
 
 

 

KIRIKKALE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNETMENLİĞİ 

 

(A) KAPSAM: Yazı İşleri Müdürlüğü, belediye karar organları olan Belediye Encümeni ve      

Belediye Meclisinin çalışmalarının yürütülmesine yardımcı olmak,alınan kararların  

yazılmasını,kaydedilmesini,ilgililere duyurulmasını ve arşivlenmesini temin etmek, 

belediyenin gelen ve giden yazışmalarını kaydetmek ve ilgililere göndermek. 

(B) YASAL DAYANAK: Yazı İşleri Müdürlüğünün  çalışmaları ile ilgili temel yasal 

düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir. 

Belediye Kanunu,tüzükler,yönetmenlikler ve genelgeler. 

   

MADDE-1   
 

            Bu yönetmelik     Kırıkkale    Belediyesi    Yazı   İşleri  Müdürlüğü’nün çalışma 

esaslarını     düzenler. 

 

  MADDE-2 

 Bu yönetmenlik  hükümleri  Yazı   İşleri     Müdürü,   Yazı   İşleri   Müdür  

Yardımcısı,Evrak Kalem şefliği  ve  Encümen ve Meclis Kalem Şefliği’nin görev,yetki ve 

sorumluluklarını kapsar. 

MADDE-3  

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ: 

a- Belediye Başkanlığının bütün iş ve işlemlerinin yasal mevzuat ve kurum mevzuatları 

doğrultusunda kanun,yönetmelik,tüzük ve genelge gibi düzenlemeler çerçevesinde görev ve 

yetkileri içerisine giren konularda gerekli tedbir  ve yazışmalar ile iş ve işlemleri yaptırmak. 

b-Hizmetin ifasında  personele sözlü ve yazılı emirler vermek,verilen emirleri takip etmek. 

c- Başkanlık Makamı ile belediyenin bütün birimleri ile ilgili iş ve işlemlerin yazışmalarıyla 

ilgili iş ve işlemlerini  sağlamak. 

d- Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları tarafından verilen işlerin kanun,tüzük,kararname 

ve yönetmenliklere uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek. 

e- 5272 sayılı kanunun yazı işleri müdürlüğü (encümen ve meclis )  ile ilgili maddeleri ile 

kanunla ilgili çıkartılan tüzük ve yönetmenlikler çerçevesinde iş ve işlemleri yerine getirmek. 

MADDE-4   

 

 



 
 

YAZI İŞLERİ MÜDÜR YARDIMCISI’NIN GÖREVLERİ: 

a- Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarının vereceği görevleri kanun,tüzük ve 

yönetmenliklere uygun olarak yapmak. 

b- Yazı işleri müdürünün vereceği tüm görevleri yapmak. 

c- Yazı işleri müdürlüğü ile ilgili  bütün iş ve işlemleri yapmak,yaptırmak ve takip etmek. 

d- Yazı işleri müdürlüğü personelinin iş ve işlemlerini denetleyerek yasa,tüzük ve 

yönetmenliklere uygun olarak takiplerini yapmak. 

MADDE -5 

EVRAK KALEM ŞEFLİĞİ: 

Evrak kalem şefliğinin görevleri: 

a- Müdür, Müdür Yardımcısı  ve Şef’in emirleri doğrultusunda evrak kalemine ait olan bütün 

iş ve işlemleri yerine getirmek. 

b- Müdürlüğü gelen her türlü evrakların giriş ve çıkış defter kayıtlarını tutmak. 

c- Her türlü belediye ile ilgili gelen veya dışarıya giden evrakların ilgili birimlere zimmetli 

olarak   gönderilmesini sağlamak. 

d- Vatandaşların dilekçelerini kaydedip ilgili servislere havalesini yapmak. 

e- Gelen ve giden evrakların düzenli ve tertipli olarak muhafaza edilmelerini sağlamak,günü 

geçmiş evrakları arşiv şefliğine teslimini sağlamak. 

f- Müdür,Müdür Yardımcısı ve Şef’in emirleri doğrultusunda evrak kalemine ait olan bütün 

iş ve işlemleri yerine getirmek. 

g- Belediye dahilindeki müdürlüklerin her türlü resmi yazılarını elden veya posta ile 

göndermek. 

h- Asker evrakı ile iş ve işlemleri yapmak ve takip etmek. 

i- Fotokopi ile belediye birimlerinin ve belediyeye gelen vatandaşların ücret karşılığı 

fotokopilerini çekmek. 

j- Kanun,tüzük,yönetmenlik, ses yayın ve ilanlarına ilişkin tutanak ve yazıların özel bir 

dosyalama yöntemi ile muhafazasını sağlamak. 

