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AĞLI BELEDİYESİ 
 

FEN İŞLERİ BİRİMİ  
 

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 
 



AĞLI BELEDİYESİ 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
 

Amaç ve kapsam 
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Ağlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün çalışma usul ve 
esaslarını düzenlemektir. 
Dayanak  
Madde 2 - Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b maddesi ile Belediye ve Bağlı 
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara 
dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen; 
 

a) Belediye: Ağlı Belediyesini, 
b) Servis: Fen İşleri Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı alt birimleri, 
c) Üst yönetici: Ağlı Belediye Başkanı’nı, 
d) Üst yönetim: Ağlı Belediye Başkanı ve başkan yardımcıların, 
e) Başkan: Ağlı Belediye Başkanı’nı, 
f) Müdür: Fen İşleri Müdürünü ifade eder. 

 

Temel İlkeler: 

Madde 4 - Ağlı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında: 

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,  
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,  
c) Hesap verebilirlik, 

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, 

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,  
0 Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkeleri esas 
alır. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Fen İşleri Müdürlüğü ve Alt Birimlerinin Görevleri 

 
Fen İşleri Müdürlüğü’nün görevleri 
Madde 5 - Aşağıda belirtilen görevler, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülür: 
 

1) Bedeli Belediye tarafından karşılanan ve ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her 
türlü işin ilgili mevzuat ve hükümlere göre keşiflerini hazırlamak. 

2) Belediyenin yapı ve inşaat programını hazırlamak, 
3) Kontrolörlük hizmetlerini yapmak, hak ediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek 

bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak,  
4) İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak, 
5) Kat karşılığı veya Yap-İşlet-Devret metodu ile yaptırılan işlerin kontrolörlüğünü 

yapmak bunlarla ilgili bütün işlemleri yerine getirmek,  
6) Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve 

ihale dosyaları hazırlamak, takiplerini yapmak.  
7) Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolları yapmak, yaptırmak, 

bakım ve onarımlarını sağlamak.  
8) Gerekli yerlere istinat duvarları ve yol kenarlarına ve merdivenlere korkuluklar 

yapmak,  
9) Belediyenin görev ve yetki alanına giren yollarda bordur ve tretuvar çalışmalarını 

yapmak veya yaptırmak, 
 



10) Alt ve üst geçitleri yapmak veya yaptırmak 
11) Teknik konularda başkanlık makamına ve belediyelerin diğer birimlerine danışmanlık 

yapmak  
12) Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların idaremizce uygun görülen ihtiyaçlarının 

giderilmesinde müdürlüğün görev alanları ile ilgili kısımlarını yerine getirmek,  
13) Altyapı çalışmalarını (yağmursuyu kanallarını) projelendirip yapmak, 
14) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek. 

 
 

Fen İşleri Servisi’nin Görevleri 
Madde 6 — Fen  İşleri Servisinin görevleri şunlardır: 
 

a) Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde hizmet binaları ve yollar vb. projeler için 
öneride bulunmak, hazırlanan projelerin keşif ve ihale çalışmalarını gerçekleştirerek 
neticelendirmek.  

b) Ağlı  genelinde yeni imar yolları yapmak, 
c) Mevcut yolların yeniden düzenlenmesi işlerinkontrollüğünü yapmak ve bu işlere ait 

ihale hazırlık çalışmaları ile ihalelerin yapılmasında görev almak;  
d) Yapımı süren ve tamamlanan hizmet binaları, yollar ve her türlü üst yapı tesis ve 

düzenlemelerin geçici ve kesin kabul işlemlerini yürütmek, bunların şartnameler ve 
yönetmelikler kapsamında yürütülmesi ile yapıların ekonomik ve sağlıklı bir şekilde 
program dahilinde tamamlanmasını kontrol etmek  

e) Ağlı genelinde kazı ruhsatı yapılan kazıların kontrollüğünü yapmak, cadde ve 
sokaklarda ruhsatsız çalışmalarını takip ederek, gerekli yasal işlemleri yapmak  

f) Müdürlüğün çalışma yaptığı cadde ve sokakların altyapı sorunlarının, ilgili paydaş 
kurumlar ile irtibat halinde, çözümünü sağlamak  

g) Cadde ve sokaklarda yanmayan sokak aydınlatma lambaları konusundaki şikayetleri 
ilgili makamlara iletmek  

h) Kurum, kuruluş ve gerçek şahıslar tarafından izinsiz olarak kaldırım ve yollarda 
yapılan tranşelere müdahale etmek,  

i) Vatandaşlardan çeşitli yollarla gelen altyapı konusundaki şikayetleri yerinde veya 
dosyadan inceleyerek, gerekli işlemleri yapmak ve yetkili kişi ve kurumlarla irtibata 
geçerek çözüm için yardımcı olmak  

j) Belediyenin sorumluluğu altında bulunan cadde ve sokaklardaki yolların yapımı, 
bakımı ve onarımını sağlamak.  

k) Açılan yolların bordürlerinin döşenmesi ve tretuvar dolgularının yapılmasını 
sağlamak,  

l) İhale suretiyle yaptırılan yol, bina ve benzeri tesislerin bakım ve onarım faaliyetlerinin 
kontrollüğünü yapmak,  

m) Tabii afet vb. durumlarda iş makineleri ve ekipler ile çalışmalara katılmak,  
n) Yağmur suyu kanalları ile baca ve ızgaraların temizliğini yapmak.  
o) Kış aylarında kar yağışında karla mücadele etmek,  
p) Yolların asfalt kaplama ve tranşelerin asfalt yamalarını yapmak. 

q) Kartepe’de bulunan kreş, sağlık ocağı, huzur evi, aile danışma merkezleri, kültür ve 

sanat merkezleri, belediye hizmet binaları, sokak çocukları evleri, hayvan hastanesi ve 

muhtarlık binalarının ve başkanlık tarafından karar verilen diğer yapıların yapımı, 

tadilat ve onarımını yapmak veya yaptırmak,  
r) Belediyede ilgili birim veya müdürlükler tarafından tespit edilen kaçak yapıların 

yıkımı işlemlerini sonuçlandırmak,  
s) Tarihi eserlerin tehlike arz etmesi durumunda, çevresini korumaya almak başta olmak 

üzere, gerekli tedbirleri alarak,  
t) Müdürün vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. 

 

 

 

 
 
 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Müdürlük Yöneticilerinin Görev, yetki ve Sorumlulukları 

 

Fen İşleri Müdürü’nün görev ve yetkileri 
Madde 7 — Fen İşleri Müdürü 
 

a) Birimi yönetir, görev dağılımını yapar ve servisler arasındaki koordinasyonu sağlar.  
b) Birimin yazışmalarını yürütür, görev alanı kapsamında, belediyenin diğer idareler 

nezdindeki iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar.  
c) Stratejik planın hazırlanması için gerekli olan bilgi ve belgeleri hazırlar.  
d) Birim performans programını hazırlar.  
e) Hizmetlerin şeffaf, planlı, belediyenin stratejik amaçlarına ve mevzuata uygun bir 

şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,  
f) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlar.  
g) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlar.  
h) Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim 

ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini 
içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporlarına ekler.  

i) Birimiyle ilgili toplantılara katılır, birim içinde düzenli ve planlı 
toplantılar yapılmasını sağlar.  

j) Görevlerini yerine getirirken birim içi ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde 
çalışılmasını sağlar.  

k) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini 
sağlayacak çalışmalar yapar.  

l) Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirir; biriminde moral, motivasyon 
ve performansı artırıcı çalışmalar yapar.  

m) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar, 

n) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirir. 

o) Ağlı Belediyesinde  bulunan bütün araçların( İş Makineleri de dahil) tamir bakım 

onarım işleri ,periyodik muayene ve kontrollerinin,trafik sigortalarının takibini Mali 

Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütür. 
 

Fen İşleri Müdürü’nün sorumlulukları 
Madde 8 — Fen İşleri Müdürü, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine 

getirilmesinden üst yönetime karşı sorumludur. Müdür;  
a) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve 

doğru yürütülmesinden sorumludur.  
b) Stratejik plan ve performans programındaki hedeflerin gerçekleşmesinden sorumludur.  
c) Birimi ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve 

mevzuata göre çalışılmasından sorumludur. 

 

Servis Sorumlularının görev ve yetkileri 

Madde 9 — Servis Sorumlusu,  
a) Müdürün belirlediği görev dağılımı doğrultusunda, personeli arasında görev 

dağılımını yapar ve personelin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.  
b) Kendine bağlı personelinin performansını periyodik olarak değerlendirip müdüre bilgi 

sunar: moral, motivasyon ve performans arttırıcı çalışmalar yapar.  
c) Servisin iş ve işlemlerini şeffaf, planlı, birimin stratejik hedeflerine, performans 

programına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütür.  
d) Servis çalışanlarının eğitim ihtiyacını belirler ve üstüne iletir.  
e) Servis çalışanlarının özlük işlemlerini takip eder.  
f) Servis içinde düzenli, planlı ve tutanaklı toplantıların yapılmasını sağlar.  
g) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar.  
h) Müdürün vereceği benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirir. 

 

 



 

Servis sorumlularının sorumlulukları  
Madde 10 — Servis sorumlusu, servis görevlerinin yerinde ve zamanında yerine 

getirilmesinden müdüre karşı sorumludur. Servis sorumlusu;  
1) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve 

doğru yürütülmesinden sorumludur.  
2) Performans programındaki servis hedeflerinin gerçekleşmesinden sorumludur.  
3) Sorumlu olduğu servis ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, 

kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur. 

 
 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Diğer Hükümler 

 

Çalışmalarda işbirliği ve uyum 

Madde 11 — Fen İşleri Müdürlüğü'nün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli 

önlemleri almak amacıyla, Fen İşleri Müdürünün başkanlığında servis sorumlularının katılımı 
ile ayda bir defadan az olmamak üzere, tutanaklı düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda. 

Fen İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler 
değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır. 
 

Fen İşleri Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler 

Madde 12 — Fen işleri Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri 

içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt 
ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince 

imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir. 
 

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar  
Madde 13 — Fen İşleri Müdürlüğü’ne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda 

alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya 
planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur. 
 

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller  
Madde 14 - İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat 
hükümlerine uyulur. 
 

Yürürlük 
Madde 15 - Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve  ilanından itibaren yürürlüğe girer. 
 

Yürütme 
Madde 16 - Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 
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MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI  

İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler 

Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı; Ağlı  Belediye Bașkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 

kuruluș, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıșma usul ve esaslarını düzenlemektedir. 

