ve sorumluluklarını, 

çalıĢma usul ve esaslarını, teĢkilat yapısını, hukuki statüsünü belirlemek ve hizmetlerin daha 

etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 ve 

15/b maddeleri kapsamında hazırlanan Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve 

Sorumlulukları ile ÇalıĢma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği’nin 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 18.maddesi (m) fıkrası gereğince kabul edilmesi komisyonumuzda oybirliği ile 

uygun bulunmuĢtur. 

 Meclisimizin takdirlerine saygı ile arz olunur 23.07.2020 

 

ALTIEYLÜL BELEDĠYESĠ 

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 

DAĠR YÖNETMELĠK 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler 

 

Amaç 

MADDE 1- Bu Yönetmelik’in amacı Destek Hizmetleri Müdürlüğü teĢkilat yapısını, 

hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalıĢma usul ve esaslarını belirleyerek, 

hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır. 

 

Kapsam 

MADDE 2- Bu Yönetmelik Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün; hukuki statüsünü, 

görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıĢma usul ve esaslarını kapsar. 
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Dayanak 

MADDE 3 –  Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 

15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıĢtır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 –  Bu Yönetmelik’te geçen; 

 

a) BaĢkan: Altıeylül Belediye BaĢkanı’nı, 

b) BaĢkan Yardımcısı: Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün bağlı 

bulunduğu BaĢkan Yardımcısı’nı, 

c) BaĢkanlık Makamı: Altıeylül Belediyesi BaĢkanlık Makamı’nı, 

ç) Belediye: Altıeylül Belediyesi’ni, 

d) Birim: Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Birimlerini, 

e) Birim Sorumlusu: Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Birim 

Sorumlularını, 

f) Meclis: Altıeylül Belediye BaĢkanlığı Meclisi’ni, 

g) Müdür: Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü’nü, 

ğ) Müdürlük: Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nü, 

 

ifade eder. 

 

Temel Ġlkeler 

MADDE 5 -  Altıeylül Belediye BaĢkanlığı, “Kamu yararını daima önde tutarak adil, 

katılımcı ve Ģeffaf bir yönetim sisteminin uygulanması, ilçemizin doğal ve kültürel kimliğini 

koruyarak Altıeylül’de yaĢayan vatandaĢların refah düzeyeni yükseltmek.” misyonu; “Alt 

yapısı ve yeĢil alanlarıyla örnek, sosyal ve kültürel yaĢamı üst seviyede bir noktaya gelen, 

refah düzeyi yüksek mutlu insanların yaĢadığı marka bir kent olmak.” vizyonu ve aĢağıda 

belirtilen temel ilkelere göre çalıĢmalarını yürütür. 

 

a) Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunu güçlendirmek. 

b) Farklı dokulara saygı duyan ve birlikte yaĢama kültürünü sahiplenen bir hizmet 

sunmak. 

c) DayanıĢma ve yardımlaĢma kültürüne sahip olmak. 

ç) Birlik ve beraberlik ruhu güçlü olan bir topluma önem veren hizmet sunmak. 

d) Kültür, sanat ve sporu yaĢamın vazgeçilmezi haline getirmek. 

e) Her yaĢta eğitimi desteklemek. 

f) Her yaĢtaki bireyin sağlık hizmetlerinden faydalanmasına katkı sağlayan yönetim 

anlayıĢı sağlamak. 

g) Çevreye duyarlı ve çevre bilinci yüksek bir hizmet sunmak. 

ğ) Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri ile sağlıklı bir kentin devamlılığını esas 

almak. 

h) Altıeylül’ün ihtiyaç ve taleplerine planlı ve projeli çalıĢmalarla uzun vadede 

çözümler sunmak. 

ı) Herkes için ulaĢılabilir ve eriĢilebilir hizmet üretmek. 

i) Altyapısı, büyüme dinamikleri ve kentli refahı doğrultusunda tamamlanan hizmet 

sağlamak. 

j) Kent güvenliğini ön plana çıkarmak. 

k) Doğal hayatı ve çevresel değerleri koruma bilincine sahip hizmet anlayıĢı sunmak. 

l) Sosyal, kültürel ve sportif tesisleriyle halka hizmet etmek. 

m) Engelsiz bir kent için yaĢanılabilir alanları ve altyapıyı desteklemek. 
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n) Toplumun talep ve tercihlerine odaklı hizmet anlayıĢına sahip olmak. 

o) Hizmetlerin yürütülmesinde hakkaniyeti benimseyen yönetim anlayıĢı sunmak. 

ö) Gelenek, inanç, tercih ve yaĢam biçimlerine saygılı olmak. 

p) Sosyal dayanıĢma ve yardımlaĢmayı gözeten bir hizmet sunmak. 

r) Belediye hizmetlerinin planlanmasında ve sunulmasında katılımcı ve tarafsız bir 

yönetim anlayıĢına sahip olmak. 

s) Belirlenen hedeflere zamanında ulaĢmayı amaçlayan yönetim anlayıĢına sahip bir 

hizmet sunmak. 

Ģ) Sürdürülebilir, verimli ve etkin hizmet anlayıĢına sahip olmak. 

t) Kaynak kullanımında tasarruf ve verimliliği esas alan yönetim anlayıĢına sahip bir 

hizmet sunmak.  

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

KuruluĢ, Organizasyon ve Personel Yapısı 

 

KuruluĢ 

MADDE 6 -  Altıeylül Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 22/02/2007 tarihli 

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdari 

Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince kurulmuĢtur. 

 

Organizasyon Yapısı 

MADDE 7 - (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü; üst yönetici olarak Belediye 

BaĢkanına veya BaĢkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği BaĢkan Yardımcısına bağlı 

olarak çalıĢmalarını sürdürür. 

 

(2) Müdürlüğün organizasyon Ģemasındaki yatay ve dikey hiyerarĢik yapılanma; 

müdürün teklifi, ilgili baĢkan yardımcısının uygun görüĢü ve Belediye BaĢkanının onayıyla 

oluĢur ve yürürlüğe girer. 

(3) Belediye BaĢkanı organizasyon yapısını re’sen değiĢtirmeye yetkilidir. 

(4) Destek Hizmetleri Müdürlüğü; Ġdari ve Mali ĠĢler ve Satınalma birimlerinden 

oluĢur. 

(5) Destek Hizmetleri Müdürü hizmet gereklerine uygun olarak birimlerin yapısı, 

çalıĢtırılacak personelin dağılımı ve yapılacak iĢlerle ilgili düzenlemeleri ve iĢlemleri mevzuat 

çerçevesinde yapar. 

 

Personel Yapısı 

MADDE 8 -  Müdürlükte Altıeylül Belediyesi norm kadro standartlarına uygun nitelik 

ve sayıda müdür, Ģef, memur, iĢçi, sözleĢmeli personel görev yapar. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

 

Müdürlüğün Görevleri 

MADDE 9 –  Müdürlüğün görevleri aĢağıda belirtildiği gibidir. 

 

a) Müdürlüğün faaliyet konularına iliĢkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın 

gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek. 

b) Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iĢ ve iĢlemlerini yürütmek ve 

sonuçlandırmak. 
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c) Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük 

bütçesine uygun olarak çalıĢmalarını yürütmek. 

