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T.C. 

BURDUR BELEDĠYESĠ 

MECLĠS KARARI 

 
Karar No         :2014/144         Dairesi :Belediye Başkanlığı 

Karar Tarihi     :06/08/2014       Birimi  :Başkan Yardımcılığı 

Evrak No         :250              Konusu  :Belediye Teşkilat Yönetmeliği 

Evrak Tarihi     :01/08/2014       Saati   :14 00 

     

            

BELEDĠYE MECLĠSĠNDE BULUNANLAR :  Belediye BaĢkanı Ali Orkun ERCENGĠZ, Üyeler;  Mehmet 

Ferit ÇELĠKBAġ, Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAġLIOĞLU, 

Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEġĠLYURT, ġengül TEKĠN, 

Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet Fatih ÇINAR, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan Ġġ, Ali UZ, 

Aysun ÇETĠNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGĠ, Yavuz Mehmet KAYA, Ġbrahim 

OĞUZ. 

 

BELEDĠYE MECLĠSĠNDE ĠZĠNLĠ SAYILANLAR      :  Üye; - 
   
BELEDĠYE MECLĠSĠNDE BULUNMAYANLAR         :  Üye;  Osman KURT  

   

Gündemin 2.maddesine geçildi. BaĢkan Yardımcılığının 01.08.2014 tarih ve 250 sayılı yazısı 

okundu. Bu yazıda, Burdur Belediyesi TeĢkilat Yönetmeliği hususunda çalıĢma yapmak üzere 

Belediye Meclisinin 04.06.2014 tarih ve 2014/118 sayılı kararı ile oluĢturulan komisyon çalıĢmalarını 

tamamladığından, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi gereğince hazırlanan ve belediye 

meclisinin 06.06.2007 tarih ve 2007/79 sayılı kararı ile kabul edilen Burdur Belediyesi TeĢkilat 

Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili hazırlanan taslağın Belediye Meclisince görüĢülerek 

karara bağlanması talebi yer almaktadır. 

 

 
 Gereği Düşünüldü: 

 

 Yapılan müzakeresi ve iĢaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. 

Maddesi gereğince 06.06.2007 tarih ve 2007/79 sayılı meclis kararı ile kurulan Yapı Kontrol 

Müdürlüğünün kaldırılmasına, yine 06.06.2007 tarih ve 2007/79 sayılı meclis kararı ile kabul edilen 

Burdur Belediyesi TeĢkilat Yönetmeliğinin 21. maddesinde yer alan Su ĠĢleri Müdürlüğünün isminin 

Su ĠĢleri ve Kanalizasyon ĠĢleri Müdürlüğü olarak değiĢtirilmesine ve Burdur Belediyesi TeĢkilat 

Yönetmeliğinin karar ekindeki Ģeklinin, Yavuz Mehmet KAYA ve Ġbrahim OĞUZ‟ un çekimser 

oylarına karĢılık kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin BaĢkan Yardımcılığına 

gönderilmesine oy çokluğu ile karar verildi. 

 

  

 

 

 
Ecz.Ali Orkun ERCENGĠZ                  Arif PAK                                   Ayfer HINCAL 

       Belediye BaĢkanı                                        Kâtip                                                  Kâtip 
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BURDUR BELEDĠYESĠ  

TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

 

 

Amaç: 

Madde 1: Bu Yönetmelik Burdur Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluĢ, görev, yetki. Sorumluluk 

ve çalıĢma esaslarını düzenler. 

 

Kapsam: 
Madde 2: Bu Yönetmelik  Burdur  Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin teĢkili ile bu 
birimlerin görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan  iĢ ve iĢlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine 
iliĢkin esas ve usulleri kapsar. 
 
Kanuni Dayanak: 
Madde 3: Bu Yönetmelik; 5393 Sayılı Belediye Kanunun  48 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıĢtır. 
 
Tanımlar : 
Madde 4: Bu Yönetmelikte geçen tanımlar aĢağıda açıklanmıĢtır. 
a) Belediye: Burdur Belediyesini. 

b) BaĢkan : Burdur Belediye BaĢkanı. 

c) BaĢkanlık: Burdur Belediye BaĢkanlığı. 

d) BaĢkan Yardımcısı: Belediye BaĢkanı tarafından kendi yetkilerinin bir kısmını devrettiği ve 

memur statüsünde veya Belediye meclis üyeleri arasından atanan görevli 

e) ÇalıĢma Birimi-Birim: Bir amirin yönetiminde Belediye görevlerinden bir veya birkaçını yerine 

getirmek üzere teĢkilatlandırılmıĢ ve hizmetine uygun adlandırılmıĢ birimlerdir.  

f) Servis: Birimler içinde yer alan değiĢik çalıĢma alanıdır. (GeliĢen Ģartlara göre yeni servislerin 

oluĢturulması veya mevcut bir servisin iptal edilmesi vb. iĢlemler BaĢkanlık onayına tabidir.) 

g) Amir: ÇalıĢma biriminin görev ve yetkilerini koordine edip denetleyen ve o birimin tüm personel 

ve iĢlemlerinden Belediye BaĢkanlığına karĢı sorumlu olan Müdür, Amir, ġef, uzman unvanlarından 

birine haiz ve o birimin en üst yetkilerine sahip görevli memur. 

h) Sorumluluk Alanı: Birimlerin yasal olarak sorumlu bulundukları iĢ ve iĢlemler. 

   
Temel Ġlkeler: 
Madde 5: Belediye hizmet ve faaliyetlerinde etkinliklerde, adalet, hizmette kalite,sorunlara kalıcı ve 
yerinden çözüm sağlamak temel ilkedir.Bu kapsamda ; Ülkenin rekabet gücünün artırılmasına katkı 
sağlamak,BaĢkanlık makamına karĢı sorumluluk bilincinde olmak, hizmet kalitesini iyileĢtirmek, bir 
iĢi ilk defasında doğru yapma Ģuurunu yerleĢtirmek, hizmet maliyetlerini düĢürmek ve zamandan 
tasarruf etmek, zamanı doğru kullanmak, vatandaĢ Ģikayetlerini azaltmak, hizmet verilen kesimin 
memnuniyetini sağlamak, Belediye imajının yükseltilerek kamuoyunda kuruma olan güven 
duygusunu geliĢtirmek, etkin bir evrak sistemi oluĢturmak, mevcut kaynakları optimum Ģekilde 
kullanmak, çalıĢanların kuruma bağlılığını artırmak, yönetime kullanılabilir ve etkin bir karar almada 
destek sağlayıcı nitelikte bilgi sunmak, vatandaĢların ihtiyaçlarını sürekli gözden geçirmek, etkin bir 
haberleĢme ağını kurmak, müdürlük hizmetlerini yürütürken kurum içi ve kurum dıĢı  birimlerle 
gereken irtibatı ve koordinasyonu sağlamak, görev alanına giren iĢlerin yıllık plan ve programlarını 
yapmak, sürekli değiĢim ve geliĢime açık olmak, birlik ruhuyla çalıĢma prensiplerini tüm kuruma 
yaymak hedeflenmektedir.  
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 
BĠRĠMLER,  

BĠRĠMLERĠN KURULUġ, TEġKĠLATLANMA VE GÖREVLERĠ 
 

Madde 6: 

Birim Adı                              : BaĢkan Yardımcılığı  

Bağlı Bulunduğu Makam    : Belediye BaĢkanı  

Sorumluluk Alanı  : Belediye BaĢkanlığının sorumluluk alanı içinde, BaĢkanın verdiği 

yetkiler çerçevesinde Belediye BaĢkanına karĢı sorumludur. Ġlgili birimlerin hizmet alanları ile kanun, 

tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasını sağlar ve izler. Belediye hizmetlerinin uygulanmasını ve 

denetlenmesini Belediye BaĢkanının verdiği sorumluluk içinde yürütür. 

A. KuruluĢu: BaĢkan Yardımcılığı BaĢkan Yardımcısı ve  bünyesinde çalıĢan memur personelden 

oluĢur. 

B. Görevleri: BaĢkan Yardımcılığının  görevleri  aĢağıdaki gibidir. 

1. 5393 sayılı Belediye Kanunun 42 inci maddesi gereğince Belediye BaĢkanının verdiği yetki 

çerçevesindeki görevleri yapmak, kurul ve toplantılarda temsil etmek. 

2. Ġlgili Hizmet Birimleri arasında koordinasyon sağlamak. 

3. Stratejik Plan ve Performans Programı ile yıllık bütçe, yatırım programının hazırlanmasını ve 

koordinasyonunu yürütmek. 

4. Belediyece hazırlanan ve uygulanan organizasyonların gerçekleĢtirilmesinde aktif rol üstlenmek. 

5. Belediye birimlerindeki personelin bilimsel ve teknolojik geliĢimine uygun yetiĢtirilmesi, kurumsal 

mesleki eğitimin verilmesi için organizasyon yapmak. 

6. Belediye BaĢkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 AB Projeleri ve ARGE Servisi: 
1. AB Projeleri, ikili ya da çok ortaklı ulusal ya da uluslar arası proje araĢtırma yürütme, 

uygulama çalıĢmalarını yürütmek. Kent ile ilgili ARGE projelerinin araĢtırma, geliĢtirme ve 

uygulamalarını yapmak. (BAKA vb.) 

2. Ġl kalkınması için kurumsal kapasiteyi artırmak ve yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde kurum, 

kuruluĢ ve kiĢiler ile iĢbirliği oluĢturmak ve ortak faaliyetler yürütmek. 

3. Avrupa Birliği ve diğer uluslar arası kurum ve kuruluĢlar ile iliĢkileri yürütmek. 

4. Yabancı yerel yönetim, üniversite ve sivil toplum kuruluĢları ile iĢbirliği sağlamak. 

5. Avrupa Birliğine adaylık sürecinde Türkiye‟nin uymak zorunda olduğu müktesebata göre 

gerçekleĢen mevzuat değiĢikliklerinin takibi ile gerektiğinde ilgili birimleri haberdar etmek ve 

yeterli sayıda personelin eğitim almalarını sağlamak. 

6. AB adaylık sürecinde Ülke içinde ve dıĢında kurulacak olan çalıĢma komisyonları, platform 

veya diğer oluĢumlardan BaĢkanlıkça onaylanan giriĢimlerde kurumu temsil etmek ve gerekli 

katkıyı sağlamak. 

7. Ulusal ve uluslararası mali kaynakları araĢtırmak, takip etmek ve ilgili birimleri 

bilgilendirmek. 

8. Mevcut bulunan mali kaynaklarına yönelik proje hazırlamak, ortaklık kurmak ve baĢvuru 

yapmak. 

9. Onaylanan projelerin Belediye kapsamında yürütmek ve sonuçlandırmak. 

 

 

Madde : 7 

Birim Adı                         : Özel Kalem Müdürlüğü 

Bağlı Bulunduğu Makam : Belediye BaĢkanı 
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Sorumluluk Alanı  : 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu ve ilgili diğer Kanun ve Yönetmelikler 

çerçevesinde baĢkanlık Makamının iĢ akıĢını sağlar. 

Temel Ġlkeler: Burdur Belediye BaĢkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü tüm çalıĢmalarında;  

karar alma, uygulama ve eylemlerde Ģeffaflık 

1. Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk 

2. Hesap verebilirlik 

3. Kurum içi yönetimde ve ili ilgilendiren kararlarda katılımcılık 

4. Uygulamalarda adalet ve hizmette eĢitlik 

5. Hizmetlerde geçici çözümler ve aylık kararlar yerine sürdürülebilirlik temel ilkeleri esas alır.  

A. KuruluĢu: Özel Kalem Müdürlüğü Müdür ve Müdürlük bünyesinde çalıĢan memur personelden 

oluĢur. 

B. Görevleri: Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri aĢağıdaki gibidir. 

1. Temsil ağırlama ve tören giderleri yönergesi alanında BaĢkanlık Makamının temsil ağırlama ve 

tören faaliyetlerini Belediye Kanunu ve yönergede belirtilen hükümler çerçevesinde 

gerçekleĢtirilmesini sağlamak. 

2. Belediye BaĢkanının emirlerini ilgili Ģubelere ve yerlere iletmek, sonuçlarını izlemek. 

3. Belediye BaĢkanının telefon görüĢmelerini sağlamak ve randevu taleplerini iletmek. 

4. Belediye BaĢkanının tüm protokolle, vatandaĢla olan görüĢmelerini bir program içerisinde 

sağlamak. 

5. Belediye BaĢkanına gelen randevu taleplerini bir liste halinde baĢkana iletmek. Belediye 

baĢkanlığına gelen vatandaĢların sorunlarını çözümlenmesi için ilgili birim ve kuruluĢlarla gerekli 

koordineyi sağlamak. 

6. Belediye BaĢkanın katılması gerekli olan ve katılmayı düĢündüğü açılıĢ, tören ve toplantıları 

programa alıp, günü gününe Belediye baĢkanına hatırlatmak ve katılımını sağlamak. 

7. Belediye BaĢkanın tebrik ve kutlama mesajlarının ilgililere ulaĢması hizmetini yerine getirmek. 

8. Belediye BaĢkanınca verilen diğer görevleri yürütmek. 

9. Birim müdürü tarafından personelin koordineli çalıĢmasını sağlamak ve aralarında iĢ bölümü 

yapmak. 

10. Müdürlüğün yıllık performans programını, yıllık bütçe önerisini ve hazırlayarak Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne göndermek. 

11. Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.  

 

 
Madde: 8 
Birim  Adı                      : Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü 
Bağlı Bulunduğu Makam  :   Belediye Başkanı 

Sorumluluk Alanı   : 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklere 

uygun olarak Hukuk ĠĢleri Müdürlüğündeki iĢ akıĢını sağlamak. 

Temel Ġlkeler: Burdur Belediyesi kamu Tüzel KiĢiliğinin tüm hukuksal sorunlarına, 

yürürlükteki Anayasa, Yasalar, Tüzükler ile Yönetmeliklere göre Belediye BaĢkanınca verilen 

vekaletnamede belirtilen sınırlar içinde haklarını aramak ve aynı çerçevede menfaatlerini savunmak. 

A. KuruluĢu: 09/09/1986 tarihli ve 10998 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuĢtur. Hukuk ĠĢleri 

Müdürü, Avukat ve diğer personelden oluĢmuĢtur. 

B. Görevleri: Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü görevleri aĢağıdaki gibidir. 

1. Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü Burdur Belediyesi kamu tüzel KiĢiliğinin tüm hukuksal sorunlarına, 

yürürlükteki Anayasa, Yasalar, Tüzükler ile Yönetmeliklere göre Belediye BaĢkanınca verilen 

vekaletnamede belirtilen sınırlar içinde Belediyemizin haklarını aramakla görevlidir. 
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2. Belediye tarafından üçüncü Ģahıslar aleyhine açılacak davaların dilekçelerini hazırlamak, 

duruĢmalara ve yapılmasına karar verilen keĢiflere katılmak. Mahkemelerin Belediye lehine karar  

vermesi durumunda kararların icra yoluyla yerine getirilmesini sağlamak. 

3. Üçüncü Ģahısların Belediye aleyhine açtıkları davalarda savunmaları hazırlamak, duruĢmalara 

katılmak, aleyhte sonuçlanan kararların gerektiğinde Temyiz yoluyla üst yargı olanlarında 

incelenmesini sağlamak. 

4. Belediyenin amme alacakları dıĢında kalan ve süresinde ödemesi yapılmayan alacaklarını icra 

yoluyla tahsilini sağlamak. 

5. Belediye BaĢkanlığı Encümen veya diğer müdürlüklerden incelenmesi istenilen konuların hukuki 

yönden incelenmesini yaparak gerekli görüĢ ve düĢüncelerini bildirmek. 

6. Müdürlüğün yıllık performans ve bütçe önerisini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

göndermek. 

7. Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne göndermek. 
8. Belediye BaĢkanınca verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
 
 
 
Madde: 9 
Birim  Adı                         : Sivil Savunma Uzmanlığı 
Bağlı Bulunduğu Makam : Belediye BaĢkanı 
Sorumluluk Alanı  : 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu ve 
5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun gereği 
Belediye için gerekli tüm Sivil Savunma ile ilgili görevlendirmeleri ve gerekli iĢlemleri yapar. 
Temel Ġlkeler: 

A. KuruluĢu: Sivil Savunma Uzmanından oluĢur. 

B. Görevleri:Sivil Savunma Uzmanının görevleri  aĢağıdaki gibidir 

l. Belediyenin top yekun, savunma sivil hizmetlerine iliĢkin planlamaların hazırlanması ve ilgili 

bölümlere hazırlattırmak.  

2. Sivil Savunma planında servislere ayrılanların eğitim ve tatbikatlarını yaptırtmak. 

3. Belediyenin haber alma ve ikaz sistemini düzenlemek. 

4. Sığınakları ve sığınak olabilecek yerleri tespit etmek, personeli bilgilendirip gerekli tedbirleri 

aldırmak. 

5. Yangın talimatı yaparak personeli, görevlendirmek ve eğitimi yaptırmak. Asansör, kalorifer, 

doğalgaz vs. talimatlarının uygulanmasını takip ve kontrol etmek.  

6. Sivil Savunma malzeme ve teçhizatlarının tedarik ve temini, mevcutların bakım ve korunmalarını 

takip etmek: Ġlgililerle iĢbirliği yaparak planlanan iĢlerin gerçekleĢmesini, değiĢik ve yeniliklerin 

iĢlenmesini, gerektiğinde uyulmasını takip ve iĢlerliğini sağlamak. 

7. Sivil Savunma hizmetleri için lüzumlu ödeneklerin bütçeye konulmasını sağlamak, sarf yerlerini 

teklif ve tavsiye ederek takip etmek.  

8. Sivil Savunma Mevzuatı, yayın ve emirleri devamlı surette izlemek, incelemek ve Belediyece 

uygulanmasını sağlamak.  

9. Sivil Savunma gününün kutlanmasını sağlamak. 

10. Sivil Savunma uzmanının görevlerinin belirtildiği paragrafına bendindeki top yekûn Sivil 

Savunma hizmetlerine iliĢkin planlar hazırlanırken aĢağıdaki görevleri de yapmak zorundadır. 

a) Belediyenin milli alarm muhtırasını hazırlayarak onaylatmak. 

b) Belediyenin savaĢ hasarı onarım planını yaparak Bakanlığa onaylatmak. 

c) Nöbetçi memurluğu talimatını hazırlar, uygulanmasını sağlar, gerektiğinde görevlileri kontrol 

etmek. 

d) Belediyemizle ilgili yurt içi kaynak saptama çizelgelerini hazırlayarak üst makama göndermek. 
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11. Bölümünün yıllık performans programını, bütçe önerisini hazırlayarak Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne göndermek. 