 
Hukuki Dayanak 

Madde 2) Bu yönetmelik,5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıștır. 

 
Kuruluș 

MADDE 3) Ağlı Belediye Bașkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü, 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan, Bakanlar kurulunun “Belediye ve Bağlı Kurulușları ile Mahalli İdare 

Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’ gereğince Ağlı Belediye Meclisinin 

06.04.2007 tarih ve 40 sayılı Meclis kararıyla kurulmuștur. 

 
Tanımlar 

MADDE 4) Bu yönetmelikte geçen; 

a) Bakanlık: İçișleri Bakanlığını 

b) Üst Yönetici: Belediye Bașkanı, 

c) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununu, 

3734 sayılı Kamu ihale kanununu, 

d) Mali Hizmetler Müdürlüğü: Kamu idarelerinde 5018 sayılı kanunun 60, maddesinde belirtilen 

görevleri yürüten birimi, 
e) Mali Hizmetler Müdürü:5018 sayılı kanunun 60. maddesinde belirtilen görevleri yürüten 

yöneticiyi, 

e) Muhasebe Hizmeti: Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, 

para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, 

gönderilmesi, ve diğer tüm mali ișlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması ișlemlerini, 

f) Muhasebe Birimi; Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi, 

g) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin 

yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmıș sertifikalı veya sertifikasız yöneticiyi, 

h) Muhasebe Yetkilisi Mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade 

edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu 

ișlemler ile ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karșı sorumlu olan kamu görevlilerini ve 

yetkili memurları, 

j) Ön Mali Kontrol: İdarelerin gelir gider varlık ve yükümlülüklerine ilișkin mali karar ve ișlemlerinin; 

idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, 

merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, 

ekonomik ve verimli bir șekilde kullanılması yönlerinde yapılan kontrolünü. 

k) Para ve Para İle İfade Edilebilen Değerler: Muhasebe birime veya mutemedine teslim edilip 
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muhafaza ve sorumluluğu altında bulunan tedavüldeki Türk parası ve konvertibl yabancı paralar 

ile altın, gümüș, kıymetli maden ve bunlardan yapılmıș her türlü ziynet eșyası, antika paralar, 

hisse senedi, tahvil ve hazine bonoları, diğer devlet borçlanma senetleri, değerli kağıtlar, 

konvertibl olmayan yabancı paralar ve bu mahiyetteki değerleri, 

I) Vezne: Muhasebe birimine teslim edilen para ve para ile ifade edilebilen menkul değerlerin 

muhafaza edildiği yeri, 
m) Ambar: Muhasebe birimine teslim edilen ve parayla ifade edilen değerli kâğıtlar ile muhasebe 

birimince kullanılacak seri ve sıra numaralı alındı, teslimat müzekkeresi, çek ve benzeri basılı 

evrakın muhafaza edildiği yeri, 

 
Temel İlkeler 

MADDE 5) Ağlı Belediye Bașkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü tüm çalıșmalarında; 

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde șeffaflık, 

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, 

c) Hesap verebilirlik, 

d) Kurum içi yönetimde ve ili ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 

e) Uygulamalarda adalet ve hizmette eșitlik, 

f) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, 

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

 
 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 
Müdürlüğün Görev ve Yetkileri 

MADDE 6) Așağıda sayılan görevler, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür: 

a) İzleyen 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. 

b) Mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı 

hazırlamak 

c) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilișkin verileri toplamak, değerlendirmek ve 

bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak. 

d) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil 

ișlemlerini yürütmek. 

e) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan tașınır ve tașınmazlara ilișkin icmal cetvellerini 

düzenlemek. 

f) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama 

yetkilerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıșmanlık yapmak. 

g) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iș ve ișlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. 

h) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek 

i) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

k) İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek 

l) Birim bütçe taslağı programını zamanında hazırlamak. 

m) Mali Hizmetler Müdürlüğünde gerçekleștirme görevlerini atamak. 
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Bütçenin Hazırlanması 

MADDE 7) Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli 

doküman Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilgili birimlere gönderilir. Her bir harcama 

birimi bütçe teklifini hazırlayarak birim performans programıyla birlikte gerek sistemden ve 

gerekse yazılı olarak Mali Hizmetler birimine gönderir. Harcama birimi temsilcileri ile 

görüșmeler yapılarak idarenin bütçe teklifi Mali Hizmetler Birimi tarafından hazırlanır. 

İdarelerin bütçe tekliflerinin hazırlanmasında Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, 

Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı 

Hazırlama Rehberi esas alınır. İdarenin bütçe hazırlanmasında teșkilat kanunları ile ilgili 

mevzuat dikkate alınır. 

 
Bütçe İșlemlerinin Gerçekleștirilmesi ve Kaydedilmesi 

Madde 8) Bütçe ișlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak Mali 

Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleștirilir, kayıtları tutulur ve izlenir. Bütçe kayıt ve 

ișlemleri, Mali Hizmetler Müdürünün veya yetki verdiği personelin onayıyla gerçekleștirilir 

ve idarenin tüm harcama birimlerine açık tutulur. 

 
Ödenek Aktarma Belgelerinin Düzenlenmesi 

MADDE 9) İdarenin bu ișlemleri ilgili mevzuatları çerçevesinde Mali Hizmetler 

Müdürlüğü Tarafından gerçekleștirilir. 

 
Gelirlerin Tahakkuku, Gelir Ve Alacakların Takip ve Tahsili 

MADDE 10) Gelir tahakkuku, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil ișlemleri, Mali 

Hizmetler Müdürlüğü Gelir servisi tarafından yürütülür. Herhangi bir gelir tahakkuku veya 

gelir ve alacakların takip ve tahsilini gerektirenler, gerekli ișlemlerin yapılması amacıyla 

ilgili birim tarafından Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilir. 

 
Tașınır ve Tașınmaz Kayıtlarının Tutulması 

MADDE 11) İdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin 

kullanımında bulunan tașınır ve tașınmazları ile bunlara ilișkin ișlemlerin kaydı ilgili 

mevzuatında belirlenen kișiler tarafından tutulur. 

Bu kayıtlar belirlenecek sürede ilgili birim tarafından Mali Hizmetler Birimine bildirilir. 

Mali Hizmetler Müdürlüğünce bu kayıtlar konsolide edilerek idarenin tașınır ve tașınmaz 

kayıtları olușturulur. 

 
Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi 

MADDE 12- İdarenin muhasebe hizmetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 

yürütülür. Muhasebe hizmetleri, Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde muhasebe yetkilileri 

tarafından yerine getirilir. 

 
Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması 

MADDE 13) Bütçe kesin hesabı, bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak Mali 

Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanır. İdarenin bütçe kesin hesapları, Mali Hizmetler 

Birimince ilgili kanunlardaki hükümlere göre düzenlenir. 
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Bütçe Uygulama Sonuçlarının Raporlanması 

MADDE 14) Bütçe uygulama sonuçlarına ilișkin her türlü rapor, cetvel ve belge  

Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanır. 

Danıșmanlık Hizmeti Sunma ve Bilgilendirme Yükümlülüğü 

MADDE 15) Mali Hizmetler Müdürlüğü, harcama birimleri tarafından birimlerine ilișkin 

olarak istenilen bilgileri sağlamak ve harcama birimlerine mali konularda danıșmanlık hizmeti 

sunmakla yükümlüdür.   Bu amaçla mali yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli 

bilgi ve dokümantasyon, yetki ve görevleri çerçevesinde, Mali Hizmetler Müdürlüğü 

tarafından olușturulur ve izlenir. Harcama birimleri, mali mevzuatta meydana gelen 

değișiklikler konusunda Mali Hizmetler birimi tarafından uygun araçlarla bilgilendirilir. Mali 

konulardaki düzenleme ve kararların uygulanması konusunda, gerektiğinde ilgili idarelerin 

görüșü de alınarak, Mali hizmetler birimince uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici yazılı 

açıklama yapılabilir. 

 
Üst Yönetici Tarafından Verilecek Diğer Görevler 

MADDE 16) Mali Hizmetler Müdürlüğü üst yönetici tarafından mali konularda verilecek 

diğer görevleri de yürütür. 

 
 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yapılanması 

MADDE 17) Mali hizmetler Müdürlüğünün bütçe hazırlama ve uygulama görevleri; 

muhasebe, mali istatistik, kesin hesap, faaliyet raporu hazırlama görevleri, gelir tahakkuk ve 

tahsilat görevi ve ön mali kontrol görevlerinin ayrı birimler tarafından yürütülmesi esastır. 

Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kișide birleșemez. Mali Hizmetler 

Müdürlüğünde ön mali kontrol görevini yürütenler, onay belgesi ve ekleri ile șartname ve 

sözleșme tasarılarının hazırlanması, mali karar ve ișlemlerinin belgelendirilmesi, mal ve 

hizmetlerin teslim alınması gibi mali karar ve ișlemlerin hazırlanması ve uygulanması 

așamalarında görevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda 

bașkan ve üye olamazlar, 

 
Muhasebe, Bütçe ve Kesin Hesap Birimi 

MADDE 18- Muhasebe, Bütçe ve Kesin Hesap biriminin görevleri șunlardır: 

a) Bütçeyi hazırlamak 

b) Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını harcamak. 

c) Bütçe ișlemlerini gerçekleștirmek ve kayıtlarını tutmak, 

d) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak 

e) İdare faaliyetlerinin bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, 

f) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve Harcama 

yetkilerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıșmanlık yapmak. 

g) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak Belediye’nin bütün 

giderlerinin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak, 

ı) Muhtaç asker ailelerine yapılan düzenli yardımlar ile ilgili ödemelerin takip ve kontrol 

edilmesini sağlamak, 

j) Ödeme evraklarının tanzimi ve teslimat müzekkeresi düzenlenmesi ișlemlerinin yapılmasını 

sağlamak, 

k) Kamu kurum ve kurulușlarına gelir kalemlerinden ayrılması gereken yasal payların ilgili 
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emanet hesaplara alınmasını ve emanet hesaplarının takibi ile ilgili çalıșmaların kontrol ve 

koordine edilmesini sağlamak, 

l) Mevzuat gereği, Belediye’nin yükümlülükleri arasında bulunan çeșitli harç, vergi fon vb. 

ödemelerin yapılmasını sağlamak. 

m) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini 

sağlamak. 

n) Bütçe kesin hesabını hazırlamak. 

o) Mal yönetim dönemine ilișkin icmal cetvellerini hazırlamak. ö) Mali istatistikleri 

hazırlamak. 