ç) Altıeylül Belediyesi Ġç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine 

getirilmesi için gerekli çalıĢmaları yapmak. 

d) Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı 

kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan baĢvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, iĢlem 

safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek. 

e) BaĢkan ya da ilgili BaĢkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi 

Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dıĢındaki bilgi ve belgeleri baĢvuru sahibinin 

bilgisine sunmak. 

f) 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal 

alımı, hizmet alımı ile yapım iĢlerini ihale yolu ile gerçekleĢtirmek, hak ediĢlerini 

düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak. 

g) Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını 

oluĢturmak üzere gerekli çalıĢmaları yapmak. 

ğ) Müdürlükçe yapılan iĢlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde 

bunların arĢivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak. 

h) Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluĢlarla, ilgili 

meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazıĢmalar yapmak. 

ı) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili duyuru ve tanıtım yapılması 

amacıyla Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğüne gerekli veri akıĢını sağlamak. 

i) 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu, 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve yürürlükte olan diğer ilgili mevzuatlar 

çerçevesinde; harcama birimleri tarafından talep edilen mal ve hizmet alımı ile yapım iĢlerinin 

ihale süreçlerini gerçekleĢtirmek. 

j) Diğer müdürlüklerin 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun 22’inci maddesi 

kapsamındaki alımlarında, talepte bulunulması halinde iĢin piyasa fiyatını araĢtırmak üzere 

bünyesinde bulunan Piyasa Fiyat AraĢtırma Komisyonundan iki personel ile teknik destek 

vermek. 

k) Belediyenin tüm harcama birimlerinin hizmet içi kullanımında gerekli olan 

kırtasiye malzemeleri gibi ihtiyaçların; ambar stokları çerçevesinde temin ve teslimini ifa 

etmek ve ambar stok durumunu kontrol altında tutmak. 

l) Altıeylül Belediyesinin tüm hizmet birimlerinin, kamu kurum ve kuruluĢlarının ve 

ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaĢların gerçek ihtiyaç/talepleri (cenaze, eğitim, 

spor, diğer sosyal ve kültürel etkinlikler vb.) doğrultusunda, Ģehir içi ve Ģehir dıĢı taĢıma iĢleri 

ile belediye personel servis hizmetlerini gerçekleĢtirmek. 

m) Ġlçe sınırları içerisindeki kamu kurum ve kuruluĢlarının, okulların, derneklerin, 

vakıfların ve spor kulüplerinin talepleri ve/veya belediye meclisinin kararıyla imzalanacak 

protokoller doğrultusunda geçici taĢıt tahsisini yapmak. 

n) Araç Takip Sisteminin etkin ve verimli kullanımını sağlamak, gerekli denetimleri 

gerçekleĢtirerek aykırı uygulamalara yönelik yaptırımları belirleyip yürütmek. 

o) Belediyede bulunan tüm araçların kayıtlarının tutulmasını ve fenni muayene, egzoz 

testi ve araç sigortalarının yapılmasını sağlamak. 

ö) Belediye bünyesinde bulunan müdürlük ve birimlerden gelen talepler doğrultusunda 

ihtiyaç duyulan her türlü binek araç, minibüs, midibüs, otobüs, kamyon, çift kabinli 
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kamyonet, panelvan, camlı koltuklu kamyonet, motosiklet, sepetli araç, vinç vb. gibi araçların 

ihale yolu ile kiralamasını sağlamak. 

 

 

p) Belediye envanterinde bulunan resmi araçlar, kiralama usulü ile tedarik edilen 

araçlar ve iĢ makineleri ile her türlü makine teçhizat, sabit/seyyar jeneratörlerin akaryakıt 

ihtiyaçlarının ihale yolu ile karĢılanmasını sağlamak. 

r) Hizmet ünitelerinin ihtiyacı olan demirbaĢ, mobilya, tabela, tefriĢat, mefruĢat, 

nalbur malzemesi teminini, montajını ve naklini, ilgili birimlerden gelen talepler 

doğrultusunda sağlamak. 

s) Belediyeye ait tüm hizmet ünitelerinin bina içi temizliği için temizlik malzemesi 

ihtiyaçlarını talepler doğrultusunda ihale veya diğer temin usulleri yolu ile karĢılanmasını 

sağlamak. 

Ģ) Ġlgili Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda, ilçe genelinde Belediyenin her 

türlü etkinlik ve organizasyonlarında kullanılmak üzere yemek, plastik masa ve sandalye ile 

çadır ihtiyaçlarının ihale yolu ile karĢılanmasını sağlamak. 

t) Belediyeye ait ve sorumluluğunda bulunan resmi ve kiralık araçların sevk ve 

idaresinin yapılmasını sağlamak. 

u) Diğer resmi kuruluĢlara verilecek araçların tesliminin yapılmasını sağlamak. 

ü) Resmi araç hibe ve hurda iĢlerinin yapılmasını sağlamak. 

v) Belediye bünyesinde bulunan tüm müdürlük ve birimlerin talepleri doğrultusunda 

çay ve Ģeker ihtiyaçlarının ihale veya diğer temin usulleri yolu ile karĢılanmasını sağlamak. 

y) Hizmet ünitelerinde kullanılmak üzere içme suyu teminini gerçekleĢtirmek. 

z) Belediye bünyesinde bulunan tüm müdürlük ve birimlerin talepleri doğrultusunda 

ihtiyacı olan kamera, jeneratör, klima, su arıtma cihazları, su sebilleri, kesintisiz güç kaynağı 

ile makine teçhizat temini, montajı ve yıllık periyodik bakımlarına iliĢkin mal ve hizmetlerin 

ilgili müdürlük bütçesinden alınmasını sağlamak. 

aa) Belediye hizmet tesislerinde ortaya çıkan sorunların çözümü için gerekli 

koordinasyonların sağlanarak, problem çözümü ve tesis içerisindeki programların sağlıklı bir 

Ģekilde yerine getirilmesini sağlamak. 

ab) Belediye hizmet tesislerinin bakım onarım ihtiyaçları bulunan kısımlarının tespiti, 

ilgili birimlere sevki ve iĢlemlerin tamamlanmasını sağlamak. 

ac) Belediye hizmet tesislerinin elektrik, su, doğalgaz güvence bedeli ve fatura 

ödemesi iĢlemlerinin takibini yapmak. 

aç) Belediyeye ait binalarda bulunan, Türk Bayrağı ile Belediye Bayrağının 

değiĢimlerinin ve takiplerinin yapılmasını sağlamak. 

Müdürün Görevleri 

MADDE 10 – Müdürlük bünyesinde görev yapan müdürün görevleri aĢağıda 

belirtildiği gibidir. 

 

a) Müdürlük çalıĢmalarını yasal mevzuata uygun olarak yürütmek, her türlü yasal 

mevzuat değiĢikliklerinde Müdürlük çalıĢmalarını yeniden düzenlemek ve çalıĢanların yasal 

mevzuata ve değiĢikliklere uyum sağlamasını temin etmek. 

b) Müdürlük adına yapılacak harcamalarda harcama yetkilisi ve ihalelerde ihale 

yetkilisi sıfatıyla gerekli iĢlemleri yapmak. 

c) Müdürlüğün Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği hazırlık çalıĢmalarını yürütmek. 