12. Bölümünün yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne göndermek.  

13. Olağanüstü hal ve seferberlik halinde can ve mal kaybının en aza indirilmesi için personele nasıl 

hareket edecekleri ve halka nasıl yardım yapacakları konularında eğitimini ve görev bölümünü 

sağlamak. 

14. Olağanüstü hal ve seferberlik halinde 24 saat görev yapabilecek Ģekilde çalıĢma planı yapılır ve 

vardiyalarda çalıĢacak personel ve çalıĢma saatleri belirlenerek ilgilisine duyurulur. Belli aralıklarla da eğitim 

ve tatbikatlar yapmak. 

15. Belediye BaĢkanınca verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

 

Madde : 10 

Birim Adı                         : Ġç Denetim Birimi 

Bağlı Bulunduğu Makam : Belediye BaĢkanı 

Sorumluluk Alanı  : Ġç denetim birimi, Belediyemiz bünyesindeki birimlerin iç 

kontrol sistemi, risk yönetimi ve kurumsal yönetim (yönetiĢim) ilkelerine uygun hareket edip 

etmedikleri ile Kurum kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına uygun kullanılıp 

kullanılmadığının değerlendirilmesi ve sonuçların Belediye BaĢkanına raporlanmasından sorumludur. 

Temel Ġlkeler: Ġç denetim, kamu idaresinin çalıĢmalarına değer katmak ve geliĢtirmek 

için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini 

değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız ve nesnel güvence sağlayan 

danıĢmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî iĢlemlerinin risk 

yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliĢtirmek yönünde 

sistematik, sürekli ye disiplinli bir yaklaĢımla ve genel kabul görmüĢ standartlara uygun olarak 

gerçekleĢtirilir. Ġç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. 

A. KuruluĢu: Ġç denetçiler ve birim bünyesinde çalıĢan memur personelden oluĢur. 

B. Görevleri:  Ġç denetçi, aĢağıda belirtilen görevleri yerine getirir: 

a)Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek. 

b)Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde 

bulunmak. 

c)Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. 

d)Ġdarenin harcamalarının, malî iĢlemlere iliĢkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, 

kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu izlemek 

ve değerlendirmek. 

e)Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde 

bulunmak. 

f)Denetim sonuçları çerçevesinde iyileĢtirmelere yönelik önerilerde bulunmak. 

g)Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruĢturma açılmasını gerektirecek bir duruma 

rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek. 

   Ġç denetçi bu görevlerini, Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve uluslararası 

kabul görmüĢ kontrol ve denetim standartlarına uygun Ģekilde yerine getirmek. 

   Ġç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dıĢında hiçbir görev verilemez ve 

yaptırılamaz. 

   Ġç denetçiler, raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunar. Bu raporlar üst yönetici tarafından 

değerlendirmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile malî hizmetler birimine verilir. Ġç denetim 

raporları ile bunlar üzerine yapılan iĢlemler, üst yönetici tarafından en geç iki ay içinde Ġç Denetim 

Koordinasyon Kuruluna gönderilir. 
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Madde: 11  

Birim Adı                         : Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 
Bağlı  Bulunduğu  Makam   : Belediye BaĢkanı 
Sorumluluk Alanı              : 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer Kanun, Tüzük ve 

Yönetmelikler çerçevesinde Yazı ĠĢleri Müdürlüğündeki iĢ akıĢını sağlamak. 

Temel Ġlkeler: 
1.Belediye hizmet ve faaliyetlerinde etkinlik, adalet, hizmette kaliteyi sağlamak, kurumun güçlü ve 

zayıf yönlerini tespit ederek sorunlara kalıcı ve yerinde çözüm üretmek. 

2.Birimin amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaĢmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemek. 

Gerekli planlamaları yapmak, 

3.Birimin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, karĢı karĢıya olduğu fırsat ve tehditleri analiz etmek, 

geleceğe dönük stratejiler belirlemek, 

4.Yönetici ve diğer pozisyonlarda görev yapan personelin motivasyonunu sağlamak, performansını 

artırmak, toplam kalite yönetimine geçmek. 

A.KuruluĢu: Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Müdür ve bünyesinde çalıĢan Ģef ve memur personelden oluĢur. 

B.Görevleri: Yazı ĠĢleri Müdürlüğünce sunulan hizmetler; Genel evrak hizmetleri, belediye meclisine 

yönelik hizmetler, belediye encümenine yönelik hizmetler, kütüphaneye yönelik hizmetler ve diğer 

hizmetlerdir. 

Birimin görev ve yetkileri aĢağıdaki gibidir: 

a) Genel Görevler: 

1. Personelin servisler arasında görev değiĢikliğinin yapılması, yetki ve sorumlulukları belirlemek, 

2. Personelin meslek içi eğitiminin ve ayrıca yeni geliĢmelere uyum göstermelerini sağlamak, 

3. Birimdeki servislerinin her türlü teknolojik geliĢmeye uygunluğunu sağlamak, 

4. Birimin yıllık; bütçe önerisinin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyet raporunun 

hazırlanarak ilgili müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak, 

5. Belediye BaĢkanınca verilen diğer görevleri yapmak.  

b) Genel Evrak Servisi 

1. Kuruma gelen evrakların bilgisayar sistemine giriĢinin yapılarak evrakların taranması ve ilgili 

birime sevk etmek, 

2. Bilgisayar sisteminde kaydı ve Ģevki yapılan evrakların zimmet defterine kaydedilmesi ve daire içi 

birimlere teslim etmek, 

3. Daire içinde yapılan yazıĢmaların yine bilgisayar sisteminde takibi yapılarak giriĢ için kabulünü 

yapmak ve dıĢ zimmet defterine kayıtlı olarak kurum dıĢı dairelere dağıtımını yapmak veya 

postalamak, 

4. Gerekli durumlarda kargo hizmetini yürütmek, 

c) Belediye Meclisine Yönelik Hizmetler Servisi 

1. Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gereken iĢleri yapmak, 

2. BaĢkanlık Makamının emir ve görüĢleri doğrultusunda Belediye Meclis gündeminin hazırlamak, 

3. Belediye Meclisince alman kararları yazılı hale getirilerek, bunların Belediye BaĢkan ve kâtip 

üyelere imzalatmak, 

4. Belediye Meclisince alınan kararların, kanuni süresi içerisinde ilgili makamlara göndermek, 

5. Belediye Meclisince alınan kararların, gerekli mercilerin onayından sonra ilgili birime iletilmek, 

6. Belediye Meclis kararlarının bilgisayar sistemine girmek, 

7. Bir önceki Meclis oturumunda alman kararların, bir sonraki toplantıda Belediye Meclis üyelerine 

imza karĢılığı tebliğ etmek, 

8. Meclis üyelerinin, Meclis toplantılarına katılımlarını takip etmek üzere hazırlanan belgenin meclis 

üyelerine imzalatılması ve imzalatılan bu belgelerin arĢivlemek, 
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9. Meclis üyelerine katıldıkları toplantı sayısı kadar ve komisyonlarda yaptıkları çalıĢma gün sayısı 

kadar huzur hakkı ücretlerinin ödenmesini sağlamak, 

10. Belediye Meclis kararlarından imzalı birer örneklerinin sıra numarasına göre dosyalanması ve 

arĢivlemek, 

11. KardeĢ Kent iliĢkilerinin takip etmek, 

12. Belediyenin üyesi olduğu birlik ve kuruluĢlarla ilgili iĢlemleri yapmak, 

13. Belediye BaĢkanı ve Meclis Üyelerinin yurtiçi ve yurtdıĢı seyahatleri için gerekli olan iĢlemleri 

yapmak. 

d) Belediye Encümenine Yönelik Hizmetler Servisi 

1. Belediye BaĢkanının görüĢ ve önerileri doğrultusunda Belediye Encümeninin gündeminin 

düzenlemek, 

2. Belediye Encümenince alman kararlarının yazılması, Belediye Encümeni Karar Özetler Defterinin 

hazırlanması ve Encümen üyelerine imzalatmak, 

3. Belediye Encümen kararlarının ilgili birimlere zimmet karĢılığında teslim etmek, 

4. Belediye Encümen kararlarının bilgisayar sistemine girmek. 

5. Encümen toplantı tutanaklarının üyelere imzalatılarak, huzur hakkı ücretlerinin ödenmesini 

sağlamak, 

e) Kütüphane Hizmetleri Servisi 

1. Kütüphanemize üye olmak isteyen vatandaĢların kaydını yapmak, 

2. Kitap değiĢimlerinin kayıtlı olarak ve usulüne uygun olarak yapmak, 

3. Kütüphanemize okuyucuların talepleri doğrultusunda kitaplar alınması ve kitap çeĢitliliğinin 

arttırmak. 
 
 

Madde: 12  

Birim  Adı                      : Ġnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü 

Bağlı Bulunduğu Makam : Belediye BaĢkanı 
Sorumluluk Alanı              : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu,  5393 Sayılı 
Belediye Kanunun 49‟uncu maddesi ve bunlara bağlı olarak çıkarılan Yönetmelikler çerçevesinde 
Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğündeki iĢ akıĢını sağlar.  
Temel Ġlkeler: Burdur Belediye BaĢkanlığı Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tüm 
çalıĢmalarında;  
a) Karar alma, uygulama ve hizmetlerde Ģeffaflık,  

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,  

c) Hesap verebilirlik,  

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eĢitlik,  

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,  

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır.  

A.KuruluĢu: Burdur Belediyesi Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 22.02.2007 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanan, Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve 

Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince, Burdur Belediye Meclisinin 07.03.2007 tarih ve 198 sayılı 

kararıyla kurulmuĢ olup, Müdür, ġef ve memur personelden oluĢur. 

 B.Görevleri: Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü görevleri aĢağıdaki gibidir. 

1.Belediyemiz birimlerinin personel ihtiyaçlarını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı ĠĢ 

kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49‟uncu maddesi ve bunlara bağlı olarak çıkarılan 

yönetmeliklere uygun olarak personel ihtiyacını karĢılamak. 
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2. Memur personelin kurum içi görevlendirme, kurumlar arası nakil, kadro değiĢikliği, açıktan atama 

ve geçici görevlendirme iĢlemlerini yapmak, talep dilekçelerinin incelenip sonuçlandırılması, göreve 

baĢlayıĢ iĢlemlerini yapmak. 

3. Norm Kadro Yönetmeliğine uygun olarak Belediyemiz memur ve iĢçi personelin kadro iptal, ihdas 

ve memur personelin dolu kadro derece değiĢikliği iĢlemlerini yürütmek. 

4. Memur personelin derece terfi ve kademe ilerlemesi terfi tarihlerini belirten listelerin takibi ve 

onayının alınması. MaaĢa etki eden kıdem ve hizmet yıllarının tespitini yapmak. 

5. Memur personelin ücretsiz izin (askerlik, doğum, öncesi ve sonrası, mazeret) göreve baĢlayıĢ ve 

görevden ayrılıĢ iĢlemlerini yapmak. 

6. Memur personel ile ilgili her türlü iĢlemlerin bilgisayar ortamında kayıt altına alınmasının ve 

bilgilerinin muhafazasını sağlamak. 

7.  Memur personelin hizmet borçlanma ve intibak (S.S.K. Bağ-Kur, Tahsil değiĢikliği, askerlik 

süresince ve diğer mazerete dayalı süreler) iĢlemlerini yapmak. 

8. Ġlk atama yapılacak memur personelin iĢe giriĢ evraklarının (güvenlik soruĢturması, sağlık kurulu 

raporu vb.) temin edilerek atamasını sağlamak. 

9. Memur personelin fasılalar ile düzenlenmiĢ olan özlük dosyasında muhafazası gereken evrakların 

konu içeriklerinin esas alınarak arĢivlemek. 

10. Belediyemizden naklen giden ve Belediyemize naklen atanan memur personelin özlük 

dosyalarının gittikleri kuruma gönderilmesi, gelenlerin ise dosyalarının teslim almak. 

11. Bakanlık ve Valilik makamınca yapılan soruĢturma kararlarının ilgililere tebliğini yaparak alınan 

tebellüğ belgelerini ilgili kurumlara göndermek. 

12. Memur Mal Bildirim Formu (Memur personelin mal değiĢikliklerinde bir ay içerisinde, sonu 0 ve 

5‟ li yılların Ģubat ayının son gününe kadar) ve Bilgi Formu (ilk iĢe giriĢ) düzenlenmesini sağlayıp 

muhafaza etmek. 

13. Emeklilik hizmet yıllarını tamamlayanların ve emekliye ayrılmak isteyen memur ve iĢçilerin 

emeklilik iĢlemlerini yapmak. 

14. Hizmet belgelerinin düzenlemek. 

15. Memurların özlük dosyalarının korunması ve kurum sicil numarası esasına göre düzenlenerek 

arĢivlemek. 

16. Ġzne ayrılan müdürlerin izinli olduğu süre içinde görevini yürütecek personelin görevlendirme 

iĢlemlerini yapmak. 

17. Müdürlük için ihtiyaç duyulan her türlü malzemelerin, araç gerecin satın alma talebini yapmak. 

18. Müdürlüklerinin önerileri üzerine adaylıkta bir yılını tamamlayan baĢarılı memur adayların 

asaletlerinin tasdikini, baĢarısız olan adayların iliĢkilerinin kesilmesi iĢlemlerini yapmak. 

19. Memur personelin özlük haklarının belirlenmesi hususunda Mali Hizmetler Müdürlüğü ile 

koordineli çalıĢma yürütmek. 

20. Memurların Özlük haklarına iliĢkin çeĢitli kurumlardan gelen bilgi ve belge taleplerine cevap 

vermek. 

21. Özlük dosyalarının nakil, emeklilik, vefat, istifa vb. durumlarda sicil numarası sırası gözetilerek 

arĢivlenip muhafaza etmek. 

22. Memur personelin “Hizmet Görev Belgesi” talebi vb. dilekçeli müracaatlarının cevaplandırılması. 

23. Memur personelin hizmet sendikalarına üye olma ve istifa etme aĢamalarında gerekli mevzuatı 

uygulamak. 

24. Açıktan atanma, kadro ihdas ve kadro derece unvan değiĢiklikleri ile ilgili yazıĢmaları yapmak. 

25. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49‟uncu maddesine göre sözleĢmeli personel çalıĢtırılması 

hakkında gerekli iĢlemleri yapmak. 

26. ĠĢçi personelin görevlendirme, hizmet akdi feshi, mahkeme yazıĢmaları, kadro değiĢiklikleri gibi 

özlük iĢlemlerini yapmak. 
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27. Engelli iĢçi, eski hükümlü ve terör mağduru kontenjanlarına alınacak iĢçilerin yasal çerçevede alım 

iĢlemlerini gerçekleĢtirmek. 

28. Yeni iĢe alınan personellerin iĢe giriĢlerinin yapılarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmesi ve 

her ay düzenli olarak bilgisayar ortamından Türkiye ĠĢ Kurumuna iĢgücü çizelgesini göndermek. 

29. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanununa uygun olarak taraflarca akdedilen iĢyeri 

Toplu ĠĢ SözleĢme iĢlemlerini yapmak. 

30. Belediyemizde Kurulu bulunan memur ve iĢçi disiplin kurulu iĢlemlerini yapmak. 

31. Müdürlükler tarafından gönderilen yıllık izin, mazeret izni, ücretli ve ücretsiz izin çizelgelerinin 

iĢlenerek personelin özlük dosyalarına koymak. 

32. Belediyemiz teĢkilat yapısında bulunan birimlerin talebi doğrultusunda yıllık hizmet içi eğitim 

programlarını hazırlamak ve koordine etmek. 

33. Birim müdürü personelinin koordineli çalıĢmasını sağlar, aralarında iĢ bölümü yapmak. 

34. Memur personellerinin intibaklarının ve hitap programına giriĢlerini sağlamak. 

35. ĠĢ dilekçe taleplerini incelemek ve sonucundan yazılı olarak bilgi vermek. 

36. Müdürlüğümüze gelen evrakların süresi içerisinde cevaplanmasını sağlamak. 

37. Belediyemize memur, sözleĢmeli personel, daimi ve geçici iĢçi personellerinin iĢe giriĢ iĢlemlerini 

yapmak. 

38. Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Esaslarına Dair 

Yönetmeliğine göre, sınava katılarak baĢarılı olanlardan atanmaya hak kazanan memur personelin 

atama iĢlemlerini yapmak.  

39. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanuna göre Meslek Liselerinde öğrencilerin beceri eğitim yapmaları 

ile ilgili yazıĢmaların yapılarak uygulamaların gerçekleĢtirmek. 

40. Her yılın aralık ayında K-1 ve K-2 kadro ihdas (memur ve iĢçi) cetvellerinin düzenlenerek Mali 

Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.  

41. Birimin yıllık performans programını ve bütçe önerisini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

göndermek. 

42. Birimin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne göndermek. 

43. Belediye BaĢkanınca verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

 

Madde: 13  

Birim Adı: Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Bağlı Bulunduğu Makam: Belediye BaĢkanı 

Sorumluluk Alanı:5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5018 Sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde Mali Hizmetler Müdürlüğündeki iĢ akıĢını 

sağlar.  

Temel Ġlkeler : Burdur Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü‟nün faaliyetlerinin mahiyetine uygun 

olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleĢtirilmesi, mali tabloların muhasebenin temel 

kavramları ve kabul görmüĢ bütçe- muhasebe ilkelerine uygun olarak, kesin hesabın çıkarılmasına 

temel olacak, karar-kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalıĢmasını sağlayacak biçimde 

zamanında doğru bir biçimde hazırlanması, gelir-gider bütçesinin oluĢturulması ve kesin hesabın 

çıkarılması iĢlemlerinin yürütülmesini düzenlemektir. 

A.KuruluĢu: Burdur Belediye BaĢkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı 

Resmi Gazete‟ de yayımlanan Bakanlar Kurulu‟nun „Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare 

Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına ĠliĢkin Esaslar Hakkında Yönetmelik‟ gereğince, Burdur 

Belediye Meclisinin 06/06/2007 tarih ve 2007/79 sayılı kararıyla kurulmuĢtur. Mali Hizmetler 

Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürü, Müdür Yardımcısı, ġef ve bünyesinden çalıĢan memur 

personelden oluĢur. 
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B.Görevleri: 
Mali Hizmetler Müdürlüğünün görevleri aĢağıdaki gibidir. 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili maddeleri gereğince aĢağıda belirtilen 

iĢ ve iĢlemleri yapmak ve yaptırmak. 

1. Ġdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının 

konsolide edilmesi çalıĢmalarını yürütmek.  

2. Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans 

programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve 

değerlendirmek. 

3. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı 

hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini 

sağlamak. 

4. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliĢkin verileri toplamak, değerlendirmek ve 

bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak. 

5. Ġlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil 

iĢlemlerini yürütmek. 

6. Muhasebe hizmetlerini yürütmek.  

7. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet 

raporunu hazırlamak. 

8. Ġdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taĢınır ve taĢınmazlara iliĢkin icmal cetvellerini 

düzenlemek. 

9. Ġdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve 

yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.  

11. Ġdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iĢ ve iĢlemlerini yürütmek ve 

sonuçlandırmak. 

12. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama 

yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıĢmanlık yapmak. 

13. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 

14. Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliĢtirilmesi konularında 

çalıĢmalar yapmak. 

15. Belediye BaĢkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

16. Birim müdürü personelin koordineli çalıĢmasını sağlar, aralarında iĢ bölümü yapmak. 

17.  Müdürlüğünün yıllık performans programı ve bütçe önerisini hazırlamak. 
 a) Gelir Servisinin (Tahakkuk-Tahsilat) Görev ,Yetki ve Sorumluluğu  

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Gereği hazırlanan ve Belediye Meclis imizce kabul edilen gelir 

tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahakkuk ve takip iĢlemlerini yapmakla 

sorumludur.  

1.  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12-16 mad. istinaden Ġlan Reklam Vergileri ve 17-
22 maddeleri gereği Eğlence vergilerini tarh ve tahakkuk ettirmek, denetimlerini yaparak 
dönem içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı V. U. K 
gereğince yoklama fiĢi tanzim ederek re ‟sen beyan oluĢturmak, vergi ve ceza ihbarnameleri 
düzenlemek ve ilgililerine tebliğini sağlamak, 

2. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 29-33 maddeleri gereği olarak HaberleĢme vergileri 
beyanını kabul ederek tarh ve tahakkuk ettirmek, 

3. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52-57 mad. istinaden ĠĢgal Harcını tarh ve tahakkuk 

ettirmek, 

4. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 79 ncu maddesi gereği Bina ĠnĢaat harçları ve Kayıt 

suret harçları, 80 mad. istinaden Ġmarla ilgili Harçlardan parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, 

plan ve proje harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı ve yapı kullanma izni harçlarını,  
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82. madde gereği olarak muayene ruhsat ve rapor harçlarını, 83. maddesi gereği olarak sağlık 

belgesi harçlarım tarh ve tahakkuk ettirmek. 

5. Beyana dayalı vergi ve harçların kontrolü, takibi ve kaçakları yoklama memurlarınca yerinde 

yoklama fiĢi ile tespit edilerek tarh ve tahakkuk ettirmek, 

6.   2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86-94. maddeleri gereğince Harcamalara Katılma 

Paylarının tarh ve tahakkukunu düzenlenmek, 213 sayılı V.U.K dahilinde ilgililerine tebliğini 

sağlamak. 

7. Ġlgili mevzuatlar dâhilinde her türlü vergi, resim ve harçlara iliĢkin düzeltme kayıtlarını 

düzenlemek ve gerekli terkin iĢlemini sağlamak. 

8. ġefliğimize gelen iç ve dıĢ evrakların giriĢ ve çıkıĢ kayıtlarını tutmak. 
9. Günlük tahsilatların bankaya yatırılmasını sağlamak 

2886 sayılı Devlet Ġhale kanunu kapsamındaki Kira, SatıĢ, Ecri misil vb. gibi iĢlemleri yapmakla 
görevlidir. 

10. Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin satıĢ ve kiralama iĢlemlerini yapmak.      
11. Gayrimenkul kiralanması: Mülkiyeti/tasarrufu Belediyemize ait taĢınmazların, Belediyemize 

ekonomik kaynak sağlanması amacıyla 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu çerçevesinde yasal 
süreleri Belediyemiz Meclisi ve Belediye Encümenince belirlenen kararlar doğrultusunda 
kiralama iĢlemlerini yapmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  Ġhale dosyasını hazırlamak. 

  Kiralanan taĢınmazı müstecire teslim etmek. 

  Kiralama süresi biten taĢınmazı teslim almak. 

  Kira sözleĢmelerini yapmak ve takip etmek. 

  Kira bedellerinin ödenmesine yönelik genel tahakkuk vermek. 

  Kiralanan taĢınmazın yasal yollardan tahliyesini yapmak. 

  Kira bedellerinin zamanında ödenmemesi halinde, icra yoluyla tahsilinin 

yapılması için Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne bildirmek. 

 

b) Ġcra ve Takip Servisi :  

6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre Belediyemize ait vergi, resim, 

harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası, gecikme zammı, faiz, 

Harcamalara Katılma Payları gibi amme alacaklarının takibini ve tahsilini sağlamak.    

 

c) Ölçü Ayar Memurluğu Servisi:  

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile bu kanuna istinaden Bakanlar Kurulunca kabul edilen 

Yönetmelik ve Talimatnameler ile bu konu ile ilgili diğer kanun hükümlerini uygulamak. 
d) Emlak ve Ç.T.V Servisinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu 
1. Belediyemiz sınırları dâhilindeki Bina, Arsa ve Arazilerin 1319 sayılı Emlak Vergisi kanununa göre 

Tarh ve Tahakkuklarını yapmak, 

2. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre Belediyemiz sınırlarındaki iĢyerlerinin çevre temizlik 

vergilerinin Tarh ve Tahakkukları yapmak, 

3. Emlak ve ÇTV ile ilgili mükellefiyet oluĢturulmak ve mükellefiyet sonlandırmak, 

4. Eksik ya da fazla beyanda bulunan veya mükerrer sicil kaydı yapılmıĢ mükellefleri tespit edip, 

hataları düzelterek mükerrer kayıtları gidermek, 

5. Valilik tarafından gönderilen 2022 sayılı 65 YaĢını DoldurmuĢ Muhtaç Güçsüz ve Kimsesiz Türk 

VatandaĢlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 3816 Sayılı Ödeme Gücü Olmayan 

VatandaĢların Tedavi Giderlerinin YeĢil Kart Verilerek Devlet Tarafından KarĢılanması Hakkımdaki 

Kanunlara istinaden gayrimenkul araĢtırması istenen kiĢilerin kayıtları varsa çıkarıp ilgili belgeye 

yazmak, 
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6. Belediyemiz tarafından yapılan kamulaĢtırma çalıĢmalarında parsellerle ilgili, iliĢik kesme iĢlemleri 

yapmak, 

7. Mükelleflerin talebi halinde kendilerine ait bina, arsa ve arazilerine ait emlak vergisi bildirimi 

suretlerini vermek, 

8. 1319 sayılı Emlak vergisi Kanunun 8. maddesi uyarınca vergi indirimleri yapmak, 

9. Emlak ve ÇTV bildirimde bulunmayan veya eksik bildirimde bulunan mükelleflerin tespiti 

yapılarak ikmalen ve idarece tarh ve tahakkuk yapmak. 

10.  Kamu kurum ve KuruluĢlarından gayrimenkul araĢtırması ile ilgili gelen yazılara cevap vermek. 

11. Tapu dairelerine gayrimenkullerle ilgili rayiç değeri bildirmek.  

12.  Mükelleflerin gayrimenkul bildirimleri ile ilgili yerinde tespit yaparak yoklama fiĢi düzenlemek. 

13.  Emlak, ÇTV den borçlu mükellefleri tespit ederek Belediye icra servisine bildirmek.  

14.  Belediyemizin Posta Çeki hesabına yatırılan, Ģehir içi ve Ģehir dıĢındaki mükelleflerimizin vergi 

ödemelerinin mükelleflerin ilgili hesaplarına tahsilatlarını yapmak. 
e) Su Tahakkuk ve Abone Servisinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu  
1. Abone devrisince hazırlanan abone dosyalarım bilgisayara girerek tahakkuk iĢlemlerini yaptırmak, 

yeni abone kayıtlarının yapılmasını sağlamak, arızalı sayaçlarının sökülmesini, arızalı ve Ģikayet 

konusu olan sayaçların tamir ve bakımının yapılmasını sağlamak. 

2.  Endeks memurları tarafından okunamayan su sayaçlarının tahakkukunun yapmak. 

Su tahakkuk ve tahsilat servisine gelen-giden evrakların kayıt ve dosyalama iĢlemlerini yapmak. 

3.  Gelen yazıları cevaplandırmak, evrak kayıt defterine kaydım yaparak ilgiliye göndermek. 

4.  Gelen ve giden evrak dosyalarına ilgili yazılan tarih sırasına göre dosyalarına takmak. 

5. DosyalanmıĢ dokümanı, istenildiğinde çıkarıp isteyen kiĢiye göndermek ve dönüĢünü takip etmek. 

6. ĠĢleri organize etmek, personeli denetlemek, görev bölümü yapmak. 

7. Amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. 

8. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. maddesi gereği gerçekleĢtirme yetkilisi 

sıfatı ile müdürlüğü ile ilgili mali hizmetleri yerine getirmek. 

9.  Tahakkuk servisince tahakkuk ettirilmiĢ olanlarla tahakkukun tahsiline bağlı veya hükmen kabili 

tahsil hale gelmiĢ belediye gelirlerinin zamanında tahsilini ve bankaya teslimini temin etmek. 

10.  Abonelerin aylık okunması ve dataların bilgisayar sistemlerine yüklemek. 

11. Su aboneleri, ihbarname ve faturaları ile bildirilen su tüketim borçlarını 15 günlük süre içerisinde 

ödemedikleri taktirde suyun kesilmesini sağlamak. 

12. Suyun kesilmesine rağmen borç yine ödenmez ise bir ödeme emri ile ek süre verilir. Bu sürenin 

sonunda borç ödenmez ise Borçlar Kanunu ile ilgili hükümleri uygulamak üzere yasal iĢlemlerin 

baĢlatılması için Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne gönderilmesi. 

13. Sayaçların Sanayi ve Ticaret Bakanlığında kontrollerini yaptırmak. 

f) Muhasebe Servisinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu 
1. Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak. 

2. Bütçe iĢlemlerini gerçekleĢtirmek ve kayıtlarını tutmak. 

3. Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak 

4. Ġdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve 

değerlendirmek. 

5. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve Harcama 

yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıĢmanlık yapmak. 

6. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

7. Belediye‟nin bütün giderlerinin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak, 

8.  Muhtaç asker ailelerine yapılan düzenli yardımlar ile ilgili ödemelerin takip ve kontrol edilmesini 

sağlamak, 
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9. Ödeme evraklarının tanzimi ve teslimat müzekkeresi düzenlemesi iĢlemlerinin yapılmasını 

sağlamak, 

10. Kamu kurum ve kuruluĢlarına gelir kalemlerinden ayrılması gereken yasal payların ilgili emanet 

hesaplara alınmasını ve emanet hesapların takibi ile ilgili çalıĢmaların kontrol ve koordine edilmesini 

sağlamak, 

11. Mevzuat gereği, Belediye'nin yükümlülükleri arasında bulunan çeĢitli harç, vergi, fon vb. 

ödemelerin yapılmasını sağlamak, 

12. Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini 

sağlamak. 

13. Bütçe kesin hesabını hazırlamak. 

14. Mali yönetim dönemine iliĢkin icmal cetvellerini hazırlamak.  

15. Ġdare faaliyet raporunu hazırlamak.  

16. Mali istatistikleri hazırlamak. 

g) Muhasebe Yetkilisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

1. Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuata göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine 

iade etmekle, 

2. Giderleri ve borçları hak sahibine ödemekle, 

3. Para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, muhafaza etmek ve ilgililere vermek 

veya göndermekle, 

4. Mali hizmetlerle ilgili iĢlemleri usulüne uygun, saydam ve eriĢilebilir biçimde tutmakla, 

5. Mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemekle, 

6. Gerekli bilgi ve raporları Bakanlığa, harcama yetkilisine ve birim müdürüne muhasebe 

yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak ulaĢtırmakla, 
7. Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatta öngörülen sürelerde yapmakla, 

8. Muhasebe hizmetlerine iliĢkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatta belirtilen sürelerle 

muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmakla, 

9. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve iĢlemlerini ilgili mevzuatta öngörülen 

zamanlarda denetlemekle, 

10. Hesabını kendisinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmekle görevlidir. 

 

              

            Yukarıdakilere ek olarak; muhasebe yetkilisi kasa iĢlemlerini her günün sonunda kontrol 

etmekle görevlidir. Kasa defteri günü gününe iĢlenir. Kasa mevcudu, veznedar tarafından sayılır ve 

muhasebe yetkilisince kontrol edilir. Ayrıca kasa-banka uyumu da günlük olarak kontrol edilir. 

Muhasebe yetkilisi; muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve eriĢilebilir biçimde 

tutulmasından, mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen 

değerlerden, avansların verilmesi ve bu avansların mahsup iĢlemlerinden, kesin ödemelerin yapılması 

esnasında yapılan iĢlemlerden ve düzenlenen çekler ile ödeme emri belgelerinin kontrolünden, yersiz 

ve fazla tahsil edilen tutarların sahiplerine geri verilmesinde geri verilecek miktarın düzenlenen 

belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından, muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve 

iĢlemlerini ilgili mevzuata göre kontrol etmekten ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumludur. 

h) Ambar Ayniyat  Servisi: 

10.12.2003 tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44. Maddesine 

dayanılarak hazırlanan TaĢınır Mal Yönetmeliği gereğince iĢlem yapmaktadır. 

i) Stratejik Plan , Performans Program ve Bütçe Servisi :  

Ġdarenin stratejik plan ve programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide 

edilmesi çalıĢmalarını yürütmek. 
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1.  Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet 

raporunu hazırlamak. 

2. Ġdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve 

yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.  

3. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

4. Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, bütçeyi hazırlamak, ayrıntılı 

harcama ve finansman programlarını hazırlamak, bütçe iĢlemlerini gerçekleĢtirmek ve kayıtlarını 

tutmak, ödenek gönderme belgesi düzenlemek, stratejik plan-performans programı ve bütçe uyumunu 

değerlendirmek, bütçe uygulama sonuçları raporlarını hazırlamak. 

j) Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Servisi :  
Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliĢtirilmesi, Burdur Belediyesi‟nin 

gelir-gider, varlık ve sorumluluklarına iliĢkin mali karar ve iĢlemlerinin Burdur Belediyesi‟nin bütçesi, 

bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı ve diğer mali 

mevzuat hükümlerine uygunluğu yanında, kaynakların etkili-ekonomik ve verimli bir biçimde 

kullanılması ile ilgili kontrolü ifade eden ön mali kontrol iĢlemleri gibi görevler iç kontrol ve ön mali 

kontrol alt birimi tarafından yerine getirilmektedir. 

k) Personel Ücret ve MaaĢ Servisi:  

1.  Personel maaĢ ve ücret bordrolarının hazırlamak. 

2. Memur kefalet, icra kesintileri , iĢçi memur sendika aidatlarının hazırlamak. 

3. Belediye BaĢkanı , Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi Huzur haklarının ve ücretlerinin 

düzenlemek 

4.  SGK aylık ve dört aylık bildirgelerinin tanzimi. 

5. Birime gelen evrakların yazıĢmalarını yapmak. 

6. Bordro kontrol servisi ile ilgili basılı evrakların talebi ve teminini sağlamak. 

7. Müdürlüklerde yapılan tüm yazıĢmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde 

saklanır. 

8. ĠĢlemi biten evraklar arĢive kaldırmak. 

9. ArĢivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından müdürlüğümüz 

çalıĢanları sorumludur. 

l) Bilgi ĠĢlem Servisi 

1. Belediye ana bilgisayar ile internet ortamında çalıĢan bilgisayar sisteminin çalıĢmalarını kontrol 

etmek, yönetmek ve gerekli tedbirleri almak. Bilgi ĠĢlem Servisi, temel olarak belediyemiz, 

müdürlüklerimiz, bağlı kurumlarımız bilgi ve bilgi teknolojileri konusundaki gereksinimlerine yönelik 

sistematik oluĢturmak, biliĢim teknolojileri kapsamında bu kurumlar arasında koordinasyon kurma 

iĢlevlerini yürütmekte, verinin toplanması bilgiye dönüĢümü ve paylaĢma konusunda çözümler 

üretmek iĢlevini taĢımaktadır.  
2. Bimer (Başbakanlık İletişim Merkezi) sistemi ile vatandaşlarımızın Belediye ile ilgili her türlü 
bilgi edinme, dilek, öneri ve şikayetlerine diğer birimlerimizle organize olarak elektronik posta 
yoluyla bilgilendirme ve cevap vermek.  
 
 
Madde :  14 
Birim  Adı                 : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 
Bağlı Bulunduğu Makam     : Belediye BaĢkanı 
Sorumluluk Alanı       : 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Ġlgili diğer kanun, tüzük ve 

yönetmelikler çerçevesinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğündeki iĢ akıĢını sağlar. 

Temel Ġlkeler : ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Yönetmeliğini esas alarak ruhsat vermek. 

A. KuruluĢu : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Müdür ve Müdürlük bünyesinde çalıĢan iki memur 

personelden oluĢur. 
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B. Görevleri : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü görevleri aĢağıdaki gibidir. 

1. Ticaret ve Esnaf Odalarından gelen ücret tarife listelerini Belediye encümenine sunmak. 

2. Ġçkili yer bölgesi olabilecek alanları tespit eder ve Belediye Meclisine sunmak. 

3. Belediye Encümenince umuma açık yerlerin açılıĢ ve kapanıĢ saatlerinin belirlenmesini sağlamak. 

4. ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Belediye ve mücavir 

alanları sınırları içerisinde açılacak olan sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine 

ruhsat vermek. 

5. 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun‟un istisnasından faydalanmak isteyen müesseselere hafta 

tatilinde çalıĢma ruhsatı vermek. 

6. Belediye ve mücavir alanları içerisinde, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten, 

iĢleyen, ambalajlayan, depolayan, nakleden ve pazarlayan iĢyerlerine “Gıda ve Gıda ile Temas Eden 

Madde ve Malzemeleri Üreten ĠĢ Yerlerinin ÇalıĢma Ġzni ve Gıda Sicili ve Üretim Ġzni ĠĢlemleri ile 

Sorumlu Yönetici Ġstihdamı Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca çalıĢma izni ve gıda sicili 

vermek. 