 
Gelir Tahakkuk, Tahsilat ve Takip Birimi (Gelirler Servisi) 

MADDE 19) Gelir Tahakkuk Tahsilat ve Takip biriminin görevleri șunlardır: 

a) İlgili mevzuatı çerçevesinde Belediye’nin gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının 

takip ve tahsil ișlemlerini yürütmek, 

b) Mer’i mevzuatla göre\ alanına giren mükelleflerin bütün kayıt kontrollerinin yapılmasını 

sağlamak 

c) Belediye Gelirleri Kanununda adı geçen vergi, harç, katılım payı ve diğer gelirlerle alakalı vergi 

kayıp ve kaçak kontrollerinin yapılmasını sağlamak, 

d) Emlak Vergisi Kanunun da belirtilen emlak vergilerinin kayıp ve kaçak kontrollerin yapılmasını 

sağlamak 

e) Belediye Gelirleri Kanununda adı geçen vergi, harç, katılım payı ve diğer gelirlerle alakalı vergi 

kayıp ve kaçak kontrollerin yapılmasını sağlamak, 

f) Emlak Vergisi Kanunun da belirtilen emlak vergilerinin kayıp ve kaçak kontrollerinin 

yapılmasını sağlamak, 

g) Mükelleflerle ilgili usulüne uygun yoklama tutanağıyla tespitler yapmak, tespite ilișkin yoklama 

tutanağını mer’i mevzuat gerekleri doğrultusunda ilgili mükellef ve birimlere verilmesini 

sağlamak, 

h) Müdürlüğe intikal eden mükelleflerle ilgili dilekçelerin gereğini yaprak ișlemi 

sonuçlandırmak ı) Mükelleflere elden teslim edilmesi gereken ihbarname, tebligat vb. 

evrakın usulüne uygun 

tebliğ edilmesini sağlamak, 

j) Belediye Gelirleri Kanunu’nda ve diğer mer’i mevzuatta ifade edilen gelirlerin tahakkuk 

ișlemlerinin yapılmasını sağlamak. 

k) Tahakkukta diğer Müdürlüklerle alakalı olan gelirlerinin tahakkuk ișlemlerinin yapılmasını 

sağlamak, 

l) Tahakkuk görevlerinin icrası esnasında diğer ilgili Müdürlüklerle koordineli çalıșmak, 

m) Tahakkuku tahsile bağlı olan gelirlerin tahakkuk ișlemleri için ilgili birimlere koordineli 

çalıșmak, 

n) Belediye sınırları içinde bulunan mükelleflerden yasalar çerçevesinde Belediye tarafından 

alınması gereken: emlak Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Çevre Temizlik 

Vergisi, ișgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalıșma Ruhsat Harcı, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene 

Harcı, Bina İnșaat Harcı, İmar Harç ve Vergileri, Harcamalara İștirak Payları, Șartlı ve Șartsız 

Bağıșlar, Otopark Gelirleri, Kira Gelirleri, İller Bankası Payı,İșyeri Açma Harçları, Garaj 

Gelirleri, Belediye Encümeni tarafından karara bağlanan ceza ve satıșlardan kaynaklanan 

alacaklar, Belediye Meclisi tarafından tarifeye bağlanan ücretler ile her türlü vergi, harç, pay, 

ücret vs. gelirin zamanında ve usulüne uygun olarak tahakkuk ve tahsil edilmesini sağlayıcı 

çalıșmaları kontrol ve koordine etmek. 

o) Tahsilatı gecikenlere ödeme emri gönderilmesini sağlamak. 

ö) Ödemenin yapılmaması durumunda haciz ișlemlerinin bașlatılması ve  

    yapılmasını sağlamak, 

p) Eskiye yönelik alacak kayıtların tutulmasını ve tahsil olunan paraların bankaya yatırılmasını 

sağlamak, 

r) Gelirin sağlanması amacıyla, gerçekleștirilecek giderlerin tahakkukunu ve takibini yapmak. 

s) Tahsilatla ilgili raporlar, icmaller, ve cetvellerin hazırlanmasını sağlamak, 
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ș) Tahakkuklu ve tahakkuksuz gelirler ile takipli ve takipsiz gelirlerin tahsilat takiplerini  

kontrol etmek. 

t) Tahsilat yapılamayan gelirleri raporlama düzeni içerisinde takip etmek, tebligat, ödeme emri, 

haciz yolları ile tahsilatların yapılmasını kontrol etmek, yapılacak tebligatların hazırlanması ve 

dağıtılmasını organize etmek, 

u) Aylık gelir tablosu hazırlanmasını sağlayarak amirine sunmak, gelirlerin eğilimleri ile ilgili 

amirini bilgilendirmek. 

ü) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini 

sağlamak. 

 
Ön Mali Kontrol Birimi 

MADDE 20) Ön mali kontrol alt biriminin görevleri șunlardır: 

a) Ön mali kontrol görevini yürütmek 

b) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama 

yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıșmanlık yapmak. 

c) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 
Mali Hizmetler Müdürünün Görev ve Yetkileri 

MADDE 21) Mali hizmetlere ilișkin hizmetlerin yerine getirildiği birimin Müdürü Mali 

Hizmetler Müdürüdür. Mali Hizmetler Müdürü, 

a) Birimi yönetir, yeterli sayı nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiștirilmelerini 

sağlayacak çalıșmalar yapar.Personelin gizli sicillerini düzenler, her türlü özlük ve sosyal 

haklarını izler. 

b) Birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili süratli ve verimli bir șekilde sunulmasını 

sağlar. 

c) Birimin yazıșmalarını yürütür, idarenin diğer idareler nezdindeki mali iș ve ișlemlerini izler ve 

sonuçlandırılmasını sağlar. 

d) İdarenin mali yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir șekilde çalıșması için gerektiğinde 

harcama yetkilileri ile toplantı yapar, üst yöneticiyi bilgilendirir ve önerilerde bulunur. 

e) İç ve dıș denetim sırasında denetçilere bilgi ve belge sağlar. 

f) Bütçe, mali tablolar, kesin hesap, faaliyet raporu ve diğer raporların süresinde hazırlanmasını, 

onaylanmasını ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlar. 

g) Gelirlerin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve idareye yükümlülük getirecek 

kararların mali analizini yapar. 

h) Gerektiğinde mali mevzuatın uygulanmasına yönelik açıklayıcı düzenlemeler hazırlar. 

j) Mali hizmetlerin saydam, planlı. İdarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir șekilde 

yürütülmesi için gerekli önlemleri alır. Mali Hizmetler Müdürü, görev ve yetkilerinden bazılarını 

üst yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilir. 

 
Mali Hizmetler Müdürünün Sorumlulukları 

MADDE 22) Mali Hizmetler Müdürü, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine 

getirilmesinden üst yöneticiye karșı sorumludur. Birim müdürü; 

a) Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon  
b) sağlanmasından, 

c) Birim hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir șekilde yürütülmesinden, 

d) Gelirlerin zamanında tahakkuku ve gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin 

sağlanmasından, 

e) Ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanında gönderilmesinden, e Ön mali kontrole 

ilișkin faaliyetlerin etkili bir șekilde yürütülmesinden, 

f) Birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, mali tablolar ve 

diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden, 

g) Personelin devam/devamsızlığının izlenmesinden sorumludur. 
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Muhasebe Yetkilisinin Görevlendirilmesi, Görev Ve Yetkileri 

MADDE 23) Muhasebe Yetkilisinin görev ve yetkileri așağıda belirtilmiștir. 

a) Muhasebe yetkilisi olarak atanacakların 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 48. 

maddesinde belirtilenler ile en az dört yıllık yükseköğrenim görmüș olmak, Kamu idarelerinin 

muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalıșmıș olmak, görevin gerektirdiği bilgi ve temsil 

yeteneğine sahip olmak. Muhasebe sertifikası almıș olmak, muhasebe sertifikası olmayanlar 

diğer șartları tașımaları halinde üst yönetici tarafından atanır. 

b) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri 

ilgililerine iade etmek. 

c) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek, 

d) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek 

veya göndermek. 

e) Mali ișlemlere ilișkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erișebilir șekilde tutmak, mali rapor 

ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek. 

f) Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi   ile 

üst yöneticisine ve yetkili kılınmıș diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen 

sürelerde düzenli olarak vermek. 

g) Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak, 

h) Muhasebe hizmetlerine ilișkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle 

muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak. 

j) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve ișlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen 

zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim 

yöneticisinden kontrol edilmesini istemek. 

k) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı 

devralmak. 

l) Muhasebe birimini yönetmek, 

m) Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. 

 
Șef, Memur ve İșçilerin Görevleri 

Madde 24) Mali Hizmetler Müdürünün direktifleri doğrultusunda, 

Șef, Müdürlük görevlerinin yürütülmesi ve memurların düzenli tertipli çalıșmasını 

sağlamakla görevlidir. Memurlar tarafından yapılan ișleri kontrol eder. İșlemlerin eksiksiz ve 

zamanında yapılmasını sağlar. Çeșitli unvanlardaki memur ve ișçi personel, görev bölümüyle 

kendine verilen ișleri mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapmakla görevlidir. 

 
Birim Çalıșmalarında İșbirliği ve Uyum 

MADDE 25) Birimin faaliyet ve çalıșmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak 

amacıyla Birim Müdürünün bașkanlığında alt birim yöneticilerinin katılımı ile her ay düzenli 

toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, birimin faaliyetleri ve gerçekleștirilen ișlemler, sorunlar, 

görüș ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylașımı iș birliği ve uyum sağlanır. 

 
Görev Dağılımı 

MADDE 26) Görev dağılımını gösteren çizelgede, idarenin teșkilat yapısına uygun olarak 

olușturulan alt birimlere, görevli personele, personelin görev, yetki, ve sorumluluklarına, 

personelin oda, unvan ve telefon, e-posta adreslerine yer verilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler, Yürürlük ve Yürütme 

 
Mali Hizmetler Müdürlüğünde Kullanılacak Defter Kayıt ve Belgeler 

MADDE 27) Mali Hizmetler Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı 

bilgileri içerecek șekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu șekilde düzenlenecek 

defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve 

yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir. 

 
Evrak Kayıt Sistemi ve Yazıșmalar 

Madde 28) Mali Hizmetler Müdürlüğüne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda 

alınarak gelen ve giden evrak Bilgisayar sisteminde (otomasyonda) izlenir. Yazıșmalar 

sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arșiv düzenine göre korunur. 

 
Tereddütlerin Giderilmesi 

MADDE 29) Bu yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye 

ve gerekli düzenlemeleri yapmaya belediye bașkanı yetkilidir. 