ç) Müdürlük çalıĢmalarıyla ilgili gerek duyulduğu takdirde; yönetmelikler ve 

yönergeler hazırlayarak uygulamaya koymak. 
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d) Müdürlüğün çalıĢma programlarını (günlük, haftalık, aylık ve yıllık) hazırlamak ve 

sürekli güncel halde bulundurmak. 

 

 

e) Müdürlük arĢivinin oluĢturulması ve muhafazasını temin etmek. 

f) Müdürlüğüne ait taĢınırlarla ilgili olarak taĢınır kayıt ve kontrol yetkilisinin 

görevlendirilmesi ve taĢınır kayıt iĢlemlerinin yürütülmesini sağlamak. 

g) Müdürlüğe kayıtlı her türlü taĢınır ve taĢınmaz malların iyi kullanılmasını ve 

korunmasını sağlamak. 

ğ) ĠĢ güvenliğinin ilgili yönetmelik ve prosedürlere uygun olarak sağlanması için her 

türlü önlemi almak, faaliyetlerin denetlenmesini sağlamak. 

h) Belediyenin stratejik planının ve stratejik planda yer alan performans hedef ve 

göstergelerinin hazırlanmasına katkıda bulunmak. 

ı) Müdürlüğün çalıĢmalarının stratejik plan ve performans programındaki hedeflerine 

uygun olarak gerçekleĢtirilmesini sağlamak. 

i) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak. 

j) Müdürlüğün yıllık bütçe tekliflerini ve varsa yıllık ücret tarifelerini hazırlamak. 

k) Müdürlüğün varsa yıllık yatırım programını hazırlamak. 

l) Müdürlüğün yazıĢmalarının yazıĢma kurallarına uygun, süresi içinde ve doğru bir 

Ģekilde yapılmasını sağlamak ile 1.derece imza yetkilisi sıfatıyla paraflamak veya imzalamak. 

m) Müdürlüğün iĢ ve iĢlemleri ile ilgili araĢtırma, soruĢturma, denetim ve teftiĢlerde 

Müdürlüğün çalıĢmaları hakkında bilgi ve belge vermek ile teftiĢ ve denetim raporlarının 

gereğinin yapılmasını sağlayarak cevaplandırmak. 

n) Müdürlüğe gelen evrakı incelemek, ilgilisine havale etmek, süresi içinde gereğinin 

yapılmasını ve cevaplandırılmasını sağlamak. 

o) Yapılan çalıĢmalar hakkında Belediye BaĢkanı ve/veya ilgili BaĢkan Yardımcısına 

rapor vermek. 

ö) BaĢkanlık Makamından gelen görev ve talimatların yaptırılmasını sağlamak. 

p) Diğer kamu kurum ve kuruluĢları ile vatandaĢlardan gelen müdürlüğün çalıĢma 

alanıyla ilgili talepleri ve Ģikâyetleri değerlendirmek, süresi içinde gereğinin yapılmasını ve 

cevaplandırılmasını sağlamak. 

r) Müdürlük çalıĢanlarının eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilgili yerlere bildirmek. 

s) Müdürlüğe yeni gelen veya görev yeri değiĢen personelin oryantasyon eğitimini 

sağlamak. 

Ģ) Disiplin Amiri sıfatıyla müdürlük personelinin disiplinle ilgili iĢlemlerinin 

yapılmasını sağlamak. 

t) Müdürlük personelinin çalıĢma performanslarını değerlendirmek. 

u) Müdürlükteki personelin izin iĢlemlerinde imza yetkisine sahip olmak. 

ü) Yönetimindeki personele görev vermek, yaptıkları iĢleri denetlemek, gerektiğinde 

uyarmak, bilgi ve rapor istemek. 

v) ÇalıĢanların iĢ koordinasyonunu ve motivasyonunu sağlamak, gizli iĢsizliği 

önlemek ve birim içi çalıĢma akıĢını kontrol etmek. 

y) Astlarından gelen teklif, talep ve Ģikâyetleri değerlendirerek gerekli gördüğü 

hususlarda düzenlemeler ve iĢlemler yapmak. 

z) Müdürlüğün görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek iç ve dıĢ 

faktörleri incelemek. 

aa) Sunulan hizmetlerin etkinliğini ve kalitesini ölçmek için genel araĢtırmalar 

yapmak ve bunları analiz etmek.  

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

Müdürün Yetkileri 

MADDE 11 –  Müdürlük bünyesinde görev yapan müdürün yetkileri aĢağıda 

belirtildiği gibidir. 

 

a) Müdürlüğü; 

1) BaĢkanlık Makamına, Belediyenin diğer müdürlüklerine, müdürlüğün alt 

birimlerine ve personeline karĢı doğrudan; 

2) Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluĢlarına, meslek kuruluĢlarına 

ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kiĢilere karĢı ise BaĢkanlık Makamının izni ve onayıyla, 

Ģahsen ya da evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmeye, 

b) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare 

etmeye, 

c) Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve Harcama Talimatı vermeye, 

ç) GerçekleĢtirme görevlilerini belirlemeye ve görevlendirmeye, 

d) Ġhalelerde ihale yetkilisi tarafından onaylanan ihale kararına istinaden sözleĢmeyi 

imzalamaya, 

e) Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi 

geri almaya, 

f) BaĢkanlık makamına; yeni alt birimler kurma, alt birimleri ayırma ya da birleĢtirme, 

alt birimlerin adlarını ve fonksiyonlarını değiĢtirme konusunu teklif etmeye, 

g) Ġdari ve teknik konularda talimatlar vermeye, araĢtırma ve inceleme yapmaya ve 

yaptırmaya, 

ğ) Performans ölçümü ve istatistiki çalıĢma yapmaya ve yaptırmaya, 

h) ĠĢ ve iĢlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iĢ ve iĢlemlerle ilgili her türlü bilgi 

ve belgeyi istemeye, 

 

ı) ÇalıĢma gurupları oluĢturmaya, görevlendirmeler yapmaya, 

i) TaĢınır mal kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemeye ve görevlendirmeye, 

j) Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin 

sürecini baĢlatmaya, 

k) Toplantı düzenlemeye ve toplantıyı yönetmeye, 

l) Bütçe Kanununda belirtilen sınırlarda olmak kaydıyla; gerekli durumlarda üst 

yönetici onayıyla personele fazla mesai yaptırmaya, 

m) Gerekli gördüğü konularda Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü’nden baĢkan yardımcısı ve 

baĢkan onayıyla görüĢ sormaya, 

n) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu 

çerçevesinde yetkilerini kullanmaya, 

o) ĠĢlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya 

yetkilidir.  

 

Müdürün Sorumlulukları 

MADDE 12 –  Müdürlük bünyesinde görev yapan müdürün sorumlulukları aĢağıda 

belirtildiği gibidir. 

