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ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE 

ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Temel İlkeler ve Tanımlar 

 

 Amaç  

MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Özel Kalem müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve 
sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.  

Kapsam  

MADDE 2 Bu yönetmelik, Özel Kalem Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile 
çalışma usul ve esaslarını kapsar.  

Hukiki Dayanak  

MADDE 3 Özel Kalem Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili 
mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır. 

 

Temel İlkeler  

MADDE 4 Develi Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü tüm çalışmalarında;  

a) Uygulamalara ilişkin kayıt ve belgelerin her an denetime hazır bulundurulması,  

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda, yerindelik, kalite ve ihtiyaca uygunluk,  

c) Kayıtların usulüne uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde tutulması,  

ç) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,  

d) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,  

e) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,  

f) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,  

g) Hesap verebilirlik, temel ilkelerini esas alır.  
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Tanımlar 

 MADDE 5  Bu yönetmeliğin uygulanmasında  

Belediye :   Develi Belediyesi’ni,  

Başkan :    Develi Belediye Başkanı’nı  

Müdürlük :    Develi Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nü,  

Müdür :    Develi Belediyesi Özel Kalem Müdürü’nü ifade eder.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, Personel ve Organizasyon Yapısı  

 

Kuruluș  

MADDE 6 Özel Kalem Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü 
ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 
26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kurulușları ile 
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 
kurulmuștur. 

 

Personel Yapısı  

MADDE 7- Özel Kalem Müdürlüğü personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı 
așmamak üzere Müdür ve büro personelinden olușmaktadır. 
 
1. Müdür 
2. Büro Personeli 

 
 
Organizasyon Yapısı 
 
MADDE 8 Özel Kalem Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının 
görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır. Belediye Başkanı 
organizasyon yapısını re ’sen değiştirmeye yetkilidir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yönetim Planı, Müdürlük Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Yönetim Planı 
 
MADDE 9 Özel Kalem Müdürlüğü aşağıdaki birimlerden oluşur. 
 

a) Özel Kalem Müdürü 
b) Sekreterlik 

  

Müdürlük Görev Yetki ve Sorumlulukları  

 

MADDE 10-1 Özel Kalem Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumluluğu  

1. Belediye başkanının ziyaretlerine gelen yurtiçi ve yurtdışı konukların en iyi şekilde karşılanması, 
ağırlanması ve uğurlanmasını temin etmek 

 
2. Harcama yetkilisi eliyle, Belediye Başkanı adına temsil tören ve ağırlama bütçesini kullanmak. 

 
3. Özel kalem Müdürlüğünün giderlerini hazırlayarak mali hizmetler müdürlüğüne işlem yapmak 

üzere göndermek  
 

4. Çağdaş Belediyecilik anlayışı içinde vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek amacıyla; vatandaşlar, 
kurum ve kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü veya e-posta ile başkanlık makamına intikal ettirilen 
talep ve şikâyetlerin çözüme kavuşturulmasında, ilgili birimlere sorunları aktararak sonuçlarını 
takip etmek, sonuçları hakkında ilgililere bilgi vermek  
 

5. Belediye Başkanına ve Müdürlüğe ait olan özel gizlilik taşıyan, resmi gelen ve giden evrakın giriş, 
çıkış, kayıt, değerlendirme ve ilgili birimlere gönderilmesi ve teslim edilmesi, dosyalanması, 
arşivlenmesinin ve Belediye Başkanının imzalaması, onaylaması gereken evrakın Başkanlık 
Makamına sunulması ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.  
 

6. Başkanlık sekretaryasını düzenleyerek Belediye Başkanının görüşme ve kabullerine ait hizmetleri 
yürütmek, Belediye Başkanının günlük, haftalık ve aylık programlarını hazırlayarak takip etmek, 
vatandaşlar kurum ve kuruluşlardan gelen randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanıyla 
görüşmelerini temin etmek.  
 

7. Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ile Belediyede hizmet veren tüm müdürlüklerin Başkanlık 
Makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu temin etmek ve Belediye Başkanının diğer 
kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine etmek.  
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8. Başkanlık makamının toplantılarını ayarlamak, yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili birimlere 
bildirmek Başkanın sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını 
sağlamak.  
 