7. Sorumluluğunda çalıĢan personelin meslek içi eğitimini ve ayrıca yeni geliĢmelere uyum 

göstermelerini sağlamak 

8. Birimindeki servisin her türlü teknolojik geliĢime uygunluğunu sağlamak. 

9. Birimin yıllık performans programını ve bütçe önerisini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

göndermek. 

10. Birimin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne göndermek. 

11. Belediye BaĢkanınca verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
 

 

Madde: 15 

Birim Adı                       : Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü 

Bağlı Bulunduğu Makam  : Belediye BaĢkanı 

Sorumluluk Alanı           :5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer kanun, tüzük ve 

yönetmelikler çerçevesinde Kültür ve Sosyal ĠĢleri Müdürlüğündeki iĢ akıĢını ve çalıĢmaları sağlar. 

Temel Ġlkeler: Burdur Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü tüm çalıĢmalarında; 

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde Ģeffaflık, hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve 

ihtiyaca uygunluk, hesap verebilirlik, kurum içi yönetimde ve ili ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 

uygulamalarda adalet ve hizmette eĢitlik, belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, 

hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır. 

A. KuruluĢu :  
1. Kültür ve Sosyal ĠĢleri Müdürlüğü, müdür,Ģef,memur ve yeteri kadar destek personelinden oluĢur.           

 

2. Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına ĠliĢkin 

Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç 

duyulan nitelik ve sayıda, iĢ ve iĢlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için Müdürün teklifi 

ve Belediye BaĢkanının onayı ile hizmet gereği görevlendirilme yapılabilir. 

3. Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü, Belediye BaĢkanına veya görevlendireceği BaĢkan Yardımcısına 

bağlıdır. BaĢkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kiĢi eliyle yürütür.  

B. Görevleri : Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü görevleri aĢağıdaki gibidir. 

1. Belediye baĢkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlarla ilgili mevzuata uygun olarak 

Belediyenin Kültürel iliĢkiler kapsamında yer alan etkinliklerini, değiĢen koĢullara uygun bir Ģekilde 

seçenekli olarak belirleyip BaĢkanlık onayına sunar, onaylanmıĢ seçenekleri ilgili birimlerle koordine 

ederek uygular, veri tabanı ve ihtiyaç tablosu düzenler. 

2. Müdürlüğün faaliyetleri için gerekli olabilecek, ortam, araç, gereç ve teknolojiyi belirler. 
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3. Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıpların korunup geliĢtirilmesi ve 

tanıtılması ile ilgili yayın faaliyetlerini yürütür.      

4. Belediye BaĢkanlığına bağlı kültürel amaçlı salonların sivil toplum örgütlerinin, kamu kurum ve 

kuruluĢlarının etkinliklerini belirli usul ve esaslarda yapılmasını sağlamak. 

5. Müdürlüğün ilgili servislerinin ayrı ayrı faaliyet programının hazırlanmasını sağlamak ve bunu 

Belediye BaĢkanlığının oluru ile Belediye Encümeninden onay çıkmasından sonra uygulanmasını 

sağlamak. 

6. Servislerin ihtiyacı plan araç-gereç, kıyafet ve müzik aletlerinin ses ve ıĢık düzenlerinin ve gerekli 

olabilecek hizmet alımlarını yapmak. 

7. Atatürk Kültürünün temel unsurlarından olan Klasik Türk Sanat Musikisini, Türk Halk Musikisini, 

Türk Halk Danslarını geliĢtirmek, yaymak ve toplumun bütün kesimlerine sevdirmek kiĢileri 

keĢfederek eğitilmesini ve yetiĢmelerine hizmet etmek. 

8. Klasik Türk Sanat Musikisi, Türk Halk Musikisi, Bando ve Türk Halk Dansları, Tiyatro alanında 

programlı bir Ģekilde etkinliklerde bulunmak.       

9. Her yaĢtaki insanımıza meslek edindirme, beceri kazandırma amacına uygun biçimde bedensel ve 

sanatsal geliĢmelerine destek olacak kurs  programları düzenlemek.Sanatsal alanda müzik enstrümanı, 

tiyatro,bale, halk dansları eğitimi vermek.Kültürel mirasımızı yaĢatacak ve  gün yüzüne çıkaracak 

alaca dokuma,seramik tasarımı,bakırcılık,vb. geleneksel el sanatlarının yaĢatılması için eğitim ve 

uygulama yapmak.    

10. Türk Folkloru ile birlikte Burdur ve yöresinin folklorunu araĢtırmak, bu kapsamda Türk Halk 

Dansları ile yöresel oyunlarımızın oynatılmasını öğretmek. 

11. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza müziği sevdirmek, sanatsal geliĢmelerini sağlamak bu 

alanda yetiĢmelerini sağlayıcı faaliyetleri yürütmek.                

12. Her çağ ve ülkede yürürlükte olan toplumsal düzen ve yerleĢmiĢ değerlerle yakından ilgili ve belde 

halkının sanat ihtiyaçlarını karĢılayacak tiyatro kavramını yerleĢtirmek, geliĢtirmek, personelin ve 

belde halkını ilgilendiren alanlarda eğitim faaliyetleri yapmak.   

13. Belediye BaĢkanlığınca kültürel ve sosyal amaçlı olarak planlanan festival, Ģenlik ve etkinlikler ile 

özel günlerin program ve organizasyonların yapılmasını sağlamak.  

14.  Sosyal hizmet ve yardım hizmetlerini yapmak. 

15.  Turizm ve tanıtım hizmetlerini yürütmek. 

16.  Gençlik ve spor faaliyetlerini yürütmek. 

17.  Kültür ve Tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taĢıyan mekanların 

ve iĢlevlerinin korunmasını sağlar; Bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün 

olmayanları aslına uygun olarak yeniden inĢa etmek veya ettirmek. 

18. Belediye hizmet binalarının bakım ve onarımlarını, güvenliklerinin sağlanması, yakıtlarının temin 

edilmesi, elektrik ve telefon ücretlerinin ödenmesi ile ilgili hizmetleri yapmak. 

19. Belediye personeli ile fakir vatandaĢlara yemek yapmak veya yaptırmak ve dağıtımını sağlamak.  

20. Birim müdürü personelin koordineli çalıĢmasını sağlar, aralarında iĢ bölümü yapar. 

21.Birimin yıllık performans programını ve bütçe önerisini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

göndermek. 

22. Birimin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne göndermek. 

23. Belediye BaĢkanınca verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Evlendirme Memurluğu 

Belediye BaĢkanı tarafından evlendirme yetki ve görevi verilen evlendirme memuru, birbirleri ile 

evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlenmeye dair müracaatlarını kabul etmek, Evlendirme 

Yönetmenliğinin öngördüğü Ģekilde evlenme dosyasını hazırlamak, evlenme akdini yapmak, aile 

cüzdanı düzenleyip vermek, evlenmenin nüfus kütüklerine tescilini sağlamak, evlenme kütüğü ve 

dosyalarını iyi bir Ģekilde muhafaza etmek, denetim yapmak isteyen yetkililere gerekli kolaylığı  
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göstererek ve bu yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgeleri denetime hazır halde bulundurmakla 

görevlidirler. Evlendirme Memurları bu görevlerinden dolayı Nüfus Müdürlerine karĢı sorumludurlar. 

Belediye personeli arasından görevlendirilen Evlendirme Memurlarının Belediye BaĢkanına karĢı olan 

sorumlulukları saklıdır. 

Ġlan Memurluğu  

Belediye birimlerinden ve diğer resmi kurum ve kuruluĢlardan gelen ilan ve duyuruları günlük ve 

/veya resmi gazetede yayınlanması, belediyemiz ilan panosunda askıya asılarak duyurulması 

sağlanarak bu iĢlere iliĢkin tutanak ve raporların ilgili birimlere iletilmek 

 
 
Madde: 16 
Birim Adı                           : Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Bağlı Bulunduğu Makam : Belediye BaĢkanı 

Sorumluluk Alanı              : 5393 Sayılı Belediye Kanunu 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu, 4735 

Sayılı Kamu Ġhaleleri sözleĢmeleri Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi kanunu ve Ġlgili diğer 

Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde Destek Hizmetleri Müdürlüğündeki iĢ akıĢını sağlar. 

Temel Ġlkeler: Burdur Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü; tüm 

çalıĢmalarında, kurumun görevlerine uygun olarak, kalite, tarafsızlık, Ģeffaflık, hesap verebilirlik, mal-

hizmet-yapım iĢlerinin temininde ve sunumunda yerindelik, ihtiyaca uygunluk, katılımcılık, adalet ve 

hizmette eĢitlik, kaynakların kullanımında etkinlik ve verimlilik, kiĢisel iliĢkilerde Kanun, yönetmelik 

vb. mevzuata tam ve kesin uygunluk ilkelerini esas alır. 

A. KuruluĢu: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Müdür ve bünyesinde çalıĢan Ģef ve memur personelden 

oluĢur. 

B. Görevleri: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görev ve yetkileri aĢağıdaki gibidir. 

1. Birim Yönetmeliklerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek. 

2. Ġlgili Müdürlüklerden talep olması halinde 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu'nun 19.-20.- 21. 

maddelerinin ilgili hükümleriyle tespit edilen esas ve ilkelere uygun olarak ihale iĢlemlerini yapmak 

veya söz konusu kanunun 22'nci maddesinde belirtilen doğrudan temin yöntemiyle alımın 

gerçekleĢtirilmesi için destek hizmeti vermek. 

3. Belediye Müdürlüklerinin talep etiği 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu'nun 22. maddesi kapsamına 

giren iĢlerinden; Ġhale usullerine tabi olmayan, doğrudan temin yolu ile yapılan alımlar için 4734 sayılı 

yasa ile getirilen ilke ve esaslara uygun olarak; 

3.1. Mal, hizmet veya yapım iĢi ihtiyacı bildiren birimlerle sürekli iĢbirliği sağlayarak, malzeme ve 

hizmetler konusunda, kalite ve teknik özellikler yönünden aranılan ve istenilen Ģartların belirlenmesini 

sağlamak. 

3.2. Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri istenilen zaman ve Ģekilde temin etmek, 

ortak ihtiyaçlarda koordineyi sağlayarak talepleri karĢılamak. 

3.3. ġartları ve özellikleri belirlenen malzemenin satın alınması veya hizmetin yaptırılması için piyasa 

fiyat araĢtırması yapmak, ilgili firma, mesleki kuruluĢ ve kiĢilere duyurmak. 

3.4. Doğrudan teminle görevli personelden oluĢan satın alma komisyonunda, firmalardan gelen piyasa 

fiyat araĢtırma formlarının açılarak, etkililik, ekonomiklik, verimlilik ilkesince değerlendirilip  

en uygun fiyat veren firmanın tespit edilmesi ve Harcama Yetkilisine onaya sunulması ve onayı 

takiben sipariĢ verilerek mal-hizmet, yapım iĢinin satın alınmasını sağlamak. 

4. Satın alma Komisyonunda alınan karar üzerine mal ve hizmet alımı veya yapım iĢinin yaptırılmasını 

sağlamak için kararı talepte bulunan ilgililere bildirmek. 

5. Diğer müdürlüklerden talep olması halinde satın alınan taĢınırların muayene ve kabul iĢlemlerini 

müteakip ilgili Birimler adına ambar giriĢlerini yapmak. 

6. Müdürlüğe ait yazıĢmaları yapmak, dosyalanması ve korunmasını sağlamak. 
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7. Müdürlük ambarına giren ve çıkan her türlü malzemenin TaĢınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak 

kaydını tutmak muhafaza etmek. 

8. Müdürlük ihtiyacı olarak satın alma veya bağıĢ yoluyla edinilen tüm demirbaĢları kayıt altına almak 

kullanım süresi dolan malzemeleri hurdaya ayırmak. 

8.1. Müdürlük ambarını idare etmek ve ihtiyaç planlaması yapmak. 

8.2. Her mali yılsonunda görev değiĢikliğinde ve gerektiğinde ambar sayımı yapmak. 

8.3. Satın alınan her türlü mal ve malzemenin ambara giriĢ ve çıkıĢ kaydının tutulması ve ambarların 

iĢletilmesinde TaĢınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak gereken her türlü iĢlemin yerine getirilmesini 

sağlamak üzere destek hizmeti vermek. 

9. Makina Ġkmal Servisi ile koordineli olarak Belediye Hizmet binalarının ve araçlarının ihtiyaç 

duyulan bakım onarım ve tadilat iĢlerini yapmak çalıĢmalarına katkı sağlamak. Satın alınacak 

malzemelerin Satın alma komisyon üyelerince uygun bulunduktan sonra ilgili müdürlüklere teslimini 

sağlamak. (Ambar Marifeti ile) 

10. Belediyemiz bünyesindeki müdürlüklerden gelen Ġhale Onayı alınmıĢ ihtiyaçlar için 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanunu'nun 19. 20. 21. maddelerine istinaden yapım iĢi, mal ve hizmet alımları; Ġhale 

onay belgesi aĢamasından baĢlayarak sözleĢme hazırlanma aĢamasına kadar olan iĢlemleri yapmak. 

10.1. Kamu Ġhale Kanunu'nun 19. 20. ve 21. maddeleri kapsamında ve Mali Hizmetler Müdürlüğü ile 

koordineli olarak hazırlanan ihale dosyalarına Ġhale kayıt numarası alıp, ihale ilanlarını ve teklif 

vermeye davet yazılarını hazırlamak. 

10.2. Ġhale ilanlarını 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu'nun 13. maddesinde belirtilen esaslar 

doğrultusunda, Valilik kanalıyla yerel gazetelerde yayımlanmasını sağlamak ve sevk iĢlem formları ile 

ilanı Kamu Ġhale Kurumuna göndererek Kamu Ġhale Bülteninde yayımlanması sağlamak. 

10.3. 4734 Sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda Ġhale tarih ve saatine kadar isteklilere ihale 

doküman satıĢı yapmak. 

10.4. Ġhale komisyon çalıĢmalarını yürüterek gerekli yazıĢma ve haberleĢmeleri yapmak. 

10.5. Ġhale kapsamındaki tüm tebligatları elden, iadeli taahhütlü posta veya internet yoluyla ihale 

uygulama yönetmeliklerinde belirtilen esaslar doğrultusunda yapmak. 

10.6. Ġhale sözleĢme aĢamasına geldiğinde kanun kapsamındaki gerekli bilgi ve belgeleri kontrol 

ettikten sonra sözleĢme yapılmasını sağlamak, ihale sonuç formu düzenleyerek dosyayı ilgili 

müdürlüğe teslim etmek. 

11. 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu ile ilgili Belediye Encümenince karara bağlanan ve 35.madde de 

yer alan Ģartname ile ilgili ihale hazırlıklarını takip etmek. 

12. Geçerli mevzuatın öngördüğü görevler ile amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

13. Birimin yıllık performans programını ve bütçe önerisini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

göndermek. 

14. Birimin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne göndermek. 

15. Belediye BaĢkanınca verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 
 
Madde:17 

Birim Adı                           : Huzurevi Müdürlüğü 

Bağlı Bulunduğu Makam : Belediye BaĢkanı 

Sorumluluk Alanı            : 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 

ile Belediye Meclisinin 08.02.2001 tarih ve 2001/7 nolu kararı ile kabul edilen Huzurevi Ġç Hizmet 

yönergesi çerçevesinde iĢ akıĢını sağlar. 

Temel Ġlkeler: 

1.YaĢlı sakinlerinin sağlık, huzur ve refah içinde ömür sürmelerini sağlamak, 

2.YaĢlı sakinlere güler yüzlü ve iyi davranmak, 
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3.YaĢadıkları ortamın temizlik ve hijyenine önem vermek, 

4.YaĢlı sakinlerinin sağlıklı ve dengeli beslenmelerini sağlamak. 

5.YaĢlı sakinlerinin sağlık hizmetlerini yürütmek. 

6.Tercih ve takdir edilen birim olmak. 

A. KuruluĢu:Huzurevi Müdürlüğü ihtiyaca göre kadro cetvellerinde 

belirtilen sayı ve niteliklere uygun olarak Müdür, Sosyal ÇalıĢmacı, Psikolog, HemĢire, Genel Ġdare ve 

Yardımcı Hizmetler sınıfından ve iĢçilerden oluĢur. 

B. Görevleri: Huzurevi Müdürlüğü görevleri aĢağıdaki gibidir. 

1. Huzurevinin idari teknik tüm iĢlerini ilgili Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve Belediye BaĢkanlığı, 

Belediye Meclis ve Encümen kararlarına göre yürütmek. 

2. Huzurevindeki yaĢlıların en iyi Ģekilde bakım ve korunması ile ilgili sosyal ve psikolojik 

ihtiyaçlarının karĢılanması için gerekli önlemleri almak. Görevliler arasında iĢ bölümü sağlamak ve 

denetlemek. 

3. Huzurevinin çalıĢma programları ve nöbet çizelgelerini düzenlemek, onaylamak ve uygulatmak. 

4. Huzurevi personelinin özlük dosyalarının tutulmasını ve buna iliĢkin her türlü iĢlemlerin günü 

gününe yürütülmesini sağlamak. 

5. Ambar, ayniyat, depo ve yazı iĢlerinin yürütülmesini sağlamak, görevlilerin süreli süresiz ayrılması 

ya da görevinin değiĢmesi halinde ayniyat sayım ve devir teslim iĢlerini genel hükümler içinde 

tamamlamak. 

6. Her ayın sonunda Huzurevinin çalıĢmaları hakkında bir rapor hazırlayarak Belediye BaĢkanlığına 

sunmak. 

7. Huzurevinin ihtiyaçlarını ve karĢılaĢılan sorunlarını BaĢkanlığa bildirmek. 

8. Huzurevinin harcama yetkilisi olarak ilgili iĢlemlerin yürütülmesini sağlamak. 

9. Huzurevi personelinin Yasa, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve genelgeler uyarınca Devlet 

Memurlarında istenilen tutum, davranıĢ, kılık kıyafet, vb. özellikleri izleyerek gerekli denetimleri 

yapmak. 

10. Huzurevi hizmetlerinin daha iyi bir duruma gelebilmesi ve personelin eğitimi ile yaĢlılara daha iyi 

hizmet verilebilmesine iliĢkin çalıĢmaları belirlemek. 

11.Birimin yıllık performans programını ve bütçe önerisini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

göndermek. 