 

a) Müdürlüğün ve müdür olarak görev alanlarına giren konulardaki iĢ ve iĢlemlerin 

hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde; 

1) Belediye BaĢkanına ve bağlı bulunduğu BaĢkan Yardımcısına, 
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2) BaĢkanın bilgisi dahilinde Belediye Meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına, 

3) Gerektiğinde Belediye Encümenine, 

4) Kollektif çalıĢma gerektiren konularda; çalıĢmanın öznesi durumundaki 

müdürlüklere veya müdürlere ya da kurullara karĢı sorumludurlar. 

b) Müdürlüğün ve müdür olarak kendilerinin görev alanlarına giren konulardaki iĢ ve 

iĢlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, BaĢkanlık 

Makamını bilgilendirmek kaydıyla; 

1) SayıĢtay’a, 

2) Ġlgili Bakanlıkların denetim organlarına, 

3) Belediye Meclisinin Denetim Komisyonuna, 

4) Ġç Denetim organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak 

ulaĢtırmakla sorumludurlar. 

c) BaĢkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla; adli ya da idari inceleme ve 

soruĢturma aĢamasında, adli ya da idari inceleme ve soruĢturmayı yürüten organlara gerekli 

bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaĢtırmakla sorumludurlar. 

 

Birim Sorumlusunun Görevleri 

MADDE 13 – Müdürlük bünyesinde görev yapan birim sorumlusunun görevleri 

aĢağıda belirtildiği gibidir. 

 

a) ĠĢ güvenliğinin ilgili yönetmelik ve prosedürlere uygun olarak sağlanması için her 

türlü önlemi almak, faaliyetlerin denetlenmesini ve takibini sağlamak. 

b) Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlere hakim olmak, ilgili değiĢiklikleri takip 

etmek. 

c) Müdürlükle ilgili kurum içi ve kurum dıĢı yazıĢmaları hazırlanmasını sağlamak. 

ç) Gelen evrakı incelemek ve ilgili personele sevk etmek. 

d) Müdürün yetki verdiği durumlarda müdürlüğe gelen talep, Ģikâyet ve önerileri 

değerlendirmek. 

e) Üstlerinin verdiği talimatları ve görevleri yerine getirmek, yapılan çalıĢmalar 

hakkında bilgi vermek. 

f) Üstlerinden aldığı görevleri personele dağıtarak iĢlemlerin yapılmasını sağlamak. 

g) Personelin koordinasyonunu sağlamak, çalıĢmalarını kontrol etmek ve 

yönlendirmek. 

ğ) Problemli konularda müdürlüklerden ve ilgili kurumlardan bilgi alıp, üstleriyle 

irtibat kurarak çözüme kavuĢturmak. 

h) Personelin daha verimli çalıĢması için eğitim almalarını sağlamak, motive etmek, 

çalıĢmalarına yön vermek. 

ı) ĠĢ ve hizmetlerin; etkin, verimli, ekonomik, en az emek ve malzeme kullanılarak 

temin edilmesi ve yapılmasını sağlayacak tedbirleri uygulamak ve üst yönetime tekliflerde 

bulunmak. 

i) Kanun, tüzük, yönetmelik ve yetkili organlarca belirlenen görevleri zamanında ve 

eksiksiz olarak yapmak ve yaptırmak. 

j) Harcama Birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal, hizmet ve yapılıĢlarına iliĢkin iĢlemleri, 

ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uygun biçimde yürüterek, temin edilmesini sağlamak, 

k) Müdürlüğünde görevli personelin etkin ve verimli bir Ģekilde çalıĢmalarını 

sağlayacak planlamayı yapmak ve iĢlerin düzenli olarak yürütülmesi için gerekli tedbirleri 

almak. 

 

Birim Sorumlusunun Yetkileri 

MADDE 14 –  Müdürlük bünyesinde görev yapan birim sorumlusunun yetkileri 

aĢağıda belirtildiği gibidir. 



9 
 

 

a) Personeli, ekipmanı ve birimin sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare 

etmeye, 

b) ĠĢ ve iĢlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iĢ ve iĢlemlerle ilgili her türlü bilgi 

ve belgeyi istemeye, 

 

 

 

c) Toplantı düzenlemeye ve toplantıyı yönetmeye, 

ç) ĠĢlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya 

yetkilidir.  

 

Birim Sorumlusunun Sorumlulukları 

MADDE 15 –  Müdürlük bünyesinde görev yapan birim sorumlusunun sorumlulukları 

aĢağıda belirtildiği gibidir. 

 

a) Temsil ettikleri birimin ve kendi görev alanlarına giren konulardaki iĢ ve iĢlemlerin 

hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde müdüre karĢı sorumludurlar. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ĠĢbirliği ve Koordinasyon, Uygulama, Usul ve Esasları 

ĠĢbirliği ve Koordinasyon 

 

MADDE 16 –  Müdürlük içi iĢbirliği ve koordinasyon aĢağıdaki gibi sağlanır. 

 

a) Müdürlük dâhilinde çalıĢanlar arasındaki iĢbirliği ve koordinasyon, Müdür 

tarafından sağlanır. 

b) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra 

müdüre iletilir. 

c) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder. 

ç) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle 

görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, 

yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eĢyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye 

devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma iĢlemleri 

yapılmaz. 

d) ÇalıĢanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eĢyalar birim 

amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.  

(2) Müdürlükler arasında iĢbirliği ve koordinasyon aĢağıdaki gibi sağlanır. 

a) Müdürlükler arası yazıĢmalar Müdür’ün imzası ile yürütülür. 

(3) Diğer kurum ve kuruluĢlarla koordinasyon aĢağıdaki gibi sağlanır. 

a) Müdürlüğün, Belediye dıĢı özel ve tüzel kiĢiler, Valilik, BüyükĢehir Belediyesi, 

Kamu Kurum ve KuruluĢları ve diğer Ģahıslarla ilgili gerekli görülen yazıĢmalar; Müdür ve 

BaĢkan Yardımcısının parafı Belediye BaĢkanının veya yetki verdiği BaĢkan Yardımcısının 

imzası ile yürütülür. 

b) Müdürlüğe havale edilen her türlü evrak ve dilekçe kayda geçirilip, müdür 

tarafından ilgili birime havale edilir. 

c) Havale edilmiĢ evrakı veya dilekçeyi alan personel, bu evrak veya dilekçeye 

mevzuata uygun olarak iĢlem yapar. Eğer evrakta bir eksiklik veya yanlıĢlık varsa Müdürün 

bilgisi dahilinde ilgililere bu yanlıĢ düzelttirilir veya eksiklik tamamlattırılır. 