Geçici Madde 1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün alt birimlerinin olușturulması amacıyla, 

idarece gerekli önlemler alınır ve bu alt birim yönetici kadrolarına üst yönetici tarafından 

atama ve görevlendirme yapılır. 

 
Yürürlük 

MADDE 30) Ağlı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün yapılanma ve görev, yetki ve 

sorumluluklarını içeren bu çalıșma esasları, Belediye Meclisince kabul edilip yürürlüğe girer. 

 
Yürütme 

Madde 31) Bu yönetmelik hükümlerini Ağlı Belediye Bașkanı yürütür. 

 

 

 



 

 

 

 

T.C. 

AĞLI BELEDİYESİ 

YAZI İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ  



AĞLI  BELEDİYESİ 
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 
MADDE 1 
Bu yönetmeliğin amacı, Yazı İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma 

usul ve esaslarını düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 
Bu Yönetmelik, Yazı İşleri Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul 

ve esaslarını kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 
Ağlı  Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/ b 

hükümlerine istinaden hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 
MADDE 4 
Bu yönetmelikte geçen: 
a)         Belediye : Ağlı  Belediyesini, 
b)         Başkanlık : Ağlı  Belediye Başkanlığını, 
c)         Encümen :Ağlı  Belediye Encümenini 
ç)         Meclis : Ağlı  Belediye Meclisini, 
d)         Müdürlük :Yazı İşleri Müdürlüğünü, 
e)         Müdür :Yazı İşleri Müdürünü, 
f)         Personel: Yazı İşleri Müdürlüğü Personelini 
g)         Evlendirme memuru: Belediye Başkanının görevlendirdiği evlendirme memurunu 
ğ)         Yönetmelik : Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder. 
  
  

İKİNCİ BÖLÜM 

Teşkilat ve Bağlılık 

Teşkilat 

MADDE 5 
Yazı İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir. 
Müdür 
Evlendirme Memuru 
Memurlar 
İşçiler 
  
 Bağlılık 

MADDE 6 
Yazı İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanına  bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat  yürütür. 

  

  



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluk 

  

  

Müdürlüğün görevleri 
MADDE 7 
(1) Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu'nun 48. Maddesi gereğince  Belediye   
     Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir. 

(2) Yazı İşleri Müdürlüğü, evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, meclis ve encümen 

kararlarının alınması, nikah  akitlerinin yapılması  iş ve işlemlerini geçerli mevzuat hükümlerine göre 

yürütmekle görevlidir. 
(3) 5393 sayılı yasanın Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde 

koordinasyon görevi yapar, 
(4) Meclis toplantılarını süresi içerisinde ilan edilmesini sağlar, 
(5) Meclis toplantı tutanaklarını tutar, 
(6) Gündemdeki dosyaları toplar, toplantıları kayda alır, 
(7) Meclis Kararlarının yazılımını sağlar, 
(8) İlgili mercilerin onayını aldıktan sonra karar asıllarını ilgili birimlere intikalini sağlar ve birer 

nüshasını arşivler. 
(9) Karar Özetlerini ilgili birimlere ulaştırır. 
(10) Meclis kararları ve gündemini Belediyenin Web sayfasında yayınlatır. 
(11) 5393 Sayılı yasanın 33. Maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından Encümen üyesi olarak 

görevlendirilen Yazı  İşleri Müdürü, mahiyetinde çalışan elemanlar aracılığı ile encümenin çalışma 

koşullarını ve karar alınmasını ve   uygulanmasını sağlar. 
(12) Encümen kayıt defterine karar numarası vererek alınan kararları kayıt yapar. 
(13) İlgili onaylardan sonra karar suretlerini teklifin geldiği birimlere ulaştırır. 
(14) Karar asıllarını sırasına göre dosyalar ve arşivler. 
(15) Yazı İşleri Müdürlüğü Belediyeye gelen tüm evrak ve belgeleri, postaları zimmetle teslim alır. 
(16) Konularına göre evrak ve belgelerin ayırımını ve kaydını yaparak imza işlemlerini tamamladıktan 

sonra ilgili birimlere   zimmetli olarak ulaştırılmasını, aynı şekilde tüm birimlerden gelen evrakların da 

gerekli yerlere sevkiyatını belirli bir  düzen içerisinde sağlar. 
(17) Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı yasa ve Medeni Kanunla Belediye Başkanına görev olarak 

verilen resmi nikah   işlemlerini başkanın onayı ile görevlendireceği evlendirme memuru aracılığı ile 

yapar. Evlendirme memurluğu görev ve   sorumluluk açısından bu yönetmelik hükümlerine uymak 

zorundadır. 
  
Müdürlük yetkisi 
MADDE 8 
Yazı İşleri Müdürlüğü bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak 

Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 

 

Müdürlüğün sorumluluğu 

MADDE 9 
Yazı İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili 

yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. 

 

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 10 
1-Yazı İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder. 

2-Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler. 
3-Yazı İşleri Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir. 
4-Personelin izin planlarını yapar,izinlerinin kullanımını sağlar, rapor, doğum, ölüm ve vb. konularda 

yazışmaları takip ve    kontrol eder. 



5-Yazı İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar. 
6-Dış ve iç birimlerden gelen-giden gizli dereceli evrakların, kaydını yaparak yerine ulaşmasını sağlar. 
7-Başkanlığa bağlı birimlerden; Belediye Meclisine ve Encümeninde görüşülmesi için sevkli gelen 

evraklarla Başkanlık adına    meclis ve encümen gündemlerinin hazırlanmasını sağlar. 
8-Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar. 
9-Yazı İşleri Müdürlüğü yukarıda sayılan görevleri ve 5393 Sayılı Kanuna dayanarak Belediye 

Başkanlığınca kendisine    verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 
10-Başkanlığa gelen yazı ve belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirir. 
11-İşleri organize eder, personelin belirlenen ölçülerde çalışmasını ve yapılan görev bölümünün 

işleyişini sağlar, meydana   gelen aksaklıkları Başkana bildirir. 
12- Başkan tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesini takip eder ve  Başkana bildirir. 
13-Encümen toplantısına Belediye Kanunun 33.maddesi gereğince Belediye Başkanının 

görevlendirme yazısı ile encümenin   memur üyesi olarak toplantıya katılır. 
  
  

Meclis Toplantısı İş ve İşlemleri 
1-Yazı İşleri Müdürü Meclis Toplantı tarihini, Belediye Başkanı tarafından belirlenen gündem 

maddelerini, toplantı günü ve saatini Belediye Kanunun 20.21 .maddeleri gereğince en az 3 gün 

önceden kamu oyuna duyurulmasını, Zabıta Personeli marifetiyle ve telefon aracılığı ile Meclis 

Üyelerine ulaşmasını, Meclis Gündeminin Belediye İlan panosunda ilan edilmesini sağlar. 

2-Kararı çıkan tekliflerin ve önerilerin numaralandırma işlemlerinden sonra yazımını yapar, toplantı 

tutanakları ile birlikte Başkanlık Divanındaki üyelere imzalatır. İlgili müdürlüklere karar suretlerini 

zimmetle gönderir. İki karar aslını Kaymakamlığa gönderir. Onaylanan karar asıllarını düzenli ve 

sırasıyla arşive alır. 

3-Toplantıda görüşülen konular meclis toplantısı esnasında meclis katip üye tarafından veya 

müdürlükçe kayda alınır.   

4-Meclis Üyeleri devamlılık cetvelini tutar. 

5-Meclis üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin ödenmesi için Mali Hizmetleri  Müdürlüğü ile koordineyi 

sağlar. 

  

  

Belediye Encümeni İş ve İşlemleri 
1-Belediye Encümeni 5393 Sayılı Kanunun 33.maddesinde belirtilen üyeleri ile aynı kanunun 

35.maddesi gereği     Önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. 

2-Belediye Başkanı tarafından Belediye Encümenine havale edilen dosyalar doğrultusunda gündem 

hazırlar. 

3-Encümende görüşülen tekliflerin geldiği şekliyle veya encümen görüşü doğrultusunda kararları 

yazıp, gereği için   zimmet karşılığı ilgili müdürlüklere verilir. 

4-Encümen karar asıllarının encümen üyelerine imzalatılması, kararda muhalif olanların gerekçelerini 

yazmaları sağlanır. 

5-Encümen toplantısında alınan kararlar sırası ile encümen defterine kayıt edilir. 

6-Encümen karar asıllarını dosyalar, arşivlenmesini sağlar. 

  

  

Yazı İşleri Memurlarının görev, yetki ve sorumluluğu 
MADDE 11 

(1) Gelen ve giden evrakların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt, havale, zimmet ve dosyalama 

işlemlerini önceliklerine göre sıraya koyup kaydını yapar ve yürütür. Demirbaşa kayıtlı eşyaları korur. 

Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları defterlere işleyerek incelemeye hazır 

bulundurur. Kayıt memuru müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koyup yazar, kaydeder 

ve örnek çıkarır. 

(2) Yazı İşleri Müdürü'nün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında 

yapmakla sorumludur. 

(3) Birimlerden gelip resmi kurumlara veya şahıslara giden evrakları zimmetle veya posta ile gönderir 



ve Belediyeye ait evrakları yine zimmetle teslim alır. Yazı İşleri Müdürü'nün kendilerine tevdi ettiği 

görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur. 

  

Evlendirme Memurluğunun görev, yetki ve sorumluluğu 
MADDE 12 

Evlendirme Memurluğuna usulüne uygun başvuruları kanunlar dahilinde kabul eder. Deftere kayıt 

eder. Gerekli evrakları tamamlar ve nikah akdi için gün verir. Makbuz karşılığı akit ücreti tahsil eder. 

Evlenme kütüğüne mernis tutanaklarına kayıtları geçirir. Cüzdanları hazırlar ve kayıtları Nüfus 

müdürlüğüne bildirir. Yazı İşleri Müdürü’nün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız 

olarak zamanında yapmakla sorumludur. 

Ayrıca, belediye başkanına karşı yapmış olduğu iş nedeniyle doğrudan sorumludur. 

  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Görev ve Hizmetlerin İcrası 

 

MADDE 13- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler 

doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
İşbirliği ve Koordinasyon 

Müdürlük birimleri arasında işbirliği 

MADDE 14 

(1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır. 

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir. 

(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder. 

(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları 

durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında 

bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-

teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz. 

(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin 

hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir. 

 

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon 
MADDE 15 

(1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür' ün imzası  ile yürütülür. 

(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kaymakamlık, Kamu Kurum ve 

Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Memur ,Müdür  parafı ve Belediye 

Başkanının imzası ile yürütülür. 