12. Birimin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne göndermek. 

13. Belediye BaĢkanınca verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

 

Madde : 18 

Bölüm Adı                          : Hal Müdürlüğü 

Bağlı Bulunduğu Makam : Belediye BaĢkanı 

Sorumluluk Alanı           : 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu ve 5957 Sayılı  Sebze ve Meyveler  ile 

Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile  

bağlı yönetmelikler 

Temel Ġlkeler: Sebze ve meyve ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak 

serbest rekabet Ģartları içinde yapılmasını sağlamak, toptancı hali içinde veya dıĢında iĢlem gören 

sebze ve meyvelere iliĢkin bilgileri elektronik ortamda tutmak, izlemek ve duyurmak, meslek 

mensupları ile diğer ilgilileri kayıt altına almak, bunlara yönelik veri tabanı oluĢturmak, üretici ve 

tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak ve meslek mensuplarının faaliyetlerini düzenlemek ve 

denetlemektir.  
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A. KuruluĢu : Hal Müdürlüğü, Müdür, 1 Bilgisayar ĠĢletmeni, 1 Memur, 1 Tahsildar ve 3 Hal Zabıtası 

personelinden oluĢur. 

B. Görevleri : Hal Müdürlüğünün görevleri aĢağıdaki gibidir.  

 1. 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler  ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların 

Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve buna bağlı Yönetmelikte düzenlenen hükümlere uygun 

olarak yapılmasına iliĢkin konularda görevleri yerine getirmek, 

2. Ticaret Ġl Müdürlüğü ile yazıĢmalarını yapmak, 

3. YaĢ sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet 

sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak, 

4. Üreticinin(müstahsil) ürününü en iyi Ģekilde değerlendirmesini sağlamak, üretici, tüketici ve meslek 

mensuplarının çıkarlarını gözetmek, 

5. Halde bulunan üretici birliği, komisyoncu, tüccar, kendi nam ve hesaplarına yaĢ sebze ve meyve 

ticareti yapacak kiĢilere satıĢ yerleri kiralamak veya satmak ve bu iĢyerlerinin denetimleri ile yol 

denetimlerini yapmak, 

6. Belediye mücavir alanları içerisinde toptan satıĢların halde yapılmasını sağlamak, Ģehrin giriĢ ve 

çıkıĢ noktalarında, pazar yerlerinde denetim yapmak, 

7. Hal Hakem Heyeti ile diyalog içerisinde çalıĢarak ihtilaflı konuların çözüme ulaĢmasını sağlamak, 

8. Kendi müdürlüğü ile ilgili harcamaların bütçe hazırlığını yapmak, 

9. Kurumlar arası, birimler arası ve kiĢilerle ilgili yazıĢmaları yapmak. 

10. Birimin yıllık performans programını ve bütçe önerisini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

göndermek. 

11. Birimin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne göndermek. 

12. Belediye BaĢkanınca verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Hal Müdürlüğüne bağlı servisler ile bunların görev ve sorumlulukları aĢağıda sunulmuĢtur. 

Buna göre; 

Mal Tespit Kontrol Ve Ġstatistik Servisi 

a) Sabit Nokta Denetimi 

1. a) Toptancı hal çıkıĢ faturası bulunan malları taĢıyanlar,  

    b)Üretici pazarlarına gönderilmek üzere, üreticilerin ürettikleri malları taĢıyan araçlar, 

    c) Fatura veya müstahsil makbuzu, çiftçilik belgesi ve sevk irsaliyesi ile birlikte belli alıcılara 

        satıldığı belirlenen malları taĢıyanlar, 

   d) Üretici birlikleri tarafından gerçek usuldeki vergi mükellefi olan perakendecilere satılmıĢ   

       bulunan malları taĢıyan araçlar,  

   e) Çiftçilik belgesine sahip üreticilerin kendi ürettikleri ve satıĢını belli bir yerde yapacaklarını   

       belirttikleri malları taĢıyan, kendi tasarrufu altındaki veya kiraladıkları malları taĢıyanlar, 

   f) Ġhraç edilecek yaĢ sebze ve meyveyi taĢıyan araçlar,  

2.  5957 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca cezaların uygulanması için düzenlenen tutanakları 

Belediye Encümeni‟ne sevk etmek. 

3.  A fıkrasının  (a),(b),(c),(d),(e) ve (f) bentlerinde belirtilen araçlara geçiĢ izni vermek. 

4.  Bu araçlarda yüklü bulunan malların baĢka bir yerleĢim biriminde bulunan alıcılar tarafından satın 

alındığının belgelendirilmesi halinde, araçların plakası ile yükün miktarı ve cinsini kaydederek 

araçların geçiĢlerine izin vermek, araçlara ve mallara iliĢkin bilgileri seyyar ekiplere bildirerek 

araçların Ģehirden çıkıp çıkmadığını takip etmek. 

b) Perakende SatıĢ Kontrol ve Denetimi 

1.  Semt pazarları, ġehir içi yollarda yaĢ sebze ve meyve perakende satıĢı yapan araçlar ve bu malları 

satan sabit iĢ yerlerini denetlemek, 
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2. Perakende satıĢa sunulan malların toptancı halden satın alınıp alınmadığını tespit etmek. 

Üretici pazarlarında satılan, üretici birliklerinden satın alınan, üretici birliklerinden fatura veya 

müstahsil makbuzu, çiftçilik belgesi ile satın alınıp mal bedelinin %1- % 2 oranındaki belediye payı 

ödenerek satıĢa sunulan mallar hariç, diğerleri hakkında yasal iĢlem yapılmak üzere düzenlenen 

tutanağı Belediye Encümeni‟ne intikal ettirmek.  

c) Bordro Fatura Kontrol ve Kaydı 

Halden çıkan malların bordro ve faturalarda yazılı fiyatları, cins miktar ve çeĢitleri ile satıcısı ve 

alıcısına iliĢkin bilgileri kaydetmek ve bu bilgilerin gerçeğe uygunluğunu kontrol etmek, gerçeğe 

uygun bilgi verilen ve fatura düzenlenen mallara çıkıĢ izni vermek. 

d) Ġstatistik ĠĢlemleri 

1.  Hale giren malların tartı ve sayım iĢlemini yapmak. 

2.  Giren malların cins miktar ve çeĢidi ile göndericisini, nakliyecisi ve alıcısına iliĢkin bilgileri kayda 

geçirmek.  

3.  Halden çıkan malların bordro ve faturalarda yazılı fiyatları cins, miktar ve çeĢitleri ile satıcısı ve 

alıcısına iliĢkin bilgileri kaydetmek ve bu bilgilerin gerçeğe uygunluğunu kontrol etmek, gerçeğe 

uygun bilgi verilen fatura düzenlenen mallara çıkıĢ izni vermek. 

4. Mal giriĢ-çıkıĢ miktar, çeĢitlerine ve çıkıĢ fiyatlarına iliĢkin bilgileri her gün Hal Müdürüne iletmek. 

5.  Tespit, kontrol ve istatistik ile ilgili diğer görevleri yapmak.   

Tahakkuk ve Tahsilat Servisi 

a) Fatura ve Bordro Kontrolü 

1. Toptancı Halde ticari faaliyetlerini sürdürenler tarafından müdürlüğe verilen satıĢ bordrolarını 

kontrol etmek. 

2 SatıĢ bordrolarının kontrolü sonunda belediye payını belirlemek. 

b) Tahakkuk ve Pay Geliri Tahsili  

1. Toptancı Halde ticari faaliyetlerini sürdürenler iĢyeri tahsis iĢlemlerini yürütmek, tahsis ücret ve 

teminatlarını alıp belediye veznesine yatırmak.  

2. Toptancı Halde ticari faaliyetlerini sürdürenler satıĢ iĢlemlerinden alınan belediye veya iĢletme payı 

gelirlerini hesap ederek tahakkuk belgesi düzenlemek. 

3. Her türlü gelirin tahakkukunu yapmak. 

Bilgi ĠĢlem Servisi 

1.  Hal Kayıt sistemini kurmak ve faaliyetini sürdürmek, 

2.  Müdürlüğe gelen evrakları teslim almak,  sınıflandırmak ve kaydetmek,  

3.  Amirinin yönlendirmesi doğrultusunda evrakları dosyalamak arĢivlemek, 

4.  Amiri tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dıĢ birimlere gönderilecek yazıları; resmi 

yazıĢma kuralları genelgesine uygun olarak yazmak, 

5.  Müdürlük içerisinde yapılacak toplantıları amirinden aldığı bilgiler doğrultusunda organize etmek 

ve toplantı tutanaklarını tutmak, 

6. Müdürlük personelinin, kanuni ve idari kayıtlarının tutulmasını sağlamak, 

7.  Kurum içi ve dıĢı bildiri,  genelge vb. duyuruların,  bilgilerin tüm personele iletilmesi ve 

dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde bu hususta iĢlem yapmak, 

8.  Üstlerinden   aldığı emir ve görevleri yerine getirmek,  

9.  Müdürlüğe  alınan malzemelerin fatura bedellerinin ödenmesi için malın Belediyece teslim 

alındığına dair ayniyat tesellüm makbuzu kesip kayda iĢlemek,                 

10. Müdürlüğe alınan demirbaĢları kayıt altına almak,                                             

Hal Hakem Kurulu Bürosu 

Gündem, Yazı, Karar, Tutanak ve Tebligat ĠĢlemleri 

Hakem kuruluna, 5957 Sayılı Kanunla verilen görev ve yetkilere, toptancı halde çıkan anlaĢmazlıklara 

iliĢkin konularla, görüĢ istemine iliĢkin olarak intikal eden konuları Hakem Kurulu BaĢkanına sunarak  
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toplantı gündemi hazırlamak ve Kurul Üyelerini toplantıya çağırma iĢlemlerini yürütmek. 

ĠĢ bu yönetmelikle, yürürlükte bulunan 06.06.2012 tarih ve 2012/82 karar nolu yönetmelik yürürlükten 

kaldırılmıĢtır 

 

Madde : 19 
Birim  Adı                      : Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü 
Bağlı Bulunduğu Makam : Belediye BaĢkanı 
Sorumluluk Alanı           : 5393 sayılı Belediye Kanununa göre, 5216 sayılı yasa ile 5199 sayılı yasa 
ve ilgili yönetmelikler,3285 sayılı yasa ve yönetmeliği, 560 sayılı K.H.K. ve ilgili diğer 
yönetmeliklerde tarif edilen sorumlulukları yerine getirir. 
Temel Ġlkeler: Burdur Belediyesi Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü olmanın bilinci ve sorumluluğu ile 

sağlık sosyal, ekonomik ve estetik yönden ĢehirleĢmenin zihinsel, fiziksel, psikososyal, insan ve 

sağlığı açısından Halk Sağlığı ve Koruyucu Hekimlikle birlikte yurttaĢların yetkinleĢmesine katkı 

sağlayacak ve yaĢam kalitesini yükseltecek tüm Veteriner Hekimlik hizmetlerini sunmak. Ġnsana saygı 

hayvan ve doğa haklarına saygı, özen. tarafsızlık, kararlılık, hoĢgörü, kurumsallaĢan yapı, yetkinleĢen 

personel temel ilkelerimizdir. 

A. KuruluĢu: Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü ;1 Müdür Veteriner Hekim, 1 Veteriner Sağlık Teknikeri ve 

3 Bakımevi ĠĢçisi personellerinden oluĢup 2007 yılında kurulmuĢtur 

B. Görevleri: 

1. Salgın ve zoonoz hastalıklarla mücadele (Kuduz, Fare mücadelesi, Sel Baskınlarında vb.) 

2. Belediyemiz Canlı Hayvan Pazarında hayvan giriĢleri, çıkıĢ nakil iĢlemleri ve Hayvan Pazarı 

Sorumlu Müdürlüğü. Hayvan pazarındaki kurbanlıklar ve diğer hayvanlar Veteriner Hekim 

kontrolünde satıĢa sunmak. 

3. Hayvansal gıda satan iĢyerlerinde kasaplık hayvan etlerinin damga kontrolü, hayvansal gıdaların 

insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerden arındırılması için gerekli bütün önlemleri almak, 

alınmasına yardımcı olmak. 

4. 27.01.2005 tarih ve 25709 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Halk Sağlığı Alanında HaĢerelere 

KarĢı Ġlaçlama Usul ve Esasları hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde haĢerelerle mücadele etmek. 

5. Mesleki konularda birim içi ve dıĢı eğitim çalıĢmaları yapmak, birim için gerekli malzeme ve 

ilaç alımında gerekli iĢlemleri yasal çerçevede yapmak 

6. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına dair Uygulama Yönetmeliği 

çerçevesinde baĢıboĢ hayvanların üremelerini kontrol altına almak, kayıtlarım tutmak, ısırma ve 

tırmalama vakalarında gerekli müĢahede ve tecrit hizmetlerini yürütmek, Devlet hastanesinden istenen 

ısırık raporlarını tanzim etmek, diğer hayvan sağlığı hizmetlerini yerine getirmek, sahipli veya 

barınağa gelen sahipsiz hayvanları kayıt altına almak , Belediyeye ait hayvan barınağının hizmetlerini 

yürütmek. Sokak hayvanları rehabilitasyon hizmetlerini yürütmek, kentte yaĢam koĢullarını sağlamak 

ve sürdürülebilmesi için hizmet vermek. 

7. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Toptan ve Perakende SatıĢ Yerleri Yönetmeliği 

çerçevesinde, Tarım ve Köy iĢleri kontrolleri, Sağlık Bakanlığı denetçileri ile perakende satıĢ yerlerini 

ve semt pazarlarını denetlemek. 

8. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Veteriner Hekimliği Mesleğinin Ġcrasına Dair Kanun, diğer kanun ve 

yönetmeliklerinin (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Çevre Kanunu vb.) Belediye Veteriner ĠĢleri 

Müdürlüğüne vermiĢ olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 

9. Ġl Hıfzıssıhha Kurulu, Mahalli Çevre Kurulu, Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu ve Hayvanları 

Koruma Kurulu gibi kuruluĢların almıĢ olduğu karalarda Belediye Veteriner ĠĢleri Müdürlüğünü 

ilgilendiren görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 

10. Müdürlüğün yıllık performans programı ve bütçe önerisini hazırlayarak Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne göndermek.   
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11- Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne göndermek. 

12. Birim Müdürü tarafından sorumluluğunda çalıĢan personelin koordineli çalıĢmasının sağlanması 

ve aralarında iĢ bölümü yapılması. 
13. Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 Sayılı Belediye Kanununa 
dayanarak Belediye BaĢkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya ve 
yaptırmaya yetkilidir. 
14. Belediye BaĢkanınca verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Madde : 20 

Birim Adı                                 : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü  

Bağlı Bulunduğu Makam    : Belediye BaĢkanı 

Sorumluluk Alanı                 : Burdur Belediyesi ve mücavir alanı, sınırları içerisinde sorumlu olduğu 

mevzuatın gereklerini yapmak. 

Temel Ġlkeler: 

1. Sorumluluğunda çalıĢan personelin meslek içi eğitimini ve ayrıca yeni geliĢmelere uyum 

göstermelerini sağlamak 

2. Müdürlüğündeki servislerin her türlü teknolojik geliĢmeye uygunluğunu sağlar. 

3. Müdürlüğün yıllık bütçe önerisinin, performans hedef ve göstergelerin, faaliyet raporunun 

hazırlanarak ilgili müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak, 

A. KuruluĢu: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Müdür ve bünyesinde çalıĢan Ģef, teknik ve 

memur personelden oluĢur. 

B. Görevleri:  
1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler 

Kanunu ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu, ilgili kanunlar, tebliğler, BKK Kararları genelgeler ve 

yönetmelikler çerçevesinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğündeki iĢ akıĢını sağlamak.  

2. Belediye BaĢkanınca verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

a) Sıvı Atıklar Denetim Servisi: 

1.Atık Suların arıtılması kontrolü ve değerlendirilmesi. 

2.Atık su Arıtma Tesisinin ĠĢletilmesi, denetlenmesi. 

3.Organize Sanayi Bölgesi sıvı atıklarının denetimi. 

4.Endüstriyel tesislerin sıvı atıklarının denetimi. 

5.Burdur Gölü Sulak Alanının Korunması. 

6.Yeraltı suları ve yüzeysel akan suların yönetimi konusunda denetim yapımı. 

7.Atık yağların denetimi. 

8.Kanalizasyon bağlantısı olan tüm iĢletmelerin denetiminin yapılması. 

b) Katı Atıklar Denetim Servisi: 

1.Evsel katı atıkların düzenli olarak ara depolaması ve katı atık depo alanına sevkinin denetimi. 

2.Katı atık deposunun iĢletilmesi, denetlemesi. 

3.ĠnĢaat ve hafriyat atıklarının depolanmasının düzenlenmesi, talebi. 

4.Ömrünü tamamlamıĢ motorlu taĢıtlara ait lastiklerin depolanması. 

5.Hurdacıların denetlenmesi. 

6.Tıbbı atıkların toplanması ve bertaraftı. 

c) Hava Kalitesi Koruma Servisi: 

1.Isınma amaçlı hava kirliliğinin denetimi. 

2.Yakıtların satıĢ yerinin ve kalitelerinin denetimi. 

Gürültü Kontrol Servisi: 

Ġlgili yönetmeliklerin verdiği görevleri yerine getirmek. 
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d) Çevre Koruma ve Kontrol Kalemi  

1.Evrak giriĢ ve çıkıĢ kayıtlarının yapılması ve müdürlüğümüze ait yazıĢmaların yapılmasını 

sağlamak. 

2.Kalemdeki yazıĢma ve arĢivlerin daha önceki evraklarla irtibatlandırılarak ayrılması. 

3.Dairemiz ile ilgili kuruluĢlardan, mahkemeden gelen ve cevap verilen yazıların ayrı ayrı 

klasörleĢtirilmesi iĢlemini yürütmek. 

4.Birimin yıllık performans programını ve bütçe önerisini hazırlayarak Mali Hizmetler                 

Müdürlüğüne göndermek. 

5.Birimin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne göndermek. 