Tamamlanamayacak veya düzeltilemeyecek bir yanlıĢlık veya eksiklik söz konusu olduğunda 

iĢlem yapılmaz. 
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ç) Birimler arasında yazıĢma, dosyalama, arĢivleme gibi konularda standartlaĢmaya 

gidilmesi için zaman zaman iĢ akıĢ Ģemaları ve ölçümlemeler kontrol edilir. 

d) Ġmza karĢılığı alınan veya elektronik ortamda evrak kayıt sistemi üzerinden 

müdürlüğe aktarılan evrak veya dilekçe, evrak kayıt sistemine kaydı yapıldıktan ve numara 

verildikten sonra tasnif edilerek havalesi için müdüre sunulur. Müdür tarafından ilgilisine 

havalesi yapılır. Ġlgilisi tarafından, teslim alınan evraka yasal süresi içinde gereği yapılır. 

e) Tüm iĢlemleri ve imzaları tamamlanan evrak, evrak kayıt sistemi üzerinden numara 

verildikten sonra ilgili yerlere gönderilmek üzere elektronik ortamda ilgilisine/ilgili 

müdürlüklere teslim edilir. 

f) Tüm iĢlemleri yapılarak ilgilisine gönderilen evrakların müdürlükte kalan sureti 

konusuna göre dosyasına konur. ArĢiv mevzuatına uygun olarak belirli süre birim arĢivinde 

saklandıktan sonra kurum arĢivine devredilir. 

g) YazıĢmalarda, Belediye BaĢkanı veya müdürlüğün bağlı bulunduğu BaĢkan 

Yardımcısının denetim ve gözetiminde, Altıeylül Belediye BaĢkanlığı Ġmza Yetkileri 

Yönergesi ve YazıĢma Kuralları ile ilgili yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.  

 

Müdürlüğün Uygulama, Usul ve Esasları 

MADDE 17 –  Destek Hizmetleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde 

olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iĢ ve iĢlemleri aĢağıda belirtilen mevzuat 

hükümlerine uygun olarak yerine getirir. 

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 

b) 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, 

c) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 

ç) 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu,  

d) 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu,  

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,  

f) 4857 sayılı ĠĢ Kanunu,  

g) 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,  

ğ) 5070 sayılı Elektronik Ġmza Kanunu,  

h) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,  

ı) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,  

i) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,  

j) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu,  

k) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 

l) Mal Alımları Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği, 

m) Hizmet Alımları Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği, 

n) Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği, 

o) Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul ĠĢlerine Dair Yönetmelik, 

l) Ġç Kontrol ve Ön Malî Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik,  

m) Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,  

n) Resmi YazıĢmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,  

o) Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik,  

ö) Mahalli Ġdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği,  

p) Ġlgili bakanlıkların tebliğ ve genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatlar.  

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar 

MADDE 18 –  Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat 

hükümleri uygulanır. 
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Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat 

MADDE 19 –  Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Altıeylül Belediye Meclisi’nin 

02/02/2017 tarih ve 29 sayılı kararı ile kabul edilen Altıeylül Belediyesi Müdürlüklerinin 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile ÇalıĢma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Destek 

Hizmetleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile ÇalıĢma Usül ve Esasları” 

yürürlükten kalkar. 

 

Yürürlük 

MADDE 20 –  Bu yönetmelik, Altıeylül Belediye Meclisi tarafından kabulü ve 

Altıeylül Belediyesi’nin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 21 –  Bu yönetmelik hükümlerini Altıeylül Belediye BaĢkanı yürütür. 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Birol ġAHĠN        Mustafa EĞĠNLĠ 

                 Komisyon BaĢkanı                            Komisyon BaĢkan V. 

 

 

 

 

 

           Burcu ÖZER        Önder ÖZDEN    Emine Nur ÇÖLLER 

         Komisyon Üyesi       Komisyon Üyesi                        Komisyon Üyesi 

 

 

 

 



1 
 

   
                                                  T.C. 

ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ 
HUKUK ve TEMEL HAKLAR KOMİSYONU RAPORUDUR. 

 

 

Rapor Karar Tarihi: 23.07.2020 

 

Rapor Karar No: 05 

 

 

Belediye Meclisimizin Temmuz ayı olağan toplantısında komisyonumuza sevk edilen 

Yapı Kontrol Müdürlüğünün, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile ÇalıĢma Usul ve Esaslarına 

Dair Yönetmeliği ile ilgili evrak komisyonumuzda incelenip değerlendirildi. 

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde;  

''Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve 

Standartlarına Dair Yönetmelik'' hükümlerine dayanılarak, Belediye Meclisi tarafından 

01.10.2019 tarih ve 119 sayılı kararı ile kurulan Yapı Kontrol Müdürlüğünün, Görev, Yetki 

ve Sorumlulukları ile ÇalıĢma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği’nin 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 18.maddesi (m) fıkrası gereğince kabul edilmesi komisyonumuzda oybirliği ile 

uygun bulunmuĢtur. 

 Meclisimizin takdirlerine saygı ile arz olunur 23.07.2020 

 

ALTIEYLÜL BELEDĠYESĠ 

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 

DAĠR YÖNETMELĠK 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1: (1) Bu yönetmelik Altıeylül Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün 

hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amcıyla, görev ve hizmet alanı 

içindeki hukuki, fiili ve idari statüleri ile her türlü görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, 

çalıĢma usul ve esaslarını düzenlemek için hazırlanmıĢtır. 

 

Kapsam 

MADDE 2 : (1) Bu yönetmelik Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün; hukuki statüsünü, görev, yetki 

ve sorumlulukları ile çalıĢma usul ve esaslarını kapsar.  
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Dayanak 

MADDE 3 : (1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu ve ilgili mevzuat, 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili 

yönetmelikleri, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklerine 

dayanılarak hazırlanmıĢtır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 : (1)  Bu yönetmelikte geçen 

a) Belediye: Altıeylül Belediyesi’ni 

b) BaĢkanlık Makamı: Altıeylül Belediye BaĢkanlığı Makamını 

c) BaĢkan: Altıeylül Belediye BaĢkanı’nı 

d) BaĢkan Yardımcısı: Altıeylül Belediye BaĢkan Yardımcısı’nı 

e) Meclis: Altıeylül Belediye Meclisi’ni 

f) Encümen: Altıeylül Belediye Encümeni’ni 

g) Müdürlük:  Yapı Kontrol  Müdürlüğü’nü 

h) Müdür: Yapı Kontrol  Müdürünü 

ı) Birim: Yapı Kontrol  Müdürlüğüne bağlı  Birimleri 

i) Birim Sorumlusu:  Yapı Kontrol  Müdürlüğüne bağlı Birimlerin Sorumlusunu 

j) Personel: Yapı Kontrol  Müdürlüğüne bağlı çalıĢanların tümünü 

k)Yönetmelik: Yapı Kontrol Müdürlüğünün Görev, Yetki ve ÇalıĢma Yönetmeliğini Ġfade 

eder. 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

KuruluĢ ve Organizasyon Yapısı 

MADDE 5: (1) 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili hükümlerine, 22.05.2016 tarihinde 

yayınlanan Resmi Gazete ile yapılan değiĢiklik ile, 26442 sayılı Belediye ve Bağlı KuruluĢları 

ile Mahalli Ġdare Birliklerinin Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına ĠliĢkin Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğe göre, Altıeylül Belediye Meclisi'nin 01.10.2019 tarih ve 119 sayılı kararı ile 

Yapı Kontrol Müdürlüğü  kurulmuĢtur. 

