
1 

 

T.C. 

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK  

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

 

Amaç ve Kapsam  

                MADDE 1  

                  Bu yönetmelik; Özel Kalem Müdürlüğü'nün görev dağılımını düzenlemesi, birime 

verilen yetki, görev ve sorumlulukların tam, zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesi ile 

ilgili usul ve esasları düzenler ve kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 2 

                  Bu yönetmelik; 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/1-b bendi 

ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar  

MADDE 3  

Bu Yönetmelikte geçen; 

a)Başkan   : Buca Belediye Başkanını, 

b)Belediye : Buca Belediyesini, 

c)İdare      : Buca Belediye Başkanlığını, 

ç)Müdür    : Özel Kalem Müdürünü, 

d)Müdürlük  : Özel Kalem Müdürlüğünü, 

e)Personel  : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Teşkilat 

 

Kuruluş ve Teşkilat 

MADDE 4  

Özel Kalem Müdürlüğü’nün 09.10.2006 tarih 176 Sayılı Meclis Kararı ile ihdası 

yapılmıştır. Müdürlük, 16.10.2006 tarihinde kurulmuştur. 

Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıda ifade edilmektedir: 

a)Özel Kalem Müdürü; müdürlüğü yönetme ve temsil etme görev ve yetkisine sahip 

amirdir. 

b)Büro personeli; müdürlüğe gelen ve giden tüm evrakların kayıt işlemlerini yapan, 

evrakları zimmetleyerek ilgili yerlere gönderen birimdir. 

c)Başkanlık Sekretarya; Başkanlık Makamının sekretarya hizmetlerini ve protokol 

hizmetlerini yürüten birimdir. 

 

Diğer Birimlerle İlişkiler 

MADDE 5 

Müdürlük işlevi ve hizmetin bütünlüğü ilkesi gereği diğer belediye birimleri ile koordineli 

olarak çalışır. 
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Bağlılık  

MADDE 6 

Özel Kalem Müdürlüğü doğrudan Buca Belediye Başkanlığı'na bağlı olarak görev 

yapar. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki, Sorumluluk 

 

Müdürlüğün  Görevi 

MADDE 7   
a)Başkanlık Makamının protokol, temsil, tören, ağırlama, iş ve işlemlerini 

düzenlemek, harcama yetkilisi eliyle, Başkan adına temsil, tören ve ağırlama bütçesini 

kullanmak. 

b)Başkanın davet, ziyaret, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini 

bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri vs. önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her 

türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek, yürütmek, zaman ve yerlerini Başkana bildirmek. 

Bu gibi törenlere Başkanın iştirak etmesini temin etmek, Başkanın iştirak edemediği program, 

tören gibi etkinliklerde Başkan adına protokol gereklerini yerine getirmek. 

c)Başkanı, ziyarete gelen yurtiçi ve yurtdışından konukların en iyi şekilde 

karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını sağlamak. 

ç)Başkanın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine etmek, vatandaşlar, 

kurum ve kuruluşlardan gelen randevu talepleri doğrultusunda Başkan ile görüşmelerini 

sağlamak. 

d)Meclisi, Encümeni ile Belediye’ de hizmet veren tüm müdürlüklerin kendi 

aralarında ve bu müdürlüklerle Başkanlık Makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu 

sağlamak.  

e)Başkan’ın talimatlarını ilgili başkan yardımcılarına, tüm müdürlük ve birimlere 

iletmek. 

 

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 8 

Özel Kalem Müdürü; 

Başkanlık Makamı’nca Müdürlüğe verilen yetkileri kullanarak, tüm görevlerin yerine 

getirilmesini kanunlar çerçevesinde sağlamakla yükümlü olup, Başkanlık Makamına karşı 

sorumludur. 

Bu kapsamda müdürün görevleri aşağıda ifade edilmektedir: 

a)Müdürlüğün harcama yetkilisi sıfatıyla belediye bütçesinden öngörülen harcamaların 

yapılmasını sağlamak. 

b)Başkanlık Makamı’nca uygun görülen iş ve işlemlerin yürütülmesi için; gereken 

kararların ve tedbirlerin alınması ve uygulanmasını sağlamak. 

c)Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermeye 

yetkilidir. 