 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme 

Gelen- giden evrakla ilgili yapılacak işlem 
MADDE 16  

(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. 

Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. 

 

(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt 

defterlerine ve bilgisayar ortamında belediyenin kullandığı programa kayıt edilerek sayılarına göre 

işlenir, Belediye Başkanının  onayına sunulduktan sonra yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. 

Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri zimmet defterine yapılır. 



  

  

Arşivleme ve dosyalama 
 

MADDE 17 

(1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti Standart dosya planına göre ayrı klasörlerde 

saklanır.     

(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. 

(3) Dosyalama İşlemleri; 

Gelen evrak dosyası 

Giden evrak dosyası 

Belediye Meclis toplantı dosyaları 

Belediye Encümen kararları dosyaları 

  

  

YEDİNCİ BÖLÜM 

Denetim, Disiplin Hükümleri  
 

MADDE 18 

(1) Yazı İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir. 

(2) Yazı İşleri Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür. 

 

 SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Uygulama Usul ve Esaslar, Ortak Hükümler 

Yürürlük ve Yürütme 

 

Uygulama Usul ve Esaslar 

MADDE 19 

(1) Yazı İşleri Müdürlüğü kendisine verilen görevleri; 5393 Sayılı Belediye Kanununun, 657 Sayılı 

Devlet Memurları Kanunu,   4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve Yazı İşleri Müdürlüğü, görev,yetki 

ve sorumluluk yönetmeliği hükümleri   çerçevesinde yürütür. 

(2) Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlarda Başkanlık Makamı veya gerekli görülen hallerde 

Belediye Meclis kararları  uygulanır. 

 

Ortak Hükümler 
MADDE 20 

Yazı İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personel; Tetkik işlemlerini, göreve gidecekleri yerleri, 

yaptıkları veya yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada 

bulunamaz. Irk,sınıf ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa hizmet sağlanır. Müdürlüğü ilgilendiren 

çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenle yürütülmesi, personel arasındaki düzenin sağlanması için herkes 

gayret ve çaba gösterir, olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır. Müdür bu konuda gerekli 

önlemleri alır. Belediye Hizmetlerin de ; Hesap verilebilirlik ilkesine uygun, uygulamalarda adaletli 

olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışır. 

  

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 
MADDE 21 

İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat bükümlerine uyulur. 

 

Yürürlük 

MADDE 22 Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve ilanından itibaren  yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 23 

Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

 



 
 
 
 
 
 

T.C. 
 

AĞLI BELEDİYESİ 
 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 
 

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 



AĞLI BELEDİYESİ 
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ  

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç  
MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı zabıta personelinin çalışma düzenine ait uygulanacak 

esas ve usullerini düzenlemektir. 
 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu yönetmelik Ağlı  Belediyesi zabıta teşkilatını kapsar. 

 
Dayanak  
MADDE 3- (1) 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesi hükümlerine 

istinaden hazırlanmıştır. 
 

Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Belediye   : Ağlı Belediyesini 

b) Belediye Başkanı : Ağlı Belediye Başkanını 
c) Belediye Meclisi : Ağlı Belediye Meclisini 

d) Belediye Encümeni           :Ağlı Belediye Encümenini 
e)Belediye Zabıtası  : Ağlı Belediye Zabıtasını  

            f) Belediye Zabıta Personeli: Ağlı Belediyesi Zabıta Müdürü, Komiseri ve Zabıta 
Memurları ifade eder. 

 
 
 

 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Teşkilat Yapısı 

 
MADDE 5- Ağlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunun 48. mad. ve 

22/02/2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı 
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümlerine 
dayanarak kurulmuştur.Zabıta Müdürlüğü Teşkilatı; Zabıta Müdürü,  Zabıta Komiseri ve Zabıta 
Memuru ünvanlı kadrolardan oluşur.Zabıta Müdürlüğü teşkilatı doğrudan Belediye Başkanına 
bağlıdır.  

 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Görev, Yetki ve Sorumluluk 

 
Zabıta Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları;  
MADDE 6- (1) Zabıta Müdürlüğü personelinin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve emirlere 

göre görevlendirmek, hizmet ve personelin planlama ve koordinesini yapmak, özlük işlerini takip ve 
yürütmek, disiplini sağlamak, denetim yapmak ve yaptırmak. 
 

Zabıta Müdürü Görev, Yetki ve Sorumlulukları 



 
MADDE 7- (1) Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının denetim ve gözetimi 

altında, ilgili mevzuat gereği müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini, kadrolar arasında 
görevlerin dağıtılması gibi düzenlemeleri yapar. 
 

(2) Müdürlüğün çalışma düzeni ve ekiplerin görev dağılımını belirtilen program ve çizelgelerin 
hazırlanmasını sağlar. 

(3) Personeline hizmet içi eğitim kursları verilmesini sağlar.  
(4) Belediyenin vizyonu ve stratejik planları doğrultusunda bütçeleri ile uyumlu programlar 

geliştirerek, sorumluluğuna göre icraat yapar.  
(5) Elindeki mevcut kadro, araç ve teçhizat planlamasını yapar, eksiklikleri bir üst makamlara 

bildirip teminini sağlar.  
(6) Başkanlığın stratejik hedefleri ve bütçesine göre Müdürlüğün yıllık faaliyet planını hazırlar, 

uygulanmasını takip eder ve sonuçlanmasını sağlar. 
(7) Ast üst arasındaki ilişkileri düzenleyerek teşkilatın ahenkle çalışmasını sağlar.  
(8) Emrindeki görevlilerin, işbölümü esasları dahilinde, sorumluluklarını belirler ve bu görevleri 

benimsetir.  
(9) Mahiyetindekileri iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlar, görevde yükselme 

yönetmeliği gereğince yükselmesini uygun gördüğü elemanlarının eğitime tabi tutulması yönünde 
Başkanlık Makamına teklifte bulunur.  

(10) Emrindekilere görev dağılımı yapar, işi tarif eder, yetki verir, görev ve sorumlulukların 
doğru anlaşılmasını sağlar ve görevlerini yaparken insiyatif kullanmaları yönünde teşvik eder.  

(11) Müdürlüğün işlerini kısa sürede, ekonomik ve verimli şekilde neticelendirmek üzere 
planlar ve takip eder.  

(12) Değişen mevzuatları takip eder, öğrenir emrindekilerin de bilgi edinmelerini sağlar. Sürekli 
kendisini geliştirici eğitimler alır. Emrindeki çalışanların görevlerinde mevzuata riayetini sağlar ve 
uygulamaları kontrol eder.  

(13) Müdürlük personelinin genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmeleri için disiplini temin 
eder.  

(14) Diğer Müdürlüklerle iletişim kurarak koordineli çalışmalarını ve yine diğer müdürlüklerden 
gelen talepleri değerlendirerek, gereğinin yapılmasını sağlar.  

(15) Alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını sağlar ve 
gerek görürse emirlerini yazılı olarak verir. 

(16) Emrinde çalışan personele karşı örnek davranışlar sergileyerek yönlendirici olur.  
(17) Müdürlüğün harcama yetkilisi olduğundan harcamaların bütçeye uygunluğunu devamlı 

kontrol altında bulundurur. Verimli, tutumlu ve yerinde harcama yapılmasını sağlar.  
(18) Yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve 

takibini, evrakın muhafaza edilmesini sağlar, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket 
edilmesini temin eder.  

(19) Belediyenin özel kolluk gücü olarak şehrin düzeninin, halkın huzur ve sağlığının sağlanması 
ve korunması amacıyla, kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde belirtilen yaptırımların yerine 
getirilmesini temin eder.  

(20) Müdürlük personelinin mesai ve çalışmasını denetler, çalışmaların verimli olması 
hususunda gerekli tedbirleri alır.  

(21) Müdürlüğe gelen tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini sağlar ve görevle ilgili her türlü 
iç/dış yazışmaların mevzuata uygun yapılmasını sağlar. 

(22) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini 
sağlar. 

 

 Zabıta Komiseri Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
MADDE 8- (1)  Zabıta Komiseri Görev, Yetki ve Sorumlulukları; 

 
a)  Zabıta Komiseri belediye zabıta hizmeti veren birimin başıdır. Birimin sevk ve idaresinden, 

disiplininden, her türlü hal ve hareketlerinden sorumludur. 



 
b) Komiseri olduğu birimin kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevlerle Belediye 
Başkanlığı ve üst mercilerin vermiş olduğu emirleri, yetkileri dahilinde icra etmek ve 
ettirmekten sorumludur.  
b) Birimin görevlerini icra etmesi için her türlü tedbiri alıp planlamasını yaparak Zabıta 

Müdürlüğüne sunar ve icra ettirir.  
c) Bu yönetmelikteki görev, yetki ve sorumluluğu belirlenen birimlerden, bulunduğu amirliğin 

görevlerini öncelikle icra etmek. 
d)  Komiserliğin görevi içindeki diğer iş ve işlemleri takip ve sonuçlandırmak. 

 

(2) Zabıta Memuru Görev, Yetki ve Sorumlulukları; 
 

a) Belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü 
emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmektir. 
 

(3) Büro Hizmetleri Görev Yetki ve Sorumlulukları; 
 

a) Müdürlüğe gelen tüm evraklar kayda alınır ve gereği için zabıta müdürü tarafından ilgili 
personele havale edilir.  

b) 1608 sayılı yasaya göre tanzim edilen tespit tutanaklarının kaydını yaparak Belediye 
Encümene Başkanlık Makamınca havalesi yapılır ve Belediye Encümenince verilen Encümen kararları 
encümen defterine kayıt ederek, ilgili şahıslara tebliği ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra Encümen 
Kararları dosyasında muhafaza edilir.  

c) Müdürlüğün çalışma programı doğrultusunda, müdürlükte görevli personelin ekip olarak 
görev yerleri, izinleri, istirahatlerini takip etmek ve iş düzenini belirten günlük nöbet çizelgesi 
düzenlenerek Zabıta Müdürlüğüne imzalatılır ve dosyasında muhafaza edilir.  

d) Kabahatler Kanununa göre tanzim edilen ve büroya teslim edilen idari yaptırım karar 
tutanaklarının kaydı ve tahakkuk işlemleri yapıldıktan sonra tahsilatlarının yapılması için Mali 
Hizmetler Müdürlüğüne zimmet karşılığı yollanır; dosyasında muhafaza edilir.  

e) Başkanlık Makamından Müdürlüğe havalesi yapılan resmi yazı ve dilekçelerinin takibini 
yapmak ve ilgililerine bilgi vermek.  

f) Sıhhı, Umuma Mahsus ve Gayri Sıhhi Müessese işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatını 
düzenlemek ve yasallaştırmak. 
 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İşbirliği ve Koordinasyon 

 

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği 
 

MADDE 9- (1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür 
tarafından sağlanır.  