(2) Yapı Kontrol Müdürlüğü Belediye BaĢkanına ve yetki verdiği BaĢkan Yardımcısına bağlı 

olarak çalıĢır. Müdürlüğün organizasyon yapısı aĢağıdaki gibidir. 

1- Müdür 

2- Ruhsat Birimi 

3- Yapı Denetim Birimi 

 

Personel Yapısı 

 Müdürlüğün personel yapısı aĢağıdaki gibidir. 

 

1- Müdür 

2- Birim Sorumlusu 

3- Memur 

4- ĠĢçi 

5- SözleĢmeli Personel 

6- Yasal hükümlere göre istihdam edilen diğer personeller 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

 

MADDE 6:  

(1)Yapı Kontrol Müdürünün Görev ve Yetkileri 

 

a) Müdürlüğü baĢkanlık huzurunda temsil etmek. 

b) Müdürlüğün görev alanına giren tüm iĢ ve iĢlemlerin; ilgili mevzuatına ve yönetmelikle 

belirlenen ilkelere uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

c) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları; etkili, verimli ve 

ekonomik bir Ģekilde sevk ve idare etmek. 

d) Gerekli denetimleri yapmak/yaptırmak. BaĢkanlık Makamından gelen görev ve talimatların 

yaptırılmasını sağlamak. 

e) Müdürlük ve bağlı birimlerin görevlerini ilgilendiren mevzuat değiĢikliklerini takip 

etmek/ettirmek 

f) Müdürlük iĢlevleri ile ilgili BaĢkanlık makamının istediği raporları incelemek ve/veya 

araĢtırmalar yaparak hazırlamak/hazırlatmak. 

g) Personeli ihtisas ve becerilerine göre, uygun gördüğü birim ve görevde çalıĢtırmak, 

denetim ve gözetimini yapmak. 

h) Müdürlüğe ait taslak bütçe hazırlamak ve bütçe doğrultusunda uygulamaları yapmak. 

GerçekleĢtirme görevlilerini belirlemek. 

i) Teknolojik geliĢmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve 

haberleĢme cihazlarının yenilenmesini sağlamak için talepte bulunmak. 

j) Müdürlüğün çalıĢma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalıĢmaların bu program 

doğrultusunda yazılı ve sözlü talimatlarla yürütülmesini sağlamak. Gerektiğinde çalıĢma 

grupları oluĢturmak, görevlendirmeler yapmak, yaptıkları iĢleri denetlemek, gerektiğinde 

uyarmak bilgi ve rapor istemek. 

k) Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iĢ ve iĢlemlerinin zamanında ve doğru 

olarak yerine getirilmesini, birimde çalıĢan personelin özlük iĢlemlerinin mevzuat 

çerçevesinde yürütülmesini sağlamak. 

l) Yapı Kontrol Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak. 

m) Ġlgili mevzuat, BaĢkanlık ve ilgili Bakanlıkların verdiği genelge, bildiri, prensip kararları 

ve talimatların verdiği görev ve yetkileri kullanarak müdürlüğü yönetmek. 

n) Gerektiği takdirde toplantılar düzenlemek, toplantıları yönetmek, yönetimindeki personele 

açıklamalar yapmak/almak, çalıĢmaları değerlendirmek. 

o) Yönetimi altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların mesai 

takiplerini kontrol etmek, onaylanmıĢ yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini vermek, personelin 

hizmet eğitimini yaptırmak. 

p) Müdürlük faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak. 

r) Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisini 

kullanmak. 

s) Müdürlüğüne bağlı personelin görevlerini yerine getirmesinde süreli rastlayacağı 

aksaklıkları giderme yetkisini kullanmak. Ġdari ve teknik konularda talimat vermek. 

Ģ) Müdürlük yönetiminde görev yapan personele, performans ölçümü, ödül ve takdirname, yer 

değiĢtirme, yeni alt birimler kurma, alt birimleri ayırma ve ya birleĢtirme gibi personel 

iĢlemleri için bağlı bulunduğu BaĢkan Yardımcısı ve/veya BaĢkanlık Makamına önerilerde 

bulunmak.  

t) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularla ilgili kiĢi, birim ve kuruluĢlarla haberleĢme 

yetkisini kullanmak. 
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u) VatandaĢların Ģikâyet ve taleplerini değerlendirerek uygulanmasını sağlamak. 

v) Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluĢlarına, meslek kuruluĢlarına ve 

gerektiğinde gerçek ve tüzel kiĢilere karĢı, BaĢkanlık Makamının izni ve onayıyla, Ģahsen ya 

da evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmek. 

y) ĠĢlemlerde usulsüzlük, yolsuzluk, hukuka aykırılık gibi hususları engellemek amacıyla 

BaĢkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla yasal her türlü tedbiri almak/aldırmak. Adli 

yada idari inceleme ve soruĢturma aĢamasında, bu iĢlemleri yürüten organlara gerekli bilgi ve 

belgeleri zamanında eksiksiz olarak ulaĢtırmak. 

 

(2) Birim Sorumlusunun Görevleri 

 

Birim sorumlusu, temsil ettikleri birimin ve kendi görev alanlarına giren konulardaki iĢ ve 

iĢlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde müdüre karĢı 

sorumludur. 

a)Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlere hâkim olmak, ilgili değiĢiklikleri takip etmek. 

b) Müdürlükle ilgili kurum içi kurum dıĢı yazıĢmaları yapmak/yaptırmak. 

c) Gelen evrakı incelemek ve ilgili personele sevk etmek. 

d) Müdürün yetki verdiği durumlarda müdürlüğe gelen talep, Ģikâyet ve önerileri 

değerlendirmek. 

e) Müdürün verdiği talimatları ve görevleri yerine getirmek, yapılan çalıĢmalar hakkında bilgi 

vermek. 

f) Müdürden aldığı görevleri personele dağıtarak iĢlemlerin yapılmasını sağlamak. Etkin ve 

verimli bir Ģekilde çalıĢmalarını sağlayacak planlamayı yapmak ve iĢlerin düzenli olarak 

yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak. 

g) Personelin koordinasyonunu sağlamak, çalıĢmalarını kontrol etmek ve yönlendirmek. 

h) Problemli konularda müdürlüklerden ve ilgili kurumlardan bilgi alıp, müdürle istiĢare 

ederek çözüme kavuĢturmak. 

i) Personelin daha verimli çalıĢması için motive etmek, çalıĢmalarına yön vermek. 

j) Kanun, tüzük, yönetmelik ve yetkili organlarca belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz 

olarak yapmak ve yaptırmak. 