9. Müdürlüğün görev ve yetki alanındaki çalışmalar kanun ve ilgili mevzuat çevresinde müdür 
tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür. Tüm personel kendilerine verilen görevleri 
gereken ihtimamı göstererek tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla mükelleftir.  
 

10. Kamu Kurum ve  Kuruluşları, dernekler, vakıflar, federasyonlar, kulüpler, sivil toplum kuruluşları, 
Üniversiteler ve eğitim - öğretim kurumları ile işbirliği yaparak; sohbetler, seminerler, 
konferanslar, kongreler, paneller, sempozyumlar, açık oturumlar, sergiler, multi vizyon ve dia 
gösterileri, çeşitli konser ve gösteriler, tiyatro, sinema, fotoğrafçılık kursları ve gösterileri, çeşitli 
kampanya ve törenler düzenler. Bu faaliyetlerle ilgili yemek, konaklama, ulaşım giderlerini 
karşılayabilir ve gerektiğinde hediyeler verebilir. Bu etkinlik ve faaliyetlerini duyurmak için 
pankart, afiş, billboard hazırlatmak, bastırmak ve astırmak.  

 
11. Başarıları görülenler için; Kupa ve benzeri teşvik uygulamalarında bulunmak, plaket vermek, 

mevzuat çerçevesinde ödül ve hediye vermek, çiçek göndermek.  
 

12. İl ve İlçe protokolündeki kişilerin göreve başlama ve görevden ayrılmaları sebebiyle; yemekli 
toplantılar ve kokteyller düzenlemek, mevzuat çerçevesinde hediye ve çiçek vermek, hemșehrilik 
beratı verme konusunda mevzuatın öngördüğü süreci takip etmek.  
 

13. İlçemizin misafiri durumunda olan; Devlet ve Hükümet Protokolü mensuplarını, İlimizin ve diğer 
İllerin protokol mensuplarını, yabancı ülke temsilcilerini ve konuklarını, yabancı ülkelerden gelen 
yerel yöneticileri ve konuklarını, yazılı ve görsel basın mensuplarını, bilim ve akademik alanda 
kariyer sahibi kişileri, kültür ve sanat alanlarında kariyer sahibi kişileri, spor dallarında kariyer 
sahibi kişileri, ilçenin kalkınmasına katkısı olanları, yukarıda ifade edilen bu kişilerin eşlerini ve 
refakatindeki görevlileri mevzuat çerçevesinde ağırlamak, yeme içme taşıma ve konaklamalarını 
sağlamak, onurlarına ziyafet ve kokteyl vermek, giderlerini müdürlük bütçesinden karşılamak.  
 

14. Başkanlık Makamının, Belediye Meclisinin ve Özel Kalem Müdürlüğünün misafirlerine ve 
ziyaretçilerine; günün koşullarına uygun olarak geleneklere ve teamüllere göre ikramda bulunmak.  
 

15. Mahalli örf ve adetlerin gerektirdiği düğün, nişan, cenaze vb. faaliyetlere katılmak, bu faaliyetlere 
katılırken, Başkanlık Makamını temsilen çiçek ve gerektiğinde mevzuat çerçevesinde hediye 
göndermek.  

16. Belediyemiz adına gelen konukların ihtiyaçlarını ve isteklerini, ilgili mevzuat çerçevesinde 
karşılamak. Bu konuda gerekli mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.  

MADDE 10-2 Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu  

1. Özel Kalem Müdürlüğünü Başkanlık makamına karşı temsil eder.  
 

2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler. 
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3. Özel Kalem Müdürlüğünün tahakkuk amiri, harcama yetkilisi ve müdürlük personelinin birinci 

sicil ve disiplin amiridir.  
 

4. Özel Kalem Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.  
 

5. Belediye Başkanının verdiği sözlü ve yazılı talimatları eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, 
mahiyetindeki memurlarını yetiştirmekten hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve 
sorumludur.  

 
 

6. Resmi tören ve kutlamalarda belediyenin üzerine düşen görevleri ilgili birimlerle işbirliği halinde 
organize etmek, İşlemlerin yapılmasını takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak. 
 