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre 
iletilir. 

(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder. 

 

Diğer Müdürlük Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon 
MADDE 10- (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür. 

 
(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer 

şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; memur, büro sorumlusu, müdür parafı ile Belediye 
Başkanının  imzası ile yürütülür. 



 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller 
 

MADDE 11– (1) İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun, 
yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uyulur. 
 

Yürürlük 
 

MADDE 12– (1) Bu Yönetmelik hükümleri Ağlı Belediye Meclisinin kabulü ve ilanından itibaren  
yürürlüğe girer. 
 

Yürütme 
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ağlı Belediye Başkanı yürütür. 
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T.C.   

        AĞLI BELEDİYESİ 

EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç 

Madde 1 - Ağlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları uygulama 

yönetmeliği; Kanun, tüzük ve ilgili diğer mevzuatın, belediye sorumluluğundaki vazifelerin 

yerine getirilmesini amaçlar. Beldenin esenliği, huzuru, düzeni ve sağlığı, pazar yerlerinin 

nizam ve intizamı, belde halkının yaşam kalitesinin arttırılması, imar, trafik vb. mahalli 

müşterek nitelikteki ihtiyaçları, ticaretin geliştirilmesinin uyum içerisinde yürütülmesi ile 

belediye hizmetlerinin, mevzuata uygun biçimde devamı, kanunların ve ilgili diğer mevzuatın, 

belediyeye verdiği yetki çerçevesinde belediye emir ve yasaklarının konulması, uygulanması 

ve uymayanlar hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla düzenlenmiştir. 

Kapsam 

Madde 2 - Bu yönetmelik belediye sınırları içerisindeki tüm mahalle sakinlerini, 

hizmet veren tüm belediye birimlerini, belediye ruhsatına tabi olarak faaliyet gösteren tüm 

müesseseleri ile çalışanlarını, herhangi bir müesseseye bağlı olmadan hizmet gören kişileri, 

gerçek ve tüzel kişileri, kamu ve özel kurum ve kuruluşları kapsamaktadır. 

Hukuki Dayanak 

Madde 3 - Bu yönetmelik; 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 5216 Sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Belediye Zabıta Yönetmeliği, 

486 ve 1608 Sayılı Umumu Belediyeye Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun, 5326 Sayılı 

Kabahatler Kanunu, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1593 sayılı Umumi 

Hıfzısıhha Kanunu, 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 7201 

Sayılı Tebligat Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlarına Dair Kanun, 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin 

Yönetmelik, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 2918 

Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 2464 Sayılı 

Belediye Gelirleri Kanunu, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5179 Sayılı Gıdalar 

ile İlgili Kanun, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 1003 Sayılı Binaların Numaralandırılması 

Hakkında Kanun, 1053 Sayılı İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Hakkında Kanun, 3091 

Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun, 4982 

Sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6183 

Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 4925 Sayılı 

Karayolu Taşıma Kanunu, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 3434 Sayılı Oyun 

Alet ve Çalıştırma Ruhsatları Hakkında Kanun, 4109 Sayılı Asker Ailelerine Yardım Kanunu, 

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu, 7204 Sayılı Sıtmanın imhası Hakkında Kanun, 2863 

Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

4857 Sayılı İş Kanunu,6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2429 Sayılı Ulusal 

Bayram Tatiller Hakkında Kanun, 2893 Sayılı Bayrak Kanunu, 1380 Sayılı Su Ürünleri 

Kanunu, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 

Kanunu, 4207 ve 5727 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesi Hakkında Kanun, 

552 Sayılı Yaş Meyve ve Sebze Ticaretinin Düzenlenmesi Toptancı Halleri Hakkında K.H.K. 

ve bu kararname ile 4128 Sayılı Hal Kanunu, 197 Sayılı Pazar Yeri Yönetmeliği, 237 Sayılı 

Kamuya Açık Alanlarda İlan Reklam ve Tabela Yönetmeliği, 211 Sayılı Seyyar Satıcı Belgesi 

Düzenleme ve Uygulama Yönetmeliği, 330 Sayılı Katı Atık Yönetmeliği ile Belediyeler ile 

ilgili Diğer mevzuat hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır. 

 

 



 
 

3 

 

Tanımlar 

Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen deyimlerden; 
a) Belediye : Ağlı Belediyesini, 

b) Meclis : Ağlı Belediye Meclisini, 

c) Encümen :  Ağlı Belediye Encümenini, 

d) Başkanlık : Ağlı Belediye Başkanlığını, 

e) Başkan : Ağlı Belediye Başkanını, 

f) Müdürlük :  Ağlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü, 

g) Müdür : Ağlı Belediyesi Zabıta Müdürünü, 

ğ) Zabıta : Ağlı Belediyesi Zabıtasını ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Huzur, Esenlik, Nizamla İlgili Emir ve Yasaklar 

 

Madde 5 - Yapılışları görünümleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek 

rahatsız edecek çöp sakatat yaş deri vb. gibi şeyleri açıkta taşımak, 

Madde 6 - Çöp kutularını dışına çöp atmak, sokaklara tükürmek, izmarit atmak, 

Madde 7 - Halkın arzusu dışında fotoğraf çekmek, 

Madde 8 - Açık alanlarda bulunan ve kamunun kullanımına sunulan bank, kanepe ve 

benzerlerini oturma maksadı dışında kullanmak, 

Madde 9 - Duvarlara ve köprü altlarına yazı yazmak, 

Madde 10 - Belediyece yasaklanmış yerlerde hayvanların çektiği araçlarla trafiğe 

çıkmak, 

Madde 11 - Apartmanlarda oturanların müsaadesi dışında huzur ve sükunu bozacak 

şekilde binalarda tamirat, tadilat gibi gürültülü işler yapmak, geceleri saat: 20.00’ dan sonra 

sessizliği bozacak ve başkalarının uykusuna mani olacak şekilde tamirat, tadilat gibi gürültülü 

işler yapmak, diğer kat sahiplerine zarar verecek su patlağı, pis su akıntısı vb. problemleri 

yaptırmamak Apartman sakinlerini rahatsız edecek şekilde balkonlardan halı silkmek 

Madde 12 - Apartman altı dükkânlarda çevreyi rahatsız edecek şekilde duman, is ve 

kokuya sebebiyet verecek şekilde ızgara, mangal yakmak, 

Madde 13 - Belediyenin müsaade ettiği yol güzergâhları dışında, çevreyi rahatsız 

edecek şekilde ağır vasıtalarla hafriyat, kum, toprak, kül taşımak. Taşıma esnasında kamyon 

ve benzeri ağır vasıtalarda branda kullanmamak, 

Madde 14 - Kum ocaklarına, tuğla fabrikalarına kum, toprak vb. madde taşıyan ağır 

vasıtaların, taşıma güzergâhlarında yeterli sulama yapmadan faaliyet göstererek toza neden 

olmak, 

Madde 15 - Yol ve caddelerde kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak veya fena 

koku neşreden maddeler atmak, dökmek, 

Madde 16 - Sokaklarda araba, halı yıkamak, 

Madde 17 - Sokak ve caddelere tarım makinalarına ait makine ekipmanları koymak, 

Madde 18 - Başkalarını rahatsız edecek şekilde sokak ve caddelerde, iş yerlerinde, 

apartmanlarda, yüksek sesle müzik dinlemek, 

Madde 19 - Ağlı ilçe Mahallerinde yapım, tadilat ve hafriyat işlerinde kullanılan ve 

gürültü çıkaran alet ve iş makinalarını Pazar Günleri için kış saatinde 18.00- 09.00, yaz 

saatinde 20.00-09.30 saatlerinde ve resmi tatil günlerinde belediyeden izin almadan 

kullanmak, 

Madde 20 - Halkı rahatsız edecek şekilde sokaklarda, caddelerde, meydan, park, 

pazaryeri, mezarlıklar, umumi tuvalet, okul bahçesi, hastane ve ibadethanelerin avlularında, 

kamu binalarında, terminal, gar, telefon kulübeleri, bankamatikler, spor alanlarında, alkollü 

işletmeler dışındaki iş yerlerinde, alkollü içki içmek yasaktır. Ağlı belediyesi tarafından 
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çalıştırılan işletmelerde, Ağlı belediye restoranında ve çay ocağındaki mutfak ve idari 

kısımlarda görevli personel harici oturmak, personel dahil sigara içmek, Ağlı belediye 

parkında ve restoranında müşterilere ve idari personele rahatsızlık vermek, sinkaflı konuşmak, 

hal ve hareketlerde bulunmak yasaktır. 

Madde 21 - Zabıta Memurları görevlerini ifa ederken görevini engelleyecek 

müdahalede bulunmak, karşı koyarak zorluk çıkartmak, görevin ifasını zorlaştırmak ya da 

fiilen engellemek, zabıta memurlarının görevlerinin gereği olan uyarılara ve emirlere 

uymamak ve gereğini yerine getirmemek, 

Madde 22 - Kamuya ait çeşmelere, parklara, yeşil alanlara, spor alanlarına, ağaçlara, 

fidanlara, çamaşır, halı, kilim vb. eşyalar asmak, canlı hayvan bağlamak, otlatmak, çivi 

çakmak, izinsiz resim çizmek, izinli afişler hariç olmak üzere binadan binaya afiş, çamaşır, 

eşya asmak, kamu araç ve gereçlerini, yukarıda sayılan alanları tahrip etmek, kamuya ait 

çeşmelerde motorlu araç vb. yıkamak, hortum takarak ev ve işyerlerinde kullanmak, 

meydanlarda ve ana arter ile bağlantılı yollarda gelenekleşmiş düğün ve sünnet cemiyetleri 

hariç olmak üzere her ne maksatla olursa olsun at arabası ile dolaşmak. Bu hususlara ilişkin 

Uluslararası Sözleşme Hükümleri 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5237 Sayılı TCK 

ve diğer kanunlardaki cezai hükümler saklıdır. 