 

 Ruhsat Birimin Görevleri 

 

a) ĠnĢaat ruhsatı almak isteyen mal sahibinin parseli için hazırlattığı ruhsat dosyasını ve 

projeleri ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirlenen hususlara göre kontrol edip, kabul etmek. 

b) Online sistemde hazırlanacak ruhsat için adres tespitini yaptırmak. 

c) Ġlk ruhsat, tadilat ya da yenileme ruhsatları için müracaat olduğunda, gerekiyorsa terine 

gidilerek kontrol etmek. 

d) Otopark ile ilgili kontrolleri yapmak. 

e) Kat irtifakı ve kat mülkiyeti projelerini, onaylı projelere göre inceleyerek onaylamak. 

f) Korunması gereken yerler ile ilgili ruhsat baĢvurularında Balıkesir Kültür Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulundan gerekli onayları almak. 

g) Verilen ruhsatların her ay sonunda birere nüshalarının S.G.K ve gerekli diğer kurumların 

ilgili birimlerine göndermek. 

h) VatandaĢtan gelen, birimle, inĢaatla, ruhsatla ilgili sorulan sorulara sözlü veya yazılı cevap 

vermek. 

i) Birimde yürütülen iĢlemlerle ilgili alınacak harçlarla ilgili gerekli tahakkukları oluĢturmak. 

k) Kanunda belirtilen süreler içerisinde ruhsat düzenlemek, kat irtifakı, kat mülkiyeti 

projelerini onaylamak ve benzeri talepler ile, diğer talep-Ģikayet konularına cevap vermek. 

l) Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün diğer birimleri ile koordineli çalıĢmak. 
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m) Yapılan iĢlerin bilgisayar ortamında ve/veya fiziksel olarak arĢivini düzenlemek. 

 

Yapı Denetim Birimin Görevleri 

 

a) 3194 Sayılı Ġmar Kanunu ve yönetmelikleri, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun 

ve yönetmelikleri ve ilgili diğer kanun ve yönetmeliklere göre inĢaatların ruhsat ve eklerine 

uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek. 

b) Yapı denetim hizmet bedellerine esas hakkediĢleri gerekli kontrolleri yaptıktan sonra 

onaylamak ve yapı denetim kuruluĢuna ödenmesini sağlamak. 

c) Bir sonraki yıla devreden iĢlerde, yılsonu itibari ile düzenlenen yılsonu tespitlerini, inĢaatla 

ilgili, yapı denetim Ģirketinde değiĢiklik, tapuda satıĢ, Ģantiye Ģefi değiĢikliği, müteahhit 

değiĢikliği, tadilat gibi sebepler ile düzenlenen seviye tespit tutanaklarını onaylamak. 

d) Ġlgili kanun ve yönetmeliklere, ruhsat ve eki projelerine uyulmaması durumlarının tespiti 

halinde, yapı tatil tutanağının düzenlenmesini, inĢaatın durdurulmasını ve gerekli diğer 

iĢlemleri yapmak/yaptırmak. 

e) Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne gelen talep ve Ģikâyetlere kanun ile belirlenen süreler içinde 

cevap vermek. 

f) ĠnĢaat ruhsatı almıĢ her yapının (ruhsat ve eklerine, ilgili kanun ve yönetmeliklerle 

belirlenen hususlara uygun olması durumunda),kısmi(ortak kullanım alanlarının 

tamamlanması koĢulu ile) ya da tam kullanma izinlerini hazırlamak. 

g) Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün diğer birimleri ile koordineli çalıĢmak. 

h) Yapılan iĢlerin bilgisayar ortamında ve/veya fiziksel olarak arĢivini düzenlemek. 

i) VatandaĢtan gelen, birimle, inĢaatla, ruhsatla ilgili sorulan sorulara sözlü veya yazılı cevap 

vermek. 

j) Birimde yürütülen iĢlemlerle ilgili alınacak harçlarla ilgili gerekli tahakkukları oluĢturmak. 

k) Asansör tescil belgesi düzenlemek. 

 

ArĢiv ve Evrak Kayıt Bölümünün Görevleri 

 

a) Müdürlüğe gelen her türlü Ģahıs dilekçe ve resmi yazıĢmaların kayıtlarını tutmak, takibini 

yapmak. 

b) Evrakların müdür veya birim sorumlusundan havalesini alarak ilgili personele iletmek. 

c) Kayıt, arĢiv ve çıkıĢ iĢlemlerinin koordineli çalıĢmasını sağlamak. 

d) Verilen evrakların geciktirilmeden iĢleme sokulması, iĢlemi biten dosyaların tüm 

kayıtlarının yapılarak arĢivde saklanması, zimmetle incelenmek üzere verilen dosyaların 

iadesini ve takibini yapmak. 

e) ArĢivdeki dosyaları periyodik aralarla kontrol ederek sırasının, yerinin doğru olduğunun 

denetimini yapmak. 

f) Kamu kurum ve kuruluĢlarına, periyodik evrakların(istatistiki formlar, 

Kaymakamlık/BüyükĢehir ile yazıĢmalar v.b.) aksamadan gönderilmesini sağlamak. 

g) ĠĢlemden gelen evrakların eklerini ve kayıtlarını kontrol ederek, ilgili Ģahıs veya kurumlara 

gönderilmesini sağlamak. 

h) Evrakların dosyalarında ve klasörlerde düzenli bir Ģekilde saklanmasını temin etmek. 

i) Müdürlüğe ait evrak ve dosyaların arĢivlenerek muhafaza edilmesini sağlamak. Müdürlüğe 

gelen evrakların arĢivdeki iĢlem dosyaları ile birleĢtirilerek iĢleme konulmasını sağlamak. 

j) Müdürlük makamınca istenen gizliliğe haiz özel yazıĢmaları yapmak. 

k) EskimiĢ iĢlem dosyalarını yenileyip sağlamlaĢtırmak. 

l) Müdürlükte bulunan demirbaĢların takibiyle, fotokopi, tarayıcı gibi cihazların malzeme, 

bakım ve tamirini takip etmek. 

m) Eksik kırtasiye ve matbu evrakları gerekli yerlerden talep etmek. 

n) Yıllık müdürlük bütçesini hazırlamak ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek. 
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o) Personelle ilgili özlük yazıĢmalarını yapmak. 

p) Teknik personelin talep ettiği dosyaları zimmet karĢılığı vermek. 

r) ArĢivdeki dosyaların her türlü zararlı etki ve unsurlardan(yangın, hırsızlık, nem, su baskını, 

toz, haĢerat gibi)korumak için gerekli önlemleri almak. 

s) Haftalık ve/veya yıllık faaliyet raporlarını saklamak. 

Ģ) Kendilerine verilen görevleri mevzuat, BaĢkanlık bildirileri ve üst amirlerinin talimatları 

doğrultusunda gecikmesiz olarak yapmak. 