 

Madde: 21 

Birim Adı                           : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 

Bağlı Bulunduğu Makam : Belediye BaĢkanı 
Sorumluluk Alanı          : 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 3194 Sayılı Ġmar Kanunu, 2981-3290-3366 
Sayılı Ġmar Affı Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2872 Sayılı       Çevre 
Kanunu, 634 Sayılı kat Mülkiyet Kanunu, 3402 Sayılı Tapu Kadastro Kanunu ve 4708              sayılı Yapı 
Denetim Kanunu ve Yönetmelikleri, Planlı ve Plansız Alanlar Tip Ġmar               Yönetmelikleri çerçevesinde    
Ġmar ĠĢleri Müdürlüğündeki iĢ akıĢını sağlar. 
Temel Ġlkeler  : Burdur Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü ; Tüm çalıĢmalarda 3194 
sayılı imar kanunu ve yönetmeliklerine bağlı kalarak kente yapılaĢmanın sağlıklı ve kaliteli olması, 
vatandaĢa verilen hizmetin 
Kaliteli, tarafsızlık, saydamlık ve katılımcılık hizmet veriminde ve sunumunda yerindelik, ihtiyaca 
uygunluk kaynakların kullanımında etkinlik ve verimlilik, kanun yönetmelik vb. mevzuata tam ve 
kesin uygunluk ilkeleri esas alınır 
A. KuruluĢu : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Müdür ve bünyesinde çalıĢan Ģef, teknik ve memur  
personelden oluĢur. 
B.Görevleri : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü görevleri aĢağıdaki gibidir. 

1. Burdur Belediyesi ve mücavir alanı, yerleĢme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaĢmaların; fen, sağlık ve 

çevre Ģartlarına uygun teĢekkülünü sağlamak,   

2. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yapılacak ve inĢa edilecek resmi ve özel bütün yapıların 

onaylı imar planı, 3194 Sayılı Ġmar Kanunu ve planlı/ plansız alanlar Yönetmeliklerine uygun olarak 

ruhsatlandırmasını sağlamak,  

3. Ġmar planı, 3194 Sayılı imar Kanunu, Tip Ġmar Yönetmeliği, ruhsat eki ve projeye aykırı olarak 

yapıldığı bu birimce tespit edilen yapılar için yasal iĢlemleri yapıp sonuçlandırmak, 

4. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yapılacak planlar ile inĢa edilecek resmi ve özel bütün 

yapıların denetimini 3194 Sayılı Ġmar Kanunu ve Yönetmeliklerini uygun olarak yapılmasını 

sağlamak, 

5. Yapılmakta olan yapıların beton ve çelik donatılarının standartlara uygunluğunun kontrolü, deney 

ve rapor sonuçlarının teminini sağlamak, 

6. Belediyenin diğer birimlerine teknik destek sağlamak ve ihtiyaç duyulması halinde teknik 

elemanları görevlendirmek, 

7. Kentsel dönüĢüm uygulamalarını Etüt ve Proje Müdürlüğü ile birlikte yürütmek. 

8. Her türlü imar uygulamaları ve Harita iĢlemlerini gerçekleĢtirmek  

9.Birimin yıllık performans programını ve bütçe önerisini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

göndermek. 

10. Birimin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne göndermek. 

11. Belediye BaĢkanınca verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

a) Planlama ve Aplikasyon Servisi: 

Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki Ġmar Kanununa tabi alanlarda düzenlenen  Nazım Ġmar Planları 

Uygulama Ġmar Planları ile yerleĢmelerin farklı geliĢme etaplarında yapılması    gerekli ve uygun görülen  
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plan ilavesi, plan revizyonlarının yapımı ve uygulama imar planı          örneğinde hazırlanan tüm planların 

hazırlanması ve onanması aĢamasında araĢtırma, tasarım, çizim ve yazıĢma iĢlemlerini yapmak. 

b) 18.Madde Servisi: 

1.3194 Sayılı Ġmar Kanununun 18.madde uygulamasını yapmak,  

2.Özel yapılan 18.madde uygulamalarının kontrolünü yapmak, 

3.18.madde uygulamasına ait parselasyon planı ve ada dağıtım cetvellerinin incelenerek onaylanması için 

Encümene yazılması, 

4.18.madde uygulamasının askıya çıkarılarak vatandaĢın bilgilendirilmesi. Uygulamaya yapılan itiraz 

dilekçelerinin incelenerek Encümene yazılması,  

5.Kadastro Müdürlüğünce kontrolü yapılan 18.madde uygulamalarının son kontrollerinin yapılarak tescil 

iĢlemleri için Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilmesi iĢlerini yürütmek. 

c) Tevhit – Ġfraz Servisi: 

1.Tevhit-Ġfraz taleplerinin incelenerek Encümene yazılması, 

2.Kadastro Müdürlüğünce kontrolü yapılan evrakların imara uygunluğunun kontrol edilerek onaylanması, 

3.Belediyemizce yapılması gereken tevhit-ifraz-parselasyon uygulamalarının yapılması iĢlerini yürütmek, 

d) Ġmar Durumu Servisi: 

1.Ġmar durumlarını hazırlamak, 

2.Ġmar planları ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek 

3.VatandaĢa imar planları ile ilgili Ģifâi bilgilerin verilmesini yürütmek. 

e) Arazi Ölçüm Servisi: 

1.Belediyemizce yapılan 3194 Sayılı Ġmar Kanunun 18.maddesi ile ilgili uygulamalara ait arazi aplikasyon 

iĢlemlerini yapmak ve kadastro kontrollerini yaptırmak. 

2.Mülkiyeti Belediyemize ait parsellerde 3194 Sayılı Ġmar Kanunun 15 ve 16. maddesine göre yapılan 

Tevhit - Ġfraz iĢlemlerinin arazi aplikasyon iĢlemlerini yapmak ve kadastro kontrollerinin yaptırmak, 

3.Belediyemizin değiĢik müdürlüklerine ait arazi ölçüm ve aplikasyon iĢlemlerini yapmak. 

4.Hâlihazır harita çalıĢmalarını yapmak.       

f) KamulaĢtırma Servisi: 
1.Belediyenin kamulaĢtırma yetkisi alanına giren yerlerin kamulaĢtırma iĢlemlerini Mali Hizmetler 
Müdürlüğü ile koordineli olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2942 Sayılı KamulaĢtırma Kanunu 
çerçevesinde yürütür ve sonuçlandırmak.  
2.Belediye Meclisinin satıĢına karar verdiği Belediye mülklerinin satıĢ iĢlemlerini yürütür, satıĢ 
bedelinin ödenmesinden sonra tapu iĢlemlerinin yapılması sağlamak. 
3.VatandaĢlarla hisseli olan parsellerin, Belediye Encümenince seçilmiĢ olan Özel Kıymet Takdir 
Komisyonunca bedelinin belirlenmesi sağlanarak Encümene intikal ettirilir, onaylanan bedeller 
üzerinden satıĢ iĢlemleri yapmak. 
g) Proje  Kontrol   Servisi: 

1.Mimari projelerin incelenerek onaylamak. 

2.Esaslı tadilat ve ilave kat projelerinin incelenerek onaylamak 

3.Kat irtifakı ve kat mülkiyeti projelerinin onaylanması iĢlerini yürütmek. 

4.Betonarme projelerin onaylanması iĢlerini yürütmek. 

h) Yapı   Ruhsatı ve Yapı Kullanma Ġzin Belgesi Servisi: 

1.Yeni yapılara ruhsat vermek, 

2.Süresi geçen inĢaat ruhsatlarının yeniden düzenlemek, 

3.Tadilat projelerine tadilat ruhsatı vermek, 

4.ĠnĢaatı tamamlanan yapılara yerinde de projeye uygunluğu kontrol edilerek Yapı          Kullanma Ġzin 

Belgesi (iskân) verilmesi iĢini yürütmek. 

5.4708 Sayılı yasa kapsamında ruhsatlandırılmıĢ yapıların yapı kullanma izin belgesi aldıktan    sonra yapı 

denetim firmasının hazırladığı yapı sertifikasını onaylamak ve yapı mahalline      asılmasını sağlamak. 

6.4708 Sayılı yasa kapsamındaki ruhsatlı yapıların yapı denetim hizmet bedeli ödemelerinin takibi yapmak.      
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i)Yapı Denetim Basit Ruhsatlandırma Servisi: 

4708 Sayılı Yasa Kapsamı dıĢında ruhsatlandırılan yapıların; 

1.Betonarme donatı kontrolünün temel, subasman ve her kat seviyesinde vize yapılması iĢlerini 

yürütmek.  

2.ĠnĢaat ruhsatı alanların yer teslimi yapılıp yapılmadığı denetimlerini yapmak. 

3.Mevcut yapılarda yapılacak basit tarzdaki tamirat ve tadilat ruhsatlarının verilmesi, mevcut 

yapılardaki çatı ve tamir ruhsatlarının vermek. 

4.Ruhsat almıĢ yapıların beton dökümlerinde beton numunelerinin aldırılarak raporlarının dosyasına 

intikali.  

5.Ruhsat almıĢ yapıların demir donatılarının yönetmeliklere uygun malzemeden olması ve çekme 

deneylerinin yapılması için fenni mesulle birlikte giriĢim bulunulması. Sonuçlarının dosyasına 

intikali. 

6.Yapılarda kat vizeleri, ısı yalıtım vizeleri, çatı vizeleri gibi vizelerin yaptırılmasını takip etmek. 

7.ĠnĢaat yapılan alanlarda Zabıta ile birlikte halkın can ve mal güvenliği açısından gerekli 

düzenlemelerin mal sahibi, müteahhit ve fenni mesullerce yapılmasını sağlamak. 

4708 Sayılı Yasa Kapsamı dahilinde ruhsatlandırılan yapıların;  

ĠnĢaat yapılan alanlarda Zabıta ile birlikte halkın can ve mal güvenliği açısından gerekli 

düzenlemelerin mal sahibi, müteahhit ve yapı denetim firmasınca  yapılmasını sağlamak. 

j)Makina ve Elektrik Servisi: 

1.Elektrik ve Sıhhi Tesisat projelerin incelenmesi ve onaylamak, 

2.Elektrik ve sıhhi tesisat ile ilgili belgelerin düzenlenmesi, incelenmesi ve onaylamak, 

3.Mevcut ve yeni yapılacak olan yapılardaki asansörlerin iĢlemlerini yürütmek, 

k)Yapı Denetim Servisi 

Yapı denetime ait iĢ ve iĢlemlerin yürütmek  

l)Kaçak Yapı Kontrol ve Yıkım Servisi: 

1.Ruhsatsız yapılan kaçak inĢaatların tespit edilerek zapt tutmak. 

2.Kaçak yapılara verilecek olan ceza miktarını belirlemek için evrakın Encümene yazılması iĢlerini 

yürütmek. 

3.Ruhsata bağlanması mümkün olmayan yapıların Encümen kararlarını aldırarak Yıkım iĢleminin 

gerçekleĢtirilmesi için Fen ĠĢleri Müdürlüğüne göndermek.    

m)Jeolojik Etüt Servisi: 

1.Statik Projeye veri olan zemin etüt raporlarını arazide (sondaj ve sismik çalıĢmalarının kontrolü) ve 

büroda denetlemek, uygun olduğu takdirde onaylamak. 

2.Ġmar durumuna ek olarak, parselin jeolojik durumunu gösteren “genel jeolojik durumunu" düzenleyip 

vermek. 

3.Burdur Belediyesi muhtelif müdürlüklere ait kazı çalıĢmalarında, kazı klas tespit raporu düzenlemek. 
4.Burdur Belediyesi mücavir alan sınırı içerisinde baĢkanlıkça gerekli görülen yerlerin gözlemsel jeolojik 
raporu ve haritasını hazırlamak.  
5.Yapılarda temel ve beton seçimlerinin jeolojik etüde göre uygunluğunu  incelemek. 
n)Numarataj Servisi: 

1.ĠnĢaat ruhsatı alınacak yapılara yönetmeliklere uygun olarak kapı numarası vermek ve binayı kent 

bilgi sistemindeki haritaya  iĢlemek, 

2.Yeni açılan yollara sokak numarası vermek, 

3.Adres değiĢikliği taleplerini yerinde inceleyerek düzenlemek, 

4.Talep eden kuruluĢ ve kiĢilere cadde, sokak krokisi klasörünü temin etmek, 

5.Nüfus sayımlarını esas olacak binalar cetvelinin hazırlanması iĢlemini yürütmek. 

6.Yeni mahalle kurulması, ayrılması mahalle, sokak ve parklara yeni isim verilmesi hususundaki 

talepleri Belediye Meclisine sunmak ve alınan kararları mevzuata göre uygulamak. 
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7.Yanan ve yıkılacak yapılara “Yanan-Yıkılan Yapı Formu” düzenlemek ve Kent  bilgi sistemine 

iĢlemek. 

8.Onaylanan yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerini kent bilgi sistemine tarayarak yüklemek. 

9.Mevcut yapılara ait ruhsat fotokopi taleplerinin karĢılamak. 

o)Etüt Proje Servisi : 

1 . Belediyenin yapacağı inĢaat ve düzenlemeler için proje yapmak ya da yaptırmak. 

2.  Kentsel dönüĢüm proje ve uygulamaları , iĢ ve iĢlemlerini yürütmek. 

3. Kültür ve Tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taĢıyan mekanların ve 

iĢlevlerinin korunmasını sağlamak amacıyla bakım ve onarımını yapmak ya da yaptırmak konusunda 

ve korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inĢa etmek veya ettirmek konusunda 

projeler yapmak yada yaptırmak. 

4. Ġdarenin görevlendireceği etüd ve proje çalıĢmalarını yapmak. 

5. Üst Amirin vereceği diğer iĢleri yerine getirmek. 

 

Madde: 22 

Birim   Adı              :  Zabıta Müdürlüğü 
Bağlı Bulunduğu Makam    : Belediye BaĢkanı 
Sorumluluk Alanı      : Belediyeye ait mücavir alan sınırları içerisinde 5393 Sayılı Belediye 

Kanununda belirtilen Belediye Zabıtası TeĢkilatına dair görevlerin yapılmasını sağlamak. 

Temel Ġlkeler : Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü; kamusal hizmet sunumunda hak ve hukuka 

uygun, tüm halkımızın hakkını gözeten bir Ģekilde davranmayı, sorumluluk alanı içinde yaĢayan 

halkın, birim çalıĢanlarının ve diğer paydaĢlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık 

olmayı,kamusal hizmet sunumunda, Ģeffaf ve hesap verilebilir olmayı , sunduğu hizmetlerin Burdur'un 

ve Burdur halkının ihtiyaçlarını beklentilerini en optimal düzeyde, kaliteli bir Ģekilde, tatmin karlığın 

maksimum olduğu düzeyde karĢılamasını, etkinlik verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde 

kullanmayı, hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında, katılımcı bir anlayıĢla ilgili tüm taraflar ile 

iletiĢim kurarak, paydaĢlarıyla ortak bir eksende buluĢup toplumsal diyalog, katkı ve sahiplenmenin 

sağlanmasını , kararlı, özgüven sahibi, cesur, atılımcı, yenilikçi öncü ve önder Müdürlük olmak. 

A. KuruluĢu :  Zabıta Müdürlüğü Belediye Zabıta Müdürü. Belediye Zabıta Amiri, Belediye Zabıta 

Komiseri ve Belediye Zabıta Memuru personelleriyle birlikte Destek Ekip ve Ekipmanlarından oluĢur. 

B. Görevleri :  
1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 51‟de yer alan Belediye Zabıtası Görev ve Yetkilerine dair 

çalıĢma esaslarını uygulamak; 

2. ĠçiĢleri Bakanlığına ait 11 Nisan 2007 tarihli 26490 Resmi Gazete Sayılı Belediye Zabıta 

Yönetmeliğine dair çalıĢma esaslarını uygulamak; 

3. 5326 Sayılı Kabahatler Kanununda yer alan Belediye Zabıtası Görev ve Yetkilerine dair çalıĢma 

esaslarını uygulamak; 

4. Burdur Belediyesi 06/04/2011 Karar tarihli 2011/80 Karar nolu Belediye BaĢkanlığı Emir ve 

Yasaklar Yönetmeliği konulu Meclis Kararma dair çalıĢma esaslarını uygulamak; 

5. Belediye karar organları tarafından alınmıĢ ve uygulaması Zabıta Müdürlüğünü ilgilendiren çalıĢma 

esaslarını uygulamak; 

6. Zabıta Müdürlüğünü ilgilendiren resmi nitelikli yazıĢmaları. Belediye BaĢkanlığı bünyesindeki 

Birimlerle, Belediye BaĢkanlığı bünyesinde bulunmayan Resmi olan/olmayan Kurum/KuruluĢlarla 

veya Gerçek/Tüzel KiĢilerle yapmak; 

7. Zabıta Müdürlüğüne ait çalıĢma esaslarında, Belediye BaĢkanlığına bağlı diğer Müdürlükler ve 

Kamu (Resmi) Kurum/KuruluĢları ile ortaklaĢarak yapılan görevlerde koordineli çalıĢma yapmayı 

sağlamak, 
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8. Trafik hizmetlerini yürütmek; ruhsat düzenleme, trafik planı hazırlamak, iĢaretlemek ve sinyalize 

etmek, toplu taĢıma hat, güzergâh ve araç sayılarının belirlenmesi için çalıĢmak. 

9.Birimin yıllık performans programını ve bütçe önerisini hazırlayarak Mali Hizmetler    Müdürlüğüne 

göndermek. 

10. Birimin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne göndermek. 

  

 

Madde: 23   

Birim Adı                               :  Ġtfaiye Müdürlüğü 

Bağlı Bulunduğu Makam     : Belediye BaĢkanı 

Sorumluluk Alanı                  : 5393 sayılı Belediye kanunu ile Ġtfaiye Yönetmeliğinde ve diğer 

yönetmeliklerde belirtilen görevlerin yapılmasını sağlamak. 

Temel Ġlkeler : 
 Belediye Hizmet ve Faaliyetlerinde etkinlik, adalet, hizmette kaliteyi sağlamak. Kurumun güçlü ve 

zayıf yönlerini tespit etmek, sorunlara kalıcı ve yerinde çözüm üretmek.Müdürlüğün  amaçlarını, 

hedeflerini ve bu hedeflere ulaĢmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemek, gerekli planlamaları 

yapmak, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, karĢı karĢıya olduğu fırsat ve tetkikleri analiz etmek, 

geleceğe dönük stratejiler belirlemek.Yönetici ve diğer pozisyonlarda görev yapan personelin 

motivasyonu sağlamak, performansını artırmak. Toplam kalite yönetimine geçmek. 

A. KuruluĢu: Ġtfaiye Müdürlüğü Müdür ve bünyesinde çalıĢan Ġtfaiye Amiri, 

Ġtfaiye ÇavuĢu ve Ġtfaiye eri personelinden oluĢur. 

B.Görevleri: Ġtfaiye Müdürlüğü görevleri aĢağıdaki gibidir. 

1. Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek. 

2. Her türlü kaza çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren 

olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek. 