Madde 23 - Yaya kaldırımlarına, yayalara mahsus yollara, park-bahçe ve yeşil 

alanlara, Mezarlık içerisinde ayrılan otopark alanı haricinde, mezarlık içerisinde zorunlu 

haller dışında her türlü motorlu ve motorsuz araç ile (engelli vatandaşlarımız ve özel 

durumları gereği kullanmak zorunda olanlar hariç) girmek, konaklamak ve uyarılara rağmen 

çıkmamak, 

Madde 24 - Belediyeden izin almadan cadde, sokak ve meydanlarda, fuar alanı, park 

ve meydanlarda stant kurmak, bilgi broşürü ve el ilanı dağıtmak veya tezgâh açmak suretiyle 

tanıtım ve satış yapmak, satış tutundurma faaliyetlerinde bulunmak Ağlı belediyesinin 

sorumluluk alanında belediye izni olmadan ilan ve reklam unsuru koymak, uyarılara rağmen 

uygulamaya devam etmek, 

Madde 25 - Belediyece konulmuş olan cadde ve sokak levhalarını her ne suretle 

olursa olsun bozmak, kirletmek, tahrip etmek ve bunların yerlerini değiştirmek, 

Madde 26 - Yol, kaldırım, meydan, köprü gibi umuma mahsus yerler ile İşhanı, pasaj 

gibi umumi binaların ve apartmanların ortak kullanım alanlarını işgal etmek, Buna ilişkin 634 

Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve diğer kanunlardaki özel hükümler saklıdır. 

Madde 27 - Gerekli sağlık taramaları yapılmamış ev ve süs hayvanlarının satış, 

barınma ve eğitim yerlerinin Kuruluş, açılış, ruhsat, çalışma ve denetleme usul ve esaslarına 

dair Yönetmelikte tanımlanan ev ve süs hayvanlarını binaların ortak kullanım alanlarına 

müdahale teşkil edecek ve çevreyi rahatsız edecek şekilde, her türlü yabani hayvanı evde veya 

bahçede beslemek, barındırmak, tasmasız, ağızlıksız veya sahibinin elinde bile olsa, etrafa 

zarar verecek şekilde hayvan gezdirmek ve bu gibi hayvanları başıboş bırakmak, 

Madde 28 - Çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle bağırmak, klakson çalmak, 

şehir içerisinde izin almaksızın Ramazan davulu çalmak, durarak veya gezerek ses yükseltici 

cihazlı veya cihazsız satıcılık yapmak. Şehir merkezinde ve mahallerinde kamyon veya 

kamyonetle hurdacılık yapmak, 

Madde 29 - Her türlü spor sahalarında ve açık alanlarda, çevre sakinlerinin huzurunu 

olumsuz etkileyecek fiillerde bulunmak, 

Madde 30 - Meskûn mahal içerisinde boş arsalarda, Ateş ve mangal yakılmasının 

tehlike oluşturduğu ya da yasaklandığı bahçelerde piknik yapmak, temizlik ve benzeri 

maksatlarda ateş yakmak, her ne suretle olursa olsun, düğün ve eğlencelerde kullanılan 

proteindik patlayıcı madde kullanarak halkın huzur ve sükûnunu bozacak eylemlerde 

bulunmak, 
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Madde 31 - Kamuya ait park ve bahçeler ile yasaklanan yerlerde çimlere basmak, 

çiçekleri koparmak, banklara, park ve bahçe müştemilatında bulunan malzemelere ağaç ve 

bitkilere zarar vermek, Belediye tarafından konulan çöp konteynırları, çöp kutuları, kül 

kazanları ve geri dönüşüm kutularının yerlerini izinsiz değiştirmek, sıcak ve ateşli kül vb. 

şeyler dökerek veya herhangi bir şekilde zarar vermek, 

Madde 32 - Umumun istifadesine mahsus yerler ile yasaklanan yerlerde, park ve 

bahçelerde, otobüs duraklarında, Şehirlerarası otobüs terminalindeki bekleme salonlarında 

oturma gruplarına uzanmak, uyumak, belediyece konulmuş kanepelerin vs. yerlerini 

değiştirmek, umumun kullanımına sunulan bank, spor aletleri vb. lerini maksadı dışında 

kullanmak, başkalarının kullanmasına mani olmak ve zarar vermek, 

Madde 33 - Bina ve işyerleri önüne park yeri ayırmak, araç parkını engellemek ve 

benzeri maksatlarla her ne suretle olursa olsun zincir bağlamak, çiçeklik koymak, park yasağı 

levhası, sandalye, reklam tabelası vb. şeyler koymak, 

Madde 34 - Binaların sokağa bakan dış duvarlarına, cadde ve sokaklara, tretuvarlara 

tebeşir, boya ve benzerleri ile yazı yazmak ve şekil çizerek karalamak, cadde, sokak ve 

meydanlara pis su akıtmak, deterjanlı su dökmek, 

Madde 35 - Kalorifer ile ısınması yapılan resmi kurum ve kuruluşlar, iş yerleri, 

konutlar vb. tüm yerlerde kalorifer ateşçi belgesi olmayan kalorifercilere kalorifer yaktırmak, 

Madde 36 - Yol, Cadde, sokak, meydan ve boş arsalara, park, bahçe vb. yerlere 

tuvalet ihtiyacı gidermek, 

Madde 37 - Meydan, park ve bahçelerdeki havuzlara girmek, kirletmek, dere 

yataklarına veya kanallara çöp atmak, 

Madde 38 - Belediyece belirlenmiş alanlar hariç oto ticareti kapsamına girecek şekilde 

cadde, meydan ve kaldırımlarda araç sergilemek, 

Madde 39 - Halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde meskûn mahal 

içerisinde cadde sokak ve meydanlarda LPG vb. yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde yüklü 

araç park etmek, 

Madde 40 - Yangın muslukları bulunan yerlerde yangın musluklarına zarar vermek, 

üstlerini kapatmak, bu musluklardan ve belediye araçlarının su aldığı depolardan su almak 

veya ilgili araçların su almasını engelleyecek hal ve hareketlerde bulunmak, her ne suretle 

olursa olsun Belediye hizmet ve çalışmalarını engel olmak, uyarıcı yasak levhalarına rağmen, 

şehir itfaiye musluklarının kullanımını engelleyecek şekilde araç park etmek veya eşya, araç 

gereç bulundurmak, trafik seyrini engelleyecek şekilde araç park etmek, 

Madde 41 - Ağlı merkez ve mahallerinde ticari amaçlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan 

beslemek. Başkalarını rahatsız edecek şekilde hayvan gübrelerini sokağa atmak, biriktirmek. 

Madde 42 - Apartmanların ortak kullanım alanlarında Yönetimden izin alınmadan 

kedi, köpek türü ya da kanatlı hayvan beslemek. Evde beslenilecek hayvanların, kaydını 

yaptırmamak, aşılarını ve kimlik kartını çıkartmadan beslemek, beslenilen hayvanların 

apartman sakinlerine zarar ya da rahatsızlık verici şekilde hareket etmesine izin vermek 

yasaktır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İmar İle İlgili Emir ve Yasaklar 

 

Madde 43 - İzinsiz yapı yapmak, 

Madde 44 -İnşaat çalışma alanlarında halkımızın can güvenliğini sağlayacak tedbirleri 

almamak, görünür alanlarına tanıtıcı levha asmamak veya bu levhalar üzerinde gerekli 

bilgileri bulundurmamak. 

Madde 45 - Belediyeden izinsiz inşaat, kazı ve yıkım çalışması yapmak, 
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Madde 46 - İnşaat yapımında, her türlü tadilat ve tamiratlarda, apartman ve iş yeri 

temizliğinde oluşan çamurlu, kirli ve boyalı suları kaldırım ve yollara akıtmak, 

Madde 47 - İmar mevzuatına aykırı yapılar, eklentiler yapmak. Pastahane , 

kahvehane, Cafe, restoran ve benzeri iş yerleri bahçe kısımlarını naylon branda ile kapatmak 

suretiyle müşteriye açmak, sigara içirmek, 

Madde 48 - Her türlü inşaat çalışmalarında oluşan hafriyatı, evsel atıkları usulüne 

göre ve belirtilen hafriyat döküm alanları dışına dökmek, 

Madde 49 - Yapıların yıkım, tamir, onarım ve yıkım yapılacak yerlerde, kurulacak 

iskelelerin, çevrilecek tahta perdelerin ve vücuda getirilecek her türlü yapı tertibatının gelip 

geçenlere, yollara ve yollardaki ağaçlara, yeraltındaki ve havadaki nakil hatlarına zarar 

vermeyecek şekilde ve etrafı kirletmeyecek biçimde sağlam ve düzenli olmalarını 

sağlamamak ve bunların kurulmasına neden olan iş biter bitmez kaldırmamak, 

Madde 50 - Yapı ve inşaat sahipleri ile benzeri faaliyet yapan işletmeler, her türlü 

çalışma esnasında ve yapıların her neresinde olursa olsun çevreye, çevrede ikamet edenlere, 

gelip geçenlere ve tüm canlılara zarar verebilecek bir çöküntü, yıkıntı, çukur oluşması halinde 

veya bunların olabileceğini gösteren belirtilerin bulunması halinde, yapmış olduğu işlemleri 

derhal durdurmamak, gerekli kamu kuruluşlarına haber vermemek, bu iş bitinceye kadar 

yolda ikaz edecek bir işaret bulundurmamak, ilgili ekipler gelene kadar önlem almamak, 

Madde 51 - Mesken ve işyerlerinin dış cephesine takılan klimaların sularını ve balkon 

korkulukları ile pencere dışına konulan saksıların suyunu açığa akıtmak, 

Madde 52 - Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, kanalizasyon, fosseptik ve 

her türlü sanayi sularının akıntı ve sızıntısını önlemeye yönelik tedbirleri almamak, 

Madde 53 - Konutlarda, işyerlerinde ve her türlü binalarda; bodrum, çatı ve emsali 

yerlerde kolaylıkla yanabilen şeyleri biriktirmek, koku yapıcı maddeleri depo etmek, konut ve 

işyerlerinde hurda eşya ve atıklarını izin almadan yakmak, 

Madde 54 - Ticari amaçla veya vasıta park etmek amacıyla kaldırım işgali yapmak, 

Madde 55 - Belediye sınırları içerisinde Belediyeden izin almadan seyyar satıcılık 

yapmak, 

Madde 56 - Binaların yağmur suyu ve balkon suyu tahliye borularını yapmamak, 

uygun şekilde tahliyesini sağlamamak. Yağmur ve Balkon sularını kontrolsüz, insanların 

üstlerini ıslatacak ve görüntü kirliliği yaratacak şekilde sokağa akıtmak, kanalizasyon 

sistemine bağlamamak, 

Madde 57 - Boş arsaların ve bina bahçelerinin çevre sağlığına veya şehir estetiğine 

zarar verecek biçimde kullanılmayan eşyalarla doldurulması veya inşaat malzemesi atıkları, 

hurda gibi çirkin görüntü yaratacak şeylerle depolama alanı olarak kullanılması yasaktır. 