 

Müdürlük Birim ve Bölümlerinin Ortak Görevleri 

 

a) Birime ait iĢ ve iĢlemlere iliĢkin verilerin güncel olarak tutulmasını sağlamak ve 

gerektiğinde ilgili birim ve yönetime sunmak. 

b) Müdürlük içindeki diğer birimlerle beraber yürütülen süreçlerde aksayan tarafları 

iyileĢtirmek için öneriler sunmak. 

c) Tüm personel ile iĢbirliği ve uyum içerisinde çalıĢmak. 

d) Personel yaptıkları iĢleri, göreve gittiği/gideceği yerleri, tetkik/kontrol iĢlerini, bu konuyla 

ilgili ve yetkili kiĢilerden baĢkasına açıklamada bulunamaz. 

e) Sınıf, etiket, unvan farkı gözetmeden her vatandaĢa eĢit davranmak. 

f) Mesai bitiminde masası üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine 

koyar ve kilitler. 

g) Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan personel, korumak ve saklamak ile görevli olduğu 

evrakı, kendisinden sonra göreve baĢlayacak personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz. 

h) Müdürlüğü ilgilendiren çeĢitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel 

arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. 

i) Her personel görev ve çalıĢmaları yönünden müdüre karĢı sorumludur. Müdür tarafından 

mevzuat hükümlerine uygun olarak verilen diğer görevleri de yapar. Olumsuz bir durumda 

konu müdüre yansıtılır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

ĠĢbirliği ve Koordinasyon, Uygulama Usul ve Esasları 

 

MADDE 7:  

ĠĢbirliği ve Koordinasyon 

a) Müdürlük dâhilinde çalıĢanlar arasındaki iĢbirliği ve koordinasyon müdür tarafından 

sağlanır. 

b) Müdürlüğe gelen tüm evraklar, toplanıp konularına göre ayrıĢtırılıp dosyalandıktan sonra 

müdüre iletilir. 

c) Müdür, evrakları gereği için ilgili birim veya personele servis eder. ĠĢlemlerin takibini ve 

sonuçlandırmasını sağlar.  

d) Müdürlükler arası yazıĢmalar ilgili teknik elemanlar ve müdürün imzası ile yürütülür. 

e) Kurum dıĢı özel ve tüzel kiĢileri, Valilik, Kaymakamlık, Kamu Kurum ve KuruluĢları ile 

diğer Ģahıslara gönderilen yazıĢmalar, Belediye BaĢkanının baĢkan adına yetki verdiği 

makamın imzası ile gönderilir. 

 

Uygulama Usul ve Esasları 

f) Yapı Kontrol Müdürlüğü bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, 

müdürlüğün görev alanına giren iĢ ve iĢlemleri yürürlükteki kanun, mevzuat hükümlerine ve 

Belediye BaĢkanlığınca yayımlanmıĢ yönetmelik, yönerge, talimat, prosedür v.b. iç 

mevzuatlara uygun olarak yerine getirir. 
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BEġĠNCĠ BÖLÜM 

 

Son Hükümler 

 

MADDE 8:  

Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

Yürürlük 

 

MADDE 9:  

Bu yönetmelik, Altıeylül Belediye Meclisi tarafından kabulü ve Altıeylül Belediyesinin 

internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

 

MADDE 10:  

Bu yönetmelik hükümlerini Altıeylül Belediye BaĢkanı yürütür. 

 

 

 

 

 

Mehmet Birol ġAHĠN        Mustafa EĞĠNLĠ 

                 Komisyon BaĢkanı                            Komisyon BaĢkan V. 

 

 

 

 

 

            Burcu ÖZER        Önder ÖZDEN      Emine Nur ÇÖLLER 

         Komisyon Üyesi       Komisyon Üyesi                        Komisyon Üyesi 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
                                                  T.C. 

ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ 
HUKUK ve TEMEL HAKLAR KOMİSYONU RAPORUDUR. 

 

 

Rapor Karar Tarihi: 23.07.2020 

 

Rapor Karar No: 06 

 

 

Belediye Meclisimizin Temmuz ayı olağan toplantısında görüĢülerek komisyonumuza 

havale edilen, Belediye Meclis Üyelerimizden Taylan BENLĠ, Bürhanettin AĞABEYOĞLU, 

Burcu ÖZER, Ayla KAYMAZ, Aytuğ YARMAZ, Ayhan ÖZTÜRK ve Fatih BALĠN 

tarafından verilen önerge ile gündeme alınan, Tüketici Hakları Komisyonu kurulması ile ilgili 

evrak görüĢüldü. 

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde;  

Altıeylül Belediye Meclisinin 02.07.2020 tarih ve 49 sayılı kararına istinaden kurulan 

komisyonlarda Hukuk ve Temel Haklar Komisyonu bulunduğundan, kurulması talep edilen 

komisyonun içeriğinin ve görev alanının Temel Haklar ibaresi ile aynı olduğundan, 5393 

sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince talep edilen “Tüketici Hakları 

Komisyonu” kurulması komisyonumuzda Meclis Üyesi Burcu ÖZER’in ret oyuna karĢılık oy 

çokluğu ile uygun bulunmamıĢtır. 

 Meclisimizin takdirlerine saygı ile arz olunur. 23.07.2020 

 

 

 

Mehmet Birol ġAHĠN        Mustafa EĞĠNLĠ 

                 Komisyon BaĢkanı                            Komisyon BaĢkan V. 

 

 

 

 

           Burcu ÖZER        Önder ÖZDEN    Emine Nur ÇÖLLER 

         Komisyon Üyesi       Komisyon Üyesi                        Komisyon Üyesi 

      (Ret) 



   
                                                  T.C. 

ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ 
HUKUK ve TEMEL HAKLAR KOMİSYONU RAPORUDUR. 

 

 

Rapor Karar Tarihi: 19.08.2020 

 

Rapor Karar No: 07 

 

 

Belediye Meclisimizin Temmuz ayı olağan toplantısında görüĢülerek komisyonumuza 

havale edilen, Belediye Meclis Üyelerimizden Taylan BENLĠ, Bürhanettin AĞABEYOĞLU, 

Burcu ÖZER, Ayla KAYMAZ, Aytuğ YARMAZ, Ayhan ÖZTÜRK ve Fatih BALĠN 

tarafından verilen önerge ile gündeme alınan, Çevre Komisyonu kurulması ile ilgili evrak 

görüĢüldü. 

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde;  

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesinde “Belediye meclisi, üyeleri 

arasından en az üç en fazla beĢ kiĢiden oluĢan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların 

bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir “ hükmü 

bulunmaktadır. 

Belediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 49 sayılı kararı ile kurulması uygun 

bulunan Sosyal Hizmetler, Engelliler, Sağlık ve Halkla ĠliĢkiler Komisyonu isminin Sosyal 

Hizmetler, Engelliler ve Halkla ĠliĢkiler Komisyonu olarak değiĢtirilmesi, 5393 sayılı 

Belediye Kanunu’nun 24. Maddesine istinaden Çevre ve Sağlık Komisyonu kurulması,  siyasi 

parti gruplarının meclisteki üye sayısının, meclis üye tam sayısına göre oranlanması 

neticesinde komisyonun 5 üyeden oluĢması ve üye seçimi yapılması, kurulan Çevre ve Sağlık 

Komisyonu’nun 2021 yılı Nisan ayı meclis toplantısına kadar görev yapması 

komisyonumuzda oy birliği ile uygun bulunmuĢtur.  

 Meclisimizin takdirlerine saygı ile arz olunur. 19.08.2020 

 

 

Mehmet Birol ġAHĠN        Mustafa EĞĠNLĠ 

                 Komisyon BaĢkanı                            Komisyon BaĢkan V. 

 

 

 

 

           Burcu ÖZER        Önder ÖZDEN    Emine Nur ÇÖLLER 

         Komisyon Üyesi       Komisyon Üyesi                        Komisyon Üyesi      