3. 09.09.2009 tarihi ve 2009-27344 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan binaların 

yangından korunması hakkındaki yönetmelik ile verilen görevleri yapmak. 

4. 05.06.1964 tarihli 6-3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Sivil Savunma ile 

ilgili ġahsi Mükellefiyet, tahliye ve seyrekleĢtirme ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan 

Ġtfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde 

arıtma iĢlemlerine yardımcı olmak. 

5. Halkı, Kurum ve kuruluĢları Ġtfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler 

konusunda eğitmek ve konuda tatbikatlar yapmak. 

6. Kamu ve özel kuruluĢlara ait Ġtfaiye birimleri ile gönüllü Ġtfaiye personellerinin yetiĢtirilmesine 

yardım etmek. Bunların bina araç - gereç ve donanımlarını Ġtfaiye standartlarına uygunluğunu 

denetlemek ve gerektiğinde bu birimlerle iĢ birliği yapmak. 

7. Belediye sınırları dıĢındaki olaylara müdahale etmek.  

8. Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karĢılığında temizlemek 

ve temizletmek, bacaları yangına karĢı önlemler yönünden denetlemek. 

9. Talep edilmesi halinde Orman yangınlarının söndürülmesine katılmak. 

10. Ġmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolarını tespit etmek. 

11. ĠĢyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluĢlarının yangına karĢı önlemler yönünden denetlemek 

ve bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek. 

12.Birimin yıllık performans programını ve bütçe önerisini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

göndermek. 

13. Birimin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne göndermek. 

14. Belediye BaĢkanının verdiği her türlü hizmetleri yürütmek. 
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Madde: 24 

Birim Adı                           : Su ve Kanalizasyon ĠĢleri Müdürlüğü 

Bağlı Bulunduğu Makam : Belediye BaĢkanı 

Sorumluluk Alanı      : 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu ve ilgili diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler 

çerçevesinde Su ve Kanalizasyon ĠĢleri Müdürlüğündeki iĢ akıĢını sağlar. 

Temel Ġlkeler : Kentin içme suyu, atık su ve yağmur suyunun en sağlıklı, modem, hijyen ve çevre 

koĢullarına uygun Ģekilde oluĢturma. Bilim ve teknik kurallara uymak. Planlı, projeli, yerindelik 

anlamında uygun ve nitelikli hizmet vermek. 

A. KuruluĢu : Su ve Kanalizasyon ĠĢleri Müdürlüğü, Müdür ve bünyesinde çalıĢan teknik personel, 

memur, iĢçi ve diğer personelden oluĢur. 

B. Görevleri : Su ve Kanalizasyon ĠĢleri Müdürlüğü görevleri aĢağıdaki gibidir. 

1.ġehrin su ihtiyacını karĢılamak için her türlü önlemi almak, 

2.ġehrin su, kanalizasyon ve ihtiyaç duyulan yerlerin planlamalarını yapmak, 

3.ġehirdeki içme suyu ve kanalizasyon hatlarının kontrolünü yapmak, 

4.ġehre gelen suyun mahalleler arasındaki seviyesini sürekli kontrol altında tutmak, 

5.ġehirde oluĢan su arızalarına zamanında müdahale etmek ve su israfını önlemek, 

6.ġehirdeki ana isale hatlarının bakımını yapmak, 

7.Su kuyularının, su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarını yapmak, 

8.Yeni su hatlarını döĢemek, kaçak su bağlantılarını engellemek. 

9.ġehirdeki kanalizasyon arızalarına müdahale etmek, 

10.Kanalizasyon bacalarını sürekli temizlemek ve kontrol etmek, 

11.Belirlenen güzergâhlara yeni kanal hatları döĢemek, 

12. Kaçak kanalizasyon bağlantılarını takip etmek ve engellemek. 

13.Suyu dezenfekte etmek, yıl boyunca gerekli analizleri ve testlerini Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular 

Hakkındaki Yönetmelik kapsamına göre tahlillerini yaptırmak, Ģehrin en uç noktalarındaki klor 

seviyesini kontrol altında tutmak. 

14. ġehirdeki evsel atık suları mevcut atık su arıtma tesisine alarak biyolojik olarak arıtmak, günlük 

analizleri yapmak ve iĢletmenin standartlara uygun iĢletilmesini sağlamak. 

15. Kentin yağmur suyu drenajını sağlamak bu amaçla yeni hatlar düzenlemek, mevcut hatları 

onaylama, proje yapmak, uygulamak. 

16. Yıl boyunca kullanılacak malzemeleri belirlemek ilgili evrakları düzenlemek, gerekli ihale 

dokümanlarını hazırlamak, ihale etmek ve hak ediĢleri hazırlamak. 

17. Müdürlüğün kullanacağı araç ve gereçleri sürekli çalıĢır halde tutmak ve organize etmek 

18. Personelin izin, mesai ve normal çalıĢmalarını düzenlemek 

19. Yapılan çalıĢmaların tamamından baĢkanlığı bilgilendirmek. 

20. Ġçme suyu havzasının korunması 

a) Su ĠĢleri Servisi 

Bağlı olduğu üstlerinden aldığı talimatlar çerçevesinde Ģehrin su ihtiyacını karĢılamak için her türlü 

önlemi almak Ģehirdeki içme suyu hatlarının kontrolünü yapmak, Ģehre gelen suyun mahalleler 

arasındaki seviyesini sürekli kontrol altında tutmak, Ģehirde oluĢan su arızalarına zamanında müdahale 

etmek ve su israfını önlemek, Ģehirdeki ana ishale hatlarının bakımını yapmak, su kuyularının, Ģehre 

gelen ishale hatlarının, Ģehir Ģebekesinin, su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarını yapmak, 

yeni su hatlarını döĢemek, kaçak su bağlantılarını engellemek. 

b) Kanal Hizmetleri Servisi 

Bağlı olduğu üstlerinden aldığı talimatlar çerçevesinde Ģehirdeki kanalizasyon arızalarına müdahale 

etmek, kanalizasyon bacalarını sürekli temizlemek ve kontrol etmek, belirlenen güzergâhlara yeni 

kanalizasyon hatları döĢemek, kaçak kanalizasyon bağlantılarını takip etmek, engellemek ve yeni  
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abone bağlantılarını sağlamak. Kentin yağmursuyu drenajım geliĢtirmek, mevcut hatların bakımını 

yapmak, yeni hatları yapmak ya da yaptırmak. 

c) Büro Servisi 

Müdürlüğe ait iç ve dıĢ yazıĢmaları yapmak, müdürlüğün gelen ve giden evraklarını düzenlemek ve 

arĢivlemek, müdürlüğün yıl boyunca kullanacağı malzemeleri belirlemek ilgili evrakları düzenlemek, 

gerekli ihale dokümanlarını hazırlamak, ihale etmek ve hakediĢleri hazırlamak. 

d) Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

1. Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli Ģekilde 

yürütülmesini sağlamak, 

2. Alt birim yetkilileri arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan 

alt birim yetkililerinin yerine, bir baĢkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli 

önlemleri almak, 

3. Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir Ģekilde çalıĢmalarını düzenleyerek, personel 

arasında uyumlu bir iĢbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalıĢmalarını izlemek, denetlemek, 

4. ÇalıĢma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili 

yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak, 

5. Müdürlüğün çalıĢmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalıĢma programı 

(stratejik plan) hazırlamak, baĢkanlığın onayına sunmak, 

6. BaĢkanlıkça onaylanan çalıĢma programının gerçekleĢmesi için gereken malzemeyi temin etmek, 

7. Müdürlükte yapılan çalıĢmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalıĢmaları 

değerlendirmek, 

8. Müdürlüğe ait bütün kısımların çalıĢmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek, 

9. Müdüriyetin kuruluĢuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek, 

10. Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iĢ ve iĢlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol 

düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir Ģekilde gerçekleĢtirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanım 

düzenlemek ve birim faaliyet raporlarına eklemek, 

11. Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeĢitli konulara iliĢkin farklı 

yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak, 

12. Belediyenin stratejik plan ve performans programındaki ile ilgili hedefleri gerçekleĢtirmek, 

13. Ġç ve dıĢ denetim sırasında denetçilere ve yargıya intikal eden hususlarda mahkemelere bilgi, belge 

ve kolaylıklar sağlamak, 

14. Birim yetkilisi, görev ve çalıĢmaları bakımından müdürüne karĢı sorumludur. Müdür tarafından 

mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar. 

15. Birimler görevlendirilen personelin, yapacağı iĢle ilgili görevlerinin neler olduğu, müdür 

tarafından düzenlenecek bir iç yönergeyle tek tek açıklamalı bir Ģekilde belirtilerek personele imza 

karĢılığında verilecek ve personel bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yapacak ve sürekli olarak 

çalıĢma masasında bulunduracaktır. 

16.Birimin yıllık performans programını ve bütçe önerisini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

göndermek. 

17. Birimin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne göndermek.  

18. Müdür, görev ve çalıĢmaları yönünden Belediye BaĢkanlığına, ilgili baĢkan yardımcılığına karĢı 

sorumludur.  

19.Belediye BaĢkanınca verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
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Madde  : 25 

Birim   Adı                      : Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

Bağlı Bulunduğu Makam : Belediye BaĢkanı 

Sorumluluk Alanı            : 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu ve ilgili diğer Kanun ve Yönetmelikler 

çerçevesinde Fen ĠĢleri Müdürlüğündeki iĢ akıĢını sağlar. 

Temel Ġlkeler : Müdürlüğün hizmet ve faaliyetlerinde etkinlik, verimlilik, eĢitlik, hizmette kaliteyi 

artırmak, müdürlüğün güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek, fırsat ve tehditleri analiz etmek, sorunlara 

kalıcı ve yerinde çözüm üretmek, geleceğe dönük stratejiler belirlemek, mevcut kaynakları optimum 

Ģekilde kullanmak, çalıĢanların kuruma bağlılığını attırmak, yönetime kullanılabilir ve etkin bir karar 

almada destek sağlayıcı nitelikte bilgi sunmak, tüm pozisyonlarda görev yapan personelin 

motivasyonunu sağlamak, performansını artırmak, etkin bir iç kontrol sistemi kurarak toplam kaliteyi 

arttırmak. 

Faaliyetlerini yüksek nitelikli insanların çalıĢtığı, çalıĢanları ortak değer ve amaçlar etrafında 

kenetlenmiĢ, kabul edilebilir ve sürekli iyileĢtirme sağlayan, teknolojik altyapıyı etkin ve verimli 

kullanan ve öğrenen organizasyon yapısına sahip öncü ve örnek bir anlayıĢı gerçekleĢtirmek. Bu 

anlayıĢa uygun amaç ve hedeflere ulaĢabilmek için gerekli nitelik ve yetkinliklere sahip personel 

yapısını oluĢturmak. 

A. KuruluĢu : Fen ĠĢleri Müdürü, ĠnĢaat Servisi, Yol, Bakım, Asfalt Servisi, Makine Ġkmal Bakım ve 

Atölyeler Servislerinden oluĢur. 

B. Görevleri : Fen ĠĢleri Müdürlüğü görevleri aĢağıdaki gibidir. 

1. Müdürlüğün yetki alanında kalan yapı, tesis, onarım, inĢaat ve hizmetlerin belirlenmesi, Fen ĠĢleri 

Müdürlüğüne ait bütçe hizmet gereğinin hazırlanması, iĢlerin organizasyonu, ihalesi/ kontrollük 

hizmetlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnameler çerçevesinde yürütülmesini sağlar. 

Yatırımların, ihale aĢamasından kesin kabul aĢamasına kadar tüm yatırım ve hizmetlerin yürütülmesini 

koordine etmek. 

2. 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu, 4735 Sayılı. Kamu Ġhale 

SözleĢmeleri Kanunu, 6331 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gibi Kanun, Kararname, 

Yönetmelik ve Tüzük hükümleri çerçevesinde çalıĢma yapılmasını sağlamak. 

3. Belediye bünyesinde bulunan (kendi ĠĢgücümüzün yetersiz kaldığı durumlarda) yapıların tadilatı, 

elektrik ve sıhhi tesisat, ısıtma-soğutma tesisatlarının bakım-onarım iĢlerinin yapılmasını sağlamak. 

4. Belediye ve mücavir alan içinde; imar planında yol, yeĢil alan, park vb. amme hizmetine ayrılan 

alanların kamulaĢtırma veya 3194 Sayılı Ġmar Kanunundaki 18.madde uygulaması ile kamuya 

kazandırıldıktan sonra yolların açılmasını sağlamak. 

5. Açılan yolların altyapılarının belediyenin ilgili bölümleri ve diğer kuruluĢlar tarafından 

tamamlanmasından sonra kaplama iĢleminin yapılmasını sağlamak. Bununla ilgili olarak TEDAġ, 

Telekom, Doğalgaz vb. kurumlarla periyodik toplantılar yaparak alt yapı iĢlemlerinin 

koordinasyonunu ve takibini yapmak. 

6. Mevcut yolların ve kaldırımların sürekli hizmette olması için gerekli bakım ve tamiratlarını 

yapmak/yaptırmak. 

7. ġehir içinde yapılan inĢaatların kazı döküm izinlerinin verilmesi. Hafriyatların atılacağı sahaların 

belirlenerek, geliĢigüzel hafriyat dökümünün engellemek. 

8. Emrindeki iĢ makinelerinin verimli çalıĢmalarını sağlar. Ġstek halinde ve iĢ durumuna göre 

makinelerin Belediye Meclisinin kararları doğrultusunda görevlendirmesini yapmak. 

9. Sorumluluğunda çalıĢan personelin meslek içi eğitim, yeni geliĢmelere uyum göstermesini sağlar. 

10. Bölümündeki birimlerin her türlü teknolojik geliĢmeye uygunluğunu sağlamak. 

11. Faaliyetlerini rapor haline getirerek BaĢkanlık Makamına sunmak. 

12.Birimin yıllık performans programını ve bütçe önerisini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

göndermek. 
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13. Birimin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne göndermek.  

14. Sorumluluğunda bulunan personelin 6331 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği kanunu gereğince 

eğitimlerini aldırmak ve bu iĢlere ait risk analizi ve acil eylem planı hazırlatmak. 

a) ĠnĢaat Servisi 

ĠnĢaat Servisi Ġhale, Kontrollük, Yapım ve Onarım Servislerinde oluĢmakta olup, görev ve yetkileri 

Ģunlardır. 

1.Belediye makine-ekipman ve iĢ gücünün yetersiz kaldığı yapı-tesis-onarım iĢlerinin taĢeron veya 

müteahhit yükleminde Ģartnameler uygun olarak yaptırılarak ilgili birime teslim edilmesini. 

2.Yapı tesis ve onaranların gerekli, dayanıklı, ekonomik, çağdaĢ ve estetik olması kriterleri 

çerçevesinde yapılmasının sağlanması hizmet ilkesidir. 

3.Görev ve yetkileri arasında olan yapım iĢlerini kendi makine-ekipman ve iĢgücü ile yapmak, 

bunların yetersiz kaldığı durumlarda 4734 Sayılı Kamu Ġhale kanununun ilgi maddelerine istinaden 

taĢeron veya müteahhitlere yaptırmak. 

4.4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa göre ihale edilecek iĢlere ait ihale dosyalarının hazırlanmasında, 

ihale komisyonlarında ve kontrollük teĢkilatında görev alırlar. 

5.Fen ĠĢleri Müdürlüğünde devam eden ve ihalesi yapılan iĢlerin hak ediĢleri ile kesin hesaplarını 

inceler ve imzalar.  

6.Ġmar Müdürlüğünce mühürlenerek yıkım kararı alınmıĢ yapıların yıkımını gerçekleĢtirmek. 

7.Yıkılacak derecede tehlikeli yapıların (maili inhidam) raporu düzenlendikten sonra gerekli emniyet 

tedbirleri alınarak yıkılması ya da yıktırılmasını sağlamak.  

8.Mesleğini geliĢtirmek için sürekli araĢtırma içinde olup, servisler arasında yardımlaĢma ve bilgi 

alıĢveriĢinde bulunur. 

9.BaĢkanlıkça görevlendirme yazısı doğrultusunda teslim alınan ihaleli iĢlere ait dosya/dosyaların: 

 Yer teslimi, iĢe baĢlamalarını yaparak, Kanun, Yönetmelik, ġartnameler dâhilinde usulüne 

uygun ve zamanında yapılmasını sağlamak. 

 Hak ediĢ ve kesin hesap ile geçici ve kesin kabullerini yapar. 

 BaĢkanlıkça oluĢturulan Kazı Klas Komisyonunu toplayıp raporun hazırlanmasında yardımcı 

olur. 

 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa göre ihale edilecek iĢlere ait Ġhale dosyalarının 

hazırlanmasında, ihale komisyonlarında ve kontrollük teĢkilatında görev alırlar. 

10.Düzenli olarak evrak kayıt, yazıĢma, dosyalama iĢlemlerini yapmak. 

11.Müdürlüğün Ġdari iĢlemlerinin yapılarak Müdürlük evrak ve dosyalama tanzimi. 

12.Her türlü yazı ve yazıĢmalarda paraf atılarak servis sorumlusu, Ģef ve Fen iĢleri Müdürünün ismini 

açar. 

13.Aylık çalıĢma raporlarını hazırlayarak ilgili raportöre teslim eder. 

b)Yol, Bakım, Asfalt Servisi 

Kamu hizmetine ayrılan yolların stratejik plan ve performans programı doğrultusunda açılarak çağdaĢ 

Ģehirciliğin yaratılmasına temel oluĢturmaktır. 

Belediyenin makine ve insan güçlerini seferber ederek kendi olanaklarıyla bu hizmetlerin hızlı, 

ekonomik, tekniğine ve çağdaĢ geliĢmelere uygun olarak halkın kullanımına sunmaktır. 

1.Yeni yapılan yolların asfalt kaplanması, mevcut yolların asfaltlarının tamiri, günlük çalıĢma 

programına göre yapılarak iĢ akıĢının denetlenmesi, koordinasyon sağlanması, birimler arası 

yardımlaĢmalar, birimle ilgili her türlü evrak, yazı dilekçe vb. takibi ve sonuçlandırılması; 

birimden gelen tüm evrakların incelenerek paraflanması, birimiyle ilgili alınan her türlü malzeme veya 

hizmetlerin istenilen Ģartlarda ve Ģartname esasları dahilinde uygunluğunun denetlenerek teslim 

alınması (bitüm - asfalt, filler, vb.) Fen iĢleri Müdürlüğünce ihalesi yapılan birimiyle ilgili iĢler de 

"Kontrol Mühendisliği", asfalt Ģantiyesine giren ve çıkan tüm malzemelerin kontrolü. 
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2.Yeni açılan yollarla ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğüne bilgi akıĢını sağlar. 