Madde 58 - Sit alanı içerisinde kalan tescilli ve sahipsiz binalar hariç olmak üzere, 

kent estetiğini bozucu şekildeki eski, sıvası dökük, boyasız ve bakımsız kaldığı tespit edilen, 

her türlü binaların olumsuzluğunu giderebilmesi için Belediye tarafından yazılı olarak verilen 

süre içerisinde gereken tamir, bakım ve onarımı yapmamak. Yapılmadığı takdirde varsa 

yönetici, yoksa kat malikleri hakkında işlem yapılır. 

Madde 59 - Sit kapsamına giren tescilli binalar hariç olmak üzere, Belediye 

sorumluluk alanı içerisindeki terk edilmiş, kullanılmayan suç işlenmesine ve çevre 

sakinlerinin huzurunu bozmaya imkân ve ortam oluşturan binaların kapı ve pencereleri 

kapatmamak, 

Madde 60 - Binalarda bulunan kalorifer ve soba bacalarını temizletmemek, gerekli 

tedbirleri almamak, insan ve çevre sağlığını bozacak nitelikte naylon, lastik vb. maddeleri 

yakmak, 

Madde 61 - İnşaatlara; mal sahibi, sorumlu yapı denetim uzmanı firması, inşaatın 

teknik ve fenni vasfını, ruhsat tarihini gösteren en az 50*70 en çok 100*150 ebadında levha 

bulundurmamak, 
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Madde 62 – Ağlı belediyesinin sorumluluğunda olan kamu mallarına zarar vermek 

yasaktır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Temizlik, Sağlık ve Çevre ile İlgili Emir ve Yasaklar 

 

Madde 63 - Evcil hayvanların gezdirilmesinde insanları rahatsız edecek şekilde 

çevreyi kirletmesini önlemek amacıyla tedbir almamak, 

Madde 64 - Belediyece belirlenen günlerde açılan hayvan pazarı dışında kamuya açık 

alanlarda hayvan alım satımı yapmak, 

Madde 65 - Kurban bayramı öncesinde, Kurban bayramında veya diğer günlerde her 

ne sebeple olursa olsun Belediyece belirlenen yerler dışında hayvan kesmek, 

Madde 66 - Ev, bahçe ve arsalarda çevreyi rahatsız edecek şekilde çöp, gübre, sebze 

ve meyve kasaları hurda, karton ve benzeri maddeleri depolamak, 

Madde 67 - Her çeşit eşya ve malzemenin yükleme, boşaltma ve tamiri veya taşınması 

sırasında etrafı kirletmek veya tahrip etmek, 

Madde 68 -Özel olarak çalışan tüm vidanjör ve benzeri araçların atıklarını belediyenin 

uygun gördüğü yerler dışına boşaltmak, 

Madde 69 - Çevre ve görüntü kirliliğine sebep olmak, 

Madde 70 - Her türlü gıda maddesini belirlenen standartlar dışında taşımak, satmak, 

Madde 71 - Şehir içerisinde izinsiz olarak el arabası, araba, at arabası, kamyonet, 

kamyon, çuval vs. ile gerek çöp konteyner ve bidonlarından ve gerekse apartman, site, işyeri, 

market vb. yerlerden ambalaj atığı, geri kazanılabilir malzeme vb. toplamak veya depo etmek, 

Madde 72 - Kapı, pencere, balkon, teras, hava ve ışık mahallerinden; sokağa, caddeye,  

arsaya, bahçeye veya bitişik evlerin teraslarına ve damlarına çöp, kağıt, yemek atıkları, 

bulaşık ve benzeri şeyleri atmak, araçlardan yola vb. yerlere çöp atmak, 

Madde 73 - Belediyece belirlenip ilan edilmiş çöp saatleri dışında çöp konteyneri 

haricinde cadde ve sokaklara çöp bırakmak, 

Madde 74 - Her türlü binalarda bulunan klima ve benzeri aletlerin sularını bir akara 

vermemek, 

Madde 75 - Zabıta görevlilerine vazifelerine ilişkin istenilen bilgi ve belgeleri 

vermemek, görevini yapmasına engel olmak yasaktır. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

İşyerleri İle İlgili Emir ve Yasaklar 

 

Madde 76 - Ağlı Belediyesinin sorumluluğunda olan tüm iş yeri ve müesseseler iş 

ruhsatlarını, satıma sunulan malların fiyat listesini ve işyeri çalışma belgelerini almak, 

görünür yere asmak ve görevlilerce istendiğinde ibraz etmek mecburiyetindedir. 

Madde 77 - Cumhuriyet Bayramlarında iş yerlerine Türk Bayrağını asmamak, 

Madde 78 - Gıda maddesi üreten imalathanelerde, iş esnasında çalışanların iş önlüğü, 

eldiven galoş ve bone giymemek, temizlik ve hijyen kuralları aksine üretim yapmak, hijyen 

eğitim belgelerini bulundurmamak, bu yönde mevzuatın zorunlu kıldığı kurallara uymamak, 

Madde 79 - Gıda maddesi üreten imalathaneler ve perakende satış yapan işyerlerinde 

çalışanların saç, sakal, tırnak vb. kişisel temizliklerini yapmamak, 

Madde 80 - Belediye, odalar ve meslek kuruluşlarının belirlediği ve takibi Belediye 

Zabıtasınca yapılan mal ve hizmetlerde alınması gerekenden fazla, rayiçten fazla ürün ve 

hizmet bedeli almak, 
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Madde 81 - İş yerlerinde çalışan veya sahipleri tarafından, müşteri çekmek, kazanç 

elde etmek ve reklam maksadı ile çığırtkanlık, değnekçilik yapmak, yüksek sesle satış 

yapmaya çalışmak, yoldan geçenlerin önüne geçerek baskı uygulamak ve işyerinden alışveriş 

yapmaya zorlamak, bu yönde satış vs. reklam amaçlı görüntü kirliliği oluşturmak, 

Madde 82 - Oyun ve eğlence aracı olarak kullanılan patlayıcı maddelerin (içinde 

taneli kara bulut bulunan, kurbağa ve böcek şeklindeki patlangaçlar, fırfır maytaplar vb. havai 

fişekler) satışını proteindik madde satış izni bulunmayan işyerlerince (Bakkal, market, 

pastane, kırtasiye, oyuncakçı vb. işyerleri)ya da kişilerce tehlike oluşturacak şekilde ve 

şartlarda satmak, 

Madde 83 - Konut alanlarında faaliyet gösteren işyerlerinin, halkın huzurunu bozacak 

şekilde ve dinlenmesine engel olacak şekilde, ısı, ışık, ses, yüksek sesli müzik, is duman 

gürültü koku ve benzeri rahatsızlıklar oluşturmak, 

Madde 84 - Pazaryerini bir başka kişiye satmaya, kiralamaya çalışmak. Bozuk, hileli, 

ayıplı mal satmak, 

Madde 85 - Pazaryerinde tezgâhız, yerde satış yapmak. Tezgâhlara oturmak sureti ile 

satış yapmak, 

Madde 86 - Pazarcı tezgâhlarına fiyat etiketi koymamak veya Ağlı belediyesi logosu 

dışında başka kurum ve kuruluşların logolarını içeren fiyat etiketlerini kullanmak, 

Madde 87 - Pazaryerine mal getiren esnafın ürünlerini indirdikten sonra araçlarını 

sabah saat 09:00 itibari ile pazar yerini terk etmemek, 

Madde 88 - Belediye tarafından pazar yeri, gıda satış yeri olarak belirlenmiş, geçici 

seyyar tezgâh yeri olarak belirlenecek ya da belirlenmiş alanlar dışında her türlü tezgah 

açmak, 

Madde 89 - Zabıta görevlilerinin uyarılarını dinlememek, zorluk çıkartmak suretiyle 

görevlerinin icrasına engel olmak, 

Madde 90 – Ağlı  belediyesi halk pazarı günü belediyemiz otoparkına Başkanlık 

makamı misafirleri hariç resmi araç dışında araç park etmek. Görevli personelin görevini 

yapmasına mani olmak. Belediyemiz araç giriş-çıkış güzergâhında,  yol boyu araç park etmek. 

Madde 91 - Ağlı belediyesi sorumluluğundaki pazaryerlerinde tahsisli yer dışında yer 

işgal etmek, ip bağlamak ve zemini bozacak şekilde kazık ya da çivi çakmak, toptan mal 

satmak, 

Madde 92 -Tahsisli alanını ve çevresini temiz tutmamak, pazar bitiminde çöplerini 

toplayarak bir poşetle tahsis alanına ya da gösterilen çöp bidonuna bırakmamak, 

Madde 93 - Pazar yeri yönetmeliğinde belirtilmiş, pazarcılara yer işgali esnasında 

tebliğ edilmiş tüm kurallara aykırı hareket etmek yasaktır. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

 

Cezai Hükümler 

Madde 94 - Bu yönetmelikte belirlenen kurallar ile emir ve yasaklara uyulup 

uyulmadığını denetlemek, kurallara aykırılık halinde ilgilisini men etmek ve hakkında yasal 

işlem yapmak üzere Belediye Zabıtası yetkili ve görevlidir. 

Madde 95 - Bu yönetmelikte belirlenen kurallara aykırı davrananlar hakkında 1608 

sayılı Umuru Belediyeye müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 

Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun birinci maddesi gereğince 5326 Sayılı 

Kabahatler Kanunun 32nci Maddesinin 1nci fıkrasında yazılı cezalar uygulanır. Ayrıca 

yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda, özel veya tüzel kişiye olumsuzluğun 

giderilmesi için belli bir süre de verilebilir. Belediye Encümeni, Ağlı Belediyesi Zabıtası vs. 

ile tebliğ edilen/edilecek kararında belirli bir fiilin muayyen bir süre zarfında 
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yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması halinde 

masrafları % 20 zammı ile birlikte tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir. Bu 

madde hükümleri ilgili özel kanunlarda ayrıca hüküm bulunmayan hallerde uygulanır. 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Yükümlülük ve Yürürlülük 

 

Yükümlülük 

Madde 96 - 5393 Sayılı belediye Kanununun 13ncü maddesi gereğince Belediye 

sınırları içerisinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, bu yönetmelik maddelerine 

uymakla yükümlüdür. 

Yürülülük 

Madde 97 - İşbu yönetmelik Belediye Meclisinin Kabulünden ve www.agli.bel.tr 

internet adresinde yayımlandığı tarihi takiben ilk iş günü yürürlüğe girer. 

Madde 98 - Bu yönetmelik hükümlerini Ağlı Belediye Başkanı yürütür. 

http://www.agli.bel.tr/