ç)Sorumlu olduğu tüm personelin yıllık, mazeret, hastalık, doğum ve ücretsiz vb. izin 

kullanış zamanlarını planlamaya ve kullanılmasını sağlamak. 

d)Müdürlükle ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapılıp, dosyalanıp, 

arşivlenmesini sağlamak. 

e)Başkanlık Makamından alacağı emirleri müdürlük personeline iletmek ve 

uygulanmasını izlemek. 

f)Müdürlük personelinin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek. 
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g)Müdürlüğün, stratejik planı, birim performans programı ve faaliyet raporu ile yıllık 

bütçesini hazırlamak, 

 

Personelin görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 9 

Tüm personel aşağıdaki genel ilkeler çerçevesinde iş ve işlemlerini yürütmek 

zorundadır. 

a)Irk, cinsiyet, yaş, inanç, siyasi düşünce, sınıf, kabiliyet ve benzeri hiçbir ayrımcılığı 

gözetmeden her vatandaşa eşit davranmak. 

b)Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli 

evrakı, bilgiyi kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmek. Devir işlemini 

gerçekleştirmeden görevinden ayrılmamak. 

c)Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket etmek. 

Uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışmak. 

 

1)Büro Personeli  (Özel Kalem Büro İş ve İşlemleri) 

a)Belediye birimleri tarafından düzenlenen açılış, temel atma gibi etkinliklerde yer 

almak. 

b)Başkanlık Makamı'nın davetli olduğu Ulusal Bayram veya resmi törenlerde 

Belediye Başkanı’nın protokol düzenine uygun bir şekilde ağırlanmasını sağlamak. 

c)Başkanlık Makamı tarafından yerine getirilmesi istenen iş ve işlemleri yapmak. 

ç)Başkanlık Makamı’na iletmek istenen mesajları iletmek. 

d)Başkanlık Makamı ile ilgili gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak. 

e)Müdürlüğün yazışmalarını organize etmek. 

f)Evrak arşivini yapmak. 

g)Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde görev yapan işçi ve memur personelin hak ve 

görevlerine İlişkin iş ve işlemleri yapmak. 

ğ)Başkanlık Makamı tarafından yerine getirilmesi istenen iş ve işlemleri yapmak. 

 

2)Başkanlık Sekretarya 

a)Başkanlık Sekretaryası Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde bulunmakla beraber, 

sekretaryada görev yapan personelin görev dağılımını ve çalışma şeklini doğrudan Belediye 

Başkanı belirler. 

b)Başkanlık sekretaryası Belediye Başkanı'nın günlük randevu düzenini sağlar. 

c)Birim yöneticilerinin Belediye Başkanı ile görüşmelerini sağlar. 

ç)Belediye Başkanı'nın mesajlarını diğer birimlere iletir. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Denetim 

 

 

MADDE 10 

Müdürlük çalışmaları ve sonuçları Buca Belediye Başkanı tarafından denetlenir. 

Müdürlük,  Başkanın talimatı üzerine çalışmaları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi inceleme 

ve denetlemeye esas olmak üzere sunmakla yükümlüdür. Yılsonu raporunun dışında da belli 

konularla ilgili raporlar Başkanlığa sunulabilir. Belediyenin denetleme organı tarafından 

yapılacak inceleme ve denetim yalnızca kalem işlemleri, defter kayıtları ile bunların idari ve 

mali sonuçlarını kapsar. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm Bulunmayan Hususlar 

MADDE 11 

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, ilgili diğer mevzuat hükümleri 

uygulanır. 

 

Yürütme 

MADDE 12 

Bu yönetmelik hükümleri Buca Belediye Başkanlığı’nca yürütülür. 

 

Yürürlük 

MADDE 13 

Bu yönetmelik; 5393 S.K.md:18/1-m bendi gereği Buca Belediye Meclisi’nde kabul 

edildikten sonra 3011 S.K.md:2 gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile 

ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