3.Ġmar planında yol hizmetine ayrılan ve mülkiyet iĢlemleri tamamlanmıĢ yerlerde olan yapıların 

Belediye - vatandaĢ iĢbirliğiyle temizlenmesi ve iĢ makineleriyle çalıĢma yapılmasını sağlamak. 

4.Yeni açılacak yolların gerekli ölçümlerini yaparak, kırmızı kotlarını belirler ve buna göre tesviye 

yapılmasını sağlamak. 

5.Alt yapıları, tamamlanan yolların sıkıĢtırma stabilize malzeme serme iĢlemlerinin yapılması ve 

kaplanmaya hazır hale getirilmesi çalıĢmalarında teknik yönden yardımcı olmak. 

6.Yolların alt yapılarının tamamlanabilmesi için Su ĠĢleri Müdürlüğü, TEDAġ, Telekom, Doğalgaz vb. 

kuruluĢlarla irtibata geçerek koordinasyonunu sağlamak. 

7.Yeni yapılan asfaltlarının ölçümlerinin yapılarak bedellerinin hesaplanarak Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne göndermek. 

8.ġehir içinde yıkılacak derecede olan ve can - mal emniyeti bakımından tehlikeli durumda olan 

binaların yıkılmasını sağlamak. 

9.ġehir içindeki moloz, yığınlarını kaldırılması için iĢ makineleri birimi ile koordineli çalıĢır. 

10.Gerekli tüm teknik ölçüm ve veri hazırlanmasında yetersiz kaldığı durumlarda Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü ile koordine sağlayarak iĢ akıĢını sağlamak. 

11.ĠĢçilerin ve iĢ güvenliği için trafiğin güvenliğini sağlamak amacıyla trafik iĢaret levha ve cihazların 

gerekli yerlere konulmasını sağlayarak iĢyerlerinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. 

12.ĠĢçilerin ve iĢ güvenliği için trafiğin güvenliğini sağlamak amacıyla trafik iĢaret levha ve cihazların 

gerekli yerlere konulmasını sağlayarak iĢyerlerinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. 

13.Yol alt yapısını oluĢturarak asfalta hazır hale gelmesini sağlamak. 

14.Her türlü yazı ve yazıĢmalarda paraf atılarak servis sorumlusu, Ģef ve Fen iĢleri Müdürünün ismini 

açar. 

c)Makine Ġkmal Bakım ve Atölyeler Servisi 

Birim Marangozhane, Kaynakhane, Yağhane, Boyahane, Lastik hane, Elektrik hane, Plastik doğrama 

ve Araç, makine ve iĢ makinesi tamirhanesinden oluĢmaktadır. Görev ve yetkileri: 

1.Günlük çalıĢma programına göre iĢ akıĢının denetlenmesi, koordinasyonun ve bilgi akıĢının 

sağlanması, birimler arası yardımlaĢmalar, birimle ilgili her türlü evrak, yazı dilekçe vb. takibi ve 

sonuçlandırılması; birimden gelen tüm evrakların incelenerek paraflanması, imalatta kullanılan her 

türlü malzeme ve mahal ile ilgili olarak bilgi ve dokümanların oluĢturulması, servisinde bulunan her 

türlü araç - gereç ve makinelerin tamir, bakım ve servislerinin yaptırılması, alman her türlü mal veya 

malzemenin istenilen Ģartlarda ve Ģartname esasları dâhilinde uygunluğunun denetlenerek teslim alır. 

2.Servisi altında çalıĢan tüm kamyon ve iĢ makineleri vb. her türlü araç ve gerecin tamir, bakım ve 

servislerinin takip edilerek zamanında yaptırmak. 

3.ĠĢ makinelerinin ve kamyonların iĢyerlerine dağılıĢının ve verimli olarak kullanılmasının sağlamak. 

4.ĠĢçilerin ve iĢ güvenliği için trafiğin güvenliğini sağlamak amacıyla trafik iĢaret levha ve cihazların 

gerekli yerlere konulmasını sağlayarak iĢyerlerinde, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. 

5.Belediyeye ait alçak gerilim trafolu tesislerin bakımı, onarımlarının yapılması gerekiyorsa 

yenilerinin kurulması için gerekli çalıĢmaları yapmak. 

6.Belediyeye ait su pompalarının panolarının montaj ve bakımlarının yapılması gerekiyorsa yenilerinin 

kurulması için gerekli çalıĢmaları yapmak. 

7.Belediyeye ait bütün telsizlerinin ve rölenin bakım - onarım ve montajını yapmak. 

8.Belediyenin bütün telefonlarının bakım - onarım ve montajını yapmak. 

9.Belediye hizmetinde kullanılan binalardaki elektrik (tamir - tadilat) iĢlerini yapmak. 

10.Belediyenin telsiz cihazları ve telefonlarla aksaksız haberleĢmesini sağlamak. 

11.Belediyemiz ihtiyacı olan PVC ürünleri ihtiyacını sağlamak ve onları mamul hale getirmek. 

12.Belediyemiz hizmet binaları, sosyal tesisleri ve diğer taĢınmazları ile kaldırım vb. yapıların 

boyamak. 
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13.Belediyemiz tüm taĢıtların lastik ve madeni yağ ihtiyacını temin etmek değiĢtirmek. 

14.Belediyemiz ihtiyacı olan ağaç ürünleri ihtiyacını sağlamak ve onları mamul hale getirmek. 

15.Belediyemiz ihtiyacı olan metal ürünleri (kaynakla ilgili iĢleri) ihtiyacım sağlamak. Ve onları 

mamul hale getirmek. 

16.ĠĢçilerin ve iĢ güvenliği için trafiğin güvenliğini sağlamak amacıyla trafik iĢaret levha ve cihazların 

gerekli yerlere konulmasını sağlayarak iĢyerlerinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. 

17.Her türlü yazı ve yazıĢmalarda paraf atılarak servis sorumlusu ve Fen ĠĢleri Müdürünün ismini açar. 

18.Aylık çalıĢma raporlarını hazırlayarak ilgili raportöre teslim etmek. 

 

 

Madde : 26 

Birim Adı                         : Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

Bağlı Bulunduğu Makam : Belediye BaĢkanı 

Sorumluluk Alanı  : 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu ve ilgili diğer Kanun ve Yönetmelikler 

çerçevesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki iĢ akıĢını sağlar, 

Temel Ġlkeler: Müdürlüğün hizmet ve faaliyetlerinde kaliteyi artırmak, güçlü ve zayıf yönleri tespit 

ederek, sorunlara kalıcı ve yerinde çözüm üretmek, mevcut kaynakları optimum Ģekilde kullanmak, 

tüm pozisyonlarda görev yapan personelin motivasyonunu sağlayarak performansı artırmak. 

A. KuruluĢu : Park ve Bahçeler Müdürlüğü Müdür ve Müdürlük bünyesinde çalıĢan teknik, memur 

ve iĢçi personelden oluĢur. 

B.  Görevleri : Park ve Bahçeler Müdürlüğü; Burdur ili sınırlarında yetiĢkinlerin, gençlerin ve 

çocukların re kreatif faaliyetlerine hizmet etmesi amacı ile parklar dahilinde yürüyüĢ yolları, bisiklet 

yolları, spor alanları, yeĢil alanlar tesis eder. Cadde, sokak ve meydanlarda ağaçlandırma ve yeĢil alan 

düzenlemeleri yaparak yeĢil alan miktarının artması ile hem il ekolojisinin sürekliliğini sağlamaya 

katkıda bulunur hem de estetik peyzaj görünümleri oluĢturur. Bahsi geçen tüm yapısal ve bitkisel 

öğelerin bakım, onarım, iyileĢtirme çalıĢmaları da Park ve Bahçeler Müdürlüğü‟nün görev ve yetkileri 

arasındadır. 

 Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri aĢağıdaki gibidir; 

1. Burdur Belediyesi Uygulama Ġmar planlarında Müdürlüğümüzün uzmanlık alanına giren ve bu 

amaçlara tahsis edilmiĢ sahaların tanzimi için gerekli etüt, proje ve detay planlarını, Belediyemizin 

Ġmar ve ġehircilik, Fen ĠĢleri Müdürlükleri ve diğer ilgili birimleriyle koordineli Ģekilde hazırlamak 

veya yaptırmak, 

2. Burdur sınırları içerisinde yeni korular, parklar, bahçeler, yeĢil alanlar, refüjler, çocuk bahçeleri, 

oyun alanları, spor alanları, meydan tanzimleri, rekreasyon alanları, eğlenme ve dinlenme mekanları 

ile yol ağaçlandırmaları yapmak veya yaptırmak, 

3. Burdur Belediye sınırları dahilinde mevcut park, bahçe, yeĢil alan, refüj, çocuk bahçesi ve spor 

alanlarının bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, 

4. Park Bahçe, koru ve yeĢil alanlarda öngörülen her türlü fiziki ve mimari yapılaĢma için görüĢ 

bildirmek ve müsaade etmek, 

5. Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliĢtirmek için ağaç dikme günleri tertip etmek veya ettirmek. 

6. Kalifiye eleman yetiĢtirmek için hizmet içi kurslar açmak, açtırmak ve açılan kurslara katılımı 

sağlamak, 

7. Görev alanları dâhilinde bulunan ağaç-ağaççık, süs bitkisi ve çiçeklerin hastalık ve zararlarından 

korunması için zirai mücadele, sulama ve gübreleme çalıĢmaları yapmak ve yaptırmak, 

8. Ağaç çiçek, çim ve benzeri ürünlerin temin ya da üretilmesini sağlamak, gerekli araç ve gereci 

temin etmek. Bakım ve onarımını yapmak, kent mobilyalarının ahĢap ve demir aksam imalatlarını 

yapmak, 
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9. Ġl sınırları dâhilindeki ağaçların budanmasına yönelik periyodik budama programları hazırlamak, 

yapmak ve yaptırmak, 

10. Yıllık plana göre tanzim edilecek olan yeĢil alanlar için lüzumlu olan her cins inĢaat ve tesisat 

malzemeleri ile araç-gereçlerin tespitini yaparak, bu malzemeleri temin etmek ve ettirmek, 

11. Belediyemiz sınırları dâhilinde ağaç, ağaçlık ve süs bitkilerinin kaçak olarak tahrip eden ve 

ettirilen kiĢiler, kuruluĢlar ve iĢletmelere, günün ekonomik koĢulları göz önünde bulundurularak ağaç, 

ağaççık ve süs bitkilerinin bedelini (fidan bedeli + bakım bedeli) tazmin ettirmek için hasar tespit 

listesi oluĢturarak Belediye Encümenine takdim edilmesini sağlamak, 

12. Cenaze defin hizmetlerini yürütmek, 

13. ĠĢyerlerinde iĢ güvenliğini ve iĢçi sağlığını sağlayarak tedbirleri almak, aldırmak, 

14. Müdürlüğümüzce yapılacak veya yaptırılacak hizmetlere karĢılık ücret tarife listeleri oluĢturarak 

Belediye Meclisine sunmak. 

15. 03.05.1985 tarih ve 3194 sayılı Ġmar Kanunu uyarınca umumi hizmetlere ayrılan yerlerin, 

Belediyemizin ilgili birimlerince mülkiyet sorununun çözümlenmesine müteakip, Müdürlüğümüzü 

ilgilendiren çalıĢmaları bir program dâhilinde yapmak veya yaptırmak,  

16. Sorumluluğunda çalıĢan personelin koordineli çalıĢmasını sağlamak,  

17.Birimin yıllık performans programını ve bütçe önerisini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

göndermek. 

18. Birimin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne göndermek. 

19. Birim faaliyet alanlarına iliĢkin Belediyemiz üst yönetimince verilecek diğer görevleri yerine 

getirmektir. 

a) Mezarlık Servisinin Görev ve Yetkileri: 

Burdur Belediyesi sınırları içerisinde meydana gelen ölümlerin belgelenmesi, mezarlık, cenaze ve 

defin iĢlemlerinin düzenlemektir. 

1. Yürürlükteki mevzuatla Belediyeye verilmiĢ görevlerden, yetkisi içinde olanların yapılmasını 

sağlamak, 

2. Emrinde bulunan ġef, memur ve diğer görevlileri mezarlıkta gerektiğinde uygun bölüm ve iĢlerde 

görevlendirmek, 

3. Cenazelerin defedilebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve takip etmek, cenaze arabaları ve gerekli 

levazımatın alınmasını temin etmek, bu hususta stratejiler ve projeler üreterek BaĢkanlığa teklifte 

bulunmak, 

4. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince Belediye mezarlıklarına cenazelerin defin 

edilmesi, mezar nakli için mezardan çıkarılması ve diğer bir mezar veya mezarlığa tekrar gömülmesi 

ĠĢlerinin mevzuata uygun bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak, 

5. Aile mezarlığı edinmek isteyen vatandaĢlara Mezar Yeri Tahsis belgesi verilmesini sağlamak, 

6. Mezarını onarmak isteyen vatandaĢlara Mezar Yeri Onarım Belgesi vermek, 

7. Mezarlıklar içerisinde inĢaat yapmak isteyen kiĢilere Mezar Yapım ve Onarım Yetki Belgesi, 

mezarlar üzerine yapılacak her türlü bakım, çiçek ve bitki dikimi yapacaklara Mezar Bakım ve Onarım 

Yetki Belgesi vermek, 

8. Ölüm kayıtlarının, mezar yeri onarım belgelerinin ve mezar yeri tahsis belgelerinin düzenlenmesi ve 

arĢivlenmesini sağlamak, 

9. ArĢivde bulunan eski belgelerin düzenli saklanmasını ve bu belgelerin bilgisayar ortamına 

aktarılarak, Mezarlık Bilgi Sisteminin oluĢmasını ve yürütülmesini sağlamak, 

10. VatandaĢların mezarlıkları rahat ziyaret etmeleri konusundaki tüm organizasyonları yapmak, 

11. Yeni mezarlık alanlarının açılması konusunda çalıĢma yürütmek, 

12. ĠĢ güvenliğini sağlamak, güvenli ve düzenli bir çalıĢma ortamı oluĢturmak, 

13. Personel arasında gerekli görev ve iĢ bölümünü yaparak, görev ve sorumluluklarının süresi içinde 

yerine getirilmesini sağlamak. 
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Madde:27 

Birim adı                            : Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü. 

Bağlı Bulunduğu Makam : Belediye BaĢkanı. 

Sorumluluk Alanı              : Belediye mücavir alan sınırları içi. 

Temel Ġlkeler: Temiz bir çevrede insanların sağlıklı, mutlu ve çağdaĢ bir Ģekilde yaĢama haklarından 

cadde ve sokakların temizlenmesi, çöplerinin alınması ve nakledilmesi, çöp konteynırlarının her 

zaman temiz ve sağlam olması için çalıĢmalar yapmak. 

A. KuruluĢu: Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 5393 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılanmıĢtır. 

B. Görevleri: Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü, ” 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesi ve Norm 

Kadro Ġlke ve Standartlarına uygun olarak Meclis kararı ile oluĢturulan ve 5018 sayılı Mali Yönetim 

ve Kontrol kanununda belirtilen Görev, Yetki ve Sorumluluk ilkesine dayanılarak bu yönetmelik 

hazırlanmıĢ olup” Belediye BaĢkanının veya görevlendireceği Belediye BaĢkan Yardımcısına bağlı 

olarak çalıĢan bir birimdir. 

1. Cadde, sokak ve kaldırımların temizlenmesi. 

2. Cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynırlarından çöplerin toplanması ve depolama alanına 

nakletmek. 

3. Çöp konteynırlarının cadde ve sokaklarda uygun yerlere yerleĢtirilmesi. 

4. Günlük Mahalle aralarına veya sabit semt Pazar yerine kurulan ve Pazar esnafından kaynaklanan 

çöplerin temizlenmesi ile Pazar yerinin yıkanarak dezenfekte etmek. 

5. Yol süpürme ve kaldırım süpürme araçları ile program dâhilinde park, cadde ve sokakların 

temizliğini sağlamak. 

6. Çöplerin biriktirilmesi ve toplanılmasında kullanılan çöp konteynırlarında ihtiyaca binaen oluĢan 

yeni taleplerin karĢılanması, tekeri kırılan bozulan, gövdesi hasar gören konteynırların tamir ve 

bakımının yapılması ile yıkanması ve dezenfekte etmek. 

7. Ġbadet yerleri ve muhtaç durumdaki vatandaĢlarımızın evlerinde genel temizliğine katkıda 

bulunulması, 

8. Mevcut çöp toplama sistemini geliĢtirmek veya yeni sistemlerin bulunması hususunda çalıĢmalar 

yapmak. 

9. Sağlık KuruluĢlarından kaynaklanan Tıbbi Atıkların mevzuat hükümlerine uygun Ģekilde, uygun 

araçlarla toplanıp bertaraf edilmesini sağlamak. 

10. Halk sağlığı açısından hastalık taĢıyıcı unsurlara karĢı teknik mücadele yapmak. 

11. Resmi bayram, tören ve etkinliklerde, tören alanının ve gerekli yerlerin temizliğini sağlamak. 

12. Diğer Müdürlük birimlerine gerekli durumlarda destek sağlamak. 

13. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrıĢtırılması için önlemler almak, ambalaj atıklarını toplamak ya 

da bakanlık izinli firmalara toplatmak. 

14. Tehlikeli atıklar kontrolü yönetmeliği kapsamında atık pillerin toplanarak Ģevkini sağlamak. 

15. Hafriyat toprağı, inĢaat atıkları ve yıkıntı atıklarının kontrollü depolanmasını sağlamak. 

16. Ömrünü tamamlamıĢ lastikleri toplamak ya da bakanlık izinli firmalara toplatmak 

17. Çöp depolama sahasının düzenlenmesi ve kontrolünü yapmak. 

18. Birimin yıllık performans programını ve bütçe önerisini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

göndermek. 

19. Birimin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne göndermek. 

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 06.06.2007 tarih ve 

2007/79 sayılı meclis kararıyla yürürlüğe giren TeĢkilat Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıĢtır.  
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Yürürlük- Bu yönetmelik hükümleri ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.  

 

Yürütme- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye BaĢkanı yürütür. 

 

  

 

 

  

     

 
Ecz.Ali Orkun ERCENGĠZ                  Arif PAK                                   Ayfer HINCAL 

       Belediye BaĢkanı                                        Kâtip                                                  Kâtip 

 

                                                 

 