k- Gelen evrak ve dilekçelerin yanıtlanma ve işlem görme durumu bilgisayar aracılığı ile 

sürekli olarak izlenmesi. 

l- Bilgisayardan dönemsel rapor alınarak yanıtlanmayan dilekçelerin belirlenmesi ve 

nedenlerinin soruşturulması. 

m- Resmi gazeteleri ilgili servislere göndermek. 

n- Demirbaş sorumluluğu ve gerektiğinde mutemet olarak görev yapmak. 

o- Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkında 4109 sayılı kanun uyarınca yardım 

isteyenlerin;  

                     Yardımdan istifade için kanunun (2) maddesine uygunluğunun tespitini yapmak. 

                     Yardıma muhtaç kalındığının tespiti için Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından 

(SSK-Bağ- kur-Emekli Sandığı),tapu dairelerinden vs. araştırma yapılmasını istemek. 

 

 



 
 

MADDE –6  

EVRAK KALEM ŞEFİ’NİN GÖREVLERİ: 

a- Müdür ve Müdür Yardımcısının emirlerini yerine getirmek. 

b- Evrak kalemine ait her türlü  iş ve işlemlerin takibini yapmak. 

c- Evrak kaleminde çalışan personellerin verimli olarak çalışmalarını sağlamak. 

d- Evrak kaleminin tertip, düzen ve disiplinini  sağlanmak. 

 

MADDE- 7 

ENCÜMEN VE MECLİS KALEM ŞEFLİĞİ: 

Encümen ve meclis kalem şefliğinin görevleri: 

a- Encümen ve meclis kararlarını yazarak ilgili birimlere göndermek. 

b- Encümen ve meclis kararlarının asıllarını muhafaza etmek ve düzenli olarak dosyalamak. 

c- Encümen ve meclis ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yerine getirmek. 

d- Önceki yıllara ait  encümen ve meclis kararlarını  arşiv şefliğine teslim etmek. 

e- Encümen ve meclis kalemiyle ilgili her türlü yazışmaları yapmak 

f- Belediye meclisinin toplantılarına ait gündemlerin yasal süreleri içinde meclis üyelerinin 

beldedeki adreslerine gönderilmesi,münasip vasıtalarla mahalli gazetelerde ilanına ilişkin 

belgelerin dosyalanması ve saklanmasını sağlamak. 

g- Meclis toplantılarında alınan kararların süresi içinde mahallin en büyük mülki amirine 

gönderilmesi ve kesinleşen kararların süresi içinde uygun araçlarla halka duyurulmasını 

sağlamak. 

h- Meclis kararlarının ilgili yerlere zamanında gönderilip gönderilmediğini belgeleme ve 

dosyalamasını yapmak. 

i- Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin mal beyanı ile ilgili yasa hükümlerini yerine 

getirmek. 

j- Belediye meclis ve encümen üyelerinin huzur haklarının belgelenmesi ve tahakkukunun 

yapılması sağlamak. 

k- Belediye Başkanı tarafından belediye encümenine havale edilen evrakların süresi içinde 

encümende görüşülmesini sağlamak, verilen kararları deftere toplantı sırasında yazmak. 

l- Encümen kararlarının yazılması birer imzalı örneklerinin sırasına göre kararın dayanak 

evrakları ile birlikte dosyalanması ve saklanmasını sağlamak. 

m- Belediye encümen karar tutanak defterinin yıl içinde kaç adet karar verildiğine ilişkin 

açıklama yazılmasını  ve tasdik ettirilmesini sağlamak.  

n- Diğer iş ve işlemleri yapmak.  

 

 

 

 

 

 



 
 

MADDE-8 

ENCÜMEN VE MECLİS KALEMİ ŞEFİ’NİN GÖREVLERİ: 

a- Müdür ve Müdür Yardımcısı’nın  vermiş olduğu emir ve direktifleri yerine getirmek. 

b- Encümen ve Meclis Kaleminin tertip ve düzenini sağlamak. 

c- Personelin yasa ve tüzüklere uygun olarak çalışması sağlamak. 

d- Personelin yapmış olduğu iş ve işlemleri takip etmek. 

e- Encümen ve Meclis Kalemiyle ilgili her türlü iş ve işlemleri takip etmek.  

 

 

MADDE –9 

BU YÖNETMENLİĞİ KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANI YÜRÜTÜR. 

MADDE –10  

BU YÖNETMENLİK BELEDİYE MECLİSİNCE KABUL EDİLDİKTEN SONRA 

YÜRÜRLÜĞE GİRER . 

MADDE-11 
 

BU YÖNETMENLİK 11 MADDEDEN İBARETTİR.  