7. Başkanlığın yurtdışı ve kardeş şehirlerle olan iletişim ve faaliyetlerinin organize edilmesi, 
Başkanlığa gelen yabancı misafirlere ev sahipliği yapılması ve dış ülkelere yapılan gezilerin 
organize edilmesi kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak  
 

8. Müdürlük hizmetlerinde kullanılacak olan tüketim malzemelerini uygun şartlarda ve zamanında 
temin etmek. 

 

MADDE 10-3 Sekreterin Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

1. Amirlerin verdiği görevleri ilgili yasalar çerçevesinde uygularlar.  
 

2. Belediye Başkanı’nı görmek için gelen vatandaşların isteklerini alınması ve alınan bilgilerin 
Belediye Başkanı’na rapor edilmesini sağlamak.  
 

3. Başkanlık Makamının talimatları doğrultusunda; düzenli- verimli telefon haberleşmesiyle randevu 
trafiğini sağlamak.  
 

4. Başkanlık ve Belediye birimleri arasında koordinasyonun temini için gerekli işlemlerin yapılmasını 
takip ederek sonuçlandırmak.  
 

5. Belediye başkanının katılmadığı organizasyonlara Başkanlık makamı adına mesaj ve telgraf 
göndermek.  
 

6. Belediye Başkanı’nın Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye hizmet birimleri ile 
ilişkisini sağlamak.  
 

7. Belediye Başkanının günlük, randevu taleplerini değerlendirip programa almak ve telefon 
görüşmelerini sağlamak.  
 

8. Müdürlüğe gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak cevap vermek ve ilgililere aktarmak.  
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9. Telefonda Başkan’dan randevu almak isteyenlerin notlarını alır başkanla görüşerek randevuları 

programa yazmak.  

 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

Uygulama Usul ve Esaslar, Ortak Hükümler Koordinasyon, Yürürlük ve Yürütme 
 
Özel Kalem Müdürlüğü Uygulama Usul ve Esaslar 
 

MADDE 11 Özel Kalem Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, 
müdürlüğün görev alanına giren iș ve ișlemleri așağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak 
yerine getirir. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine 
uyulur. 

 

Ortak Hükümler  

MADDE 12 Özel Kalem Müdürlüğünde çalıșan tüm personel;  

a) Tetkik ișlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları ișleri gizli tutar. Bu konuda 
yetkili ve ilgililerden bașkasına açıklamada bulunmaz.  

b) Irk, sınıf ve unvan farkı gözetmeden, her vatandașa eșit davranır.  

c) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı, 
kendisinden sonra göreve bașlayan personele devretmedikçe, görevinden ayrılamaz.  

ç) Müdürlüğü ilgilendiren çeșitli hizmetlerin, uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki 
düzenin sağlanması için herkes gayret ve çaba gösterir. Olumsuz bir durumda konu müdüre yansıtılır. 
Müdür bu konuda gerekli önlemleri alır.  

d) Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli 
olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalıșılır.  

e) Anayasaya, kanunlara, belediye mevzuatına ve hizmet standartlarına uygun olarak çalıșır.  

f) Faaliyetleri; Belediyemiz misyonu, vizyonu ve hizmet kalitesine paralel bir anlayıșla yürütür.  

g) Uygulamalara ilișkin kayıt ve belgeleri her an denetime hazır bulundurur.  

ğ) Kayıtları usulüne uygun saydam ve erișebilir bir șekilde tutar.  

h) Özel Kalem Müdürlüğü faaliyet konularına ilișkin mevzuatı takip edip, mevzuatın gereklerini süresi 
içinde yerine getirir.  

 



Develi Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri 
 

 Sayfa 7 
 

Koordinasyon  

MADDE 13  

a) Müdürlükler arası yazıșmalar Müdürün imzası ile yürütülür.  

b) Müdürlüğün, Belediye dıșı özel ve tüzel kișiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kurulușları ve diğer 
șahıslarla ilgili gerekli görülen yazıșmalar; yazıyı tanzim eden personelin, Müdürün ve Bașkan 
Yardımcısının parafı, Belediye Bașkanının veya yetki verdiği Bașkan Yardımcısının imzası ile 
yürütülür. 

c) Yapılan ișlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuatlara dayanak olmak üzere Hukuk İșleri Birimi 
veya Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden görüș alınabilir.  

Yürürlük  

MADDE 14 Bu yönetmelik hükümleri; Develi Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih ve 89 nolu kararı 
gereğince yürürlüğe girmiştir.  

 

Yürütme  

MADDE 15 Bu yönetmelik hükümlerini, Develi Belediye Bașkanı yürütür.  

 

 

 


