
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA 

ESASLARI YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Belediye Meclisi’nin 07.05.2007 tarih ve 99 

sayılı kararı ile norm kadro ilke ve standartlarına uygun hale getirilen Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü’nün görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve bünyesinde faaliyet 

gösteren birimlerin teşkili, görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin 

düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 

15/b ve 18/m maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte adı geçen; 

a) Belediye : Selçuklu Belediyesi’ni, 

b) Başkanlık : Selçuklu Belediye Başkanlığı’nı, 

c) Başkan : Selçuklu Belediye Başkanı’nı, 

d) Meclis : Selçuklu Belediye Meclisi’ni, 

e) Müdürlük : Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nü, 

f) Müdür  : Destek Hizmetleri Müdürü’nü, 

g) Şef              : Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli şefi. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

MüdürlüğünGörev Yetki ve Sorumlulukları 

Birimler 

MADDE 5- (1) Destek Hizmetler Müdürlüğü, 

a) İdari İşler Şefliği, 

b) İhale Şefliği, 

c)  Satın alma ve Ambarlar Şefliği, 

d) Tescil Birimi, 

birimlerinden oluşur. 

 

Müdürlüğün görevleri 

MADDE 6- (1) Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

a) Stratejik plan ve performans programının hazırlanması ve gerçekleşmesine katkı 

sağlamak. 

b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren birimin gider bütçe teklifini, stratejik planve 

yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve birim faaliyetlerinin bunlara 

uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 

c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, hizmet gereksinimleri 

dikkate alınarak ayrıntılı harcama programı hazırlamak. 

d) Müdürlük birimlerinin görevlerini takip ve kontrol etmek. 

e) Belediye Kanununda ve yönetmelikleri ile diğer 8. maddede belirtilen ve müdürlüğü 

ilgilendiren konularda her türlü görevi yapmak. 

f) İdarenin tüm ihtiyaçlarını en kısa zamanda ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuatlara uygun 

bir şekilde, kalite/fiyat ve fayda/maliyet ölçütleri içerisinde temin etmek. 



g) Diğer Müdürlüklerin ihtiyaçlarının temini ile ilgili lojistik destek sağlayarak mal, hizmet 

ve yapıma yönelik teminlerde yardımcı olmak. 

h) Belediyemizde Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamındatüm müdürlükler adına sanal 

ortamda taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıt, belge, cetvelleri düzenlemek ve 

yönetim hesaplarını tutmak. 

i) YönetimSistemleri ile ilgili işlemleri takip etmek. 

j) Belediyeye ait iş makinelerinin tescil işlemlerini yapmak. 

k) Kamu Taşıtları Bilgi Sisteminde (TBS) gerekli işlemleriyapmak 

l) E-devlet kapsamında yapılan düzenlemelere uygun altyapı çalışmaları yapmak. 

 

Müdür 

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin ilgili mevzuata uygun olarak yerine 

getirilmesinden ve koordinasyonundan, Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan 

Yardımcısına karşı sorumludur. Ayrıca aşağıda sayılan hususların yerine getirilmesinde 

yetkili, görevli ve sorumludur: 

a) Belediyemizin misyonunu gerçekleştirmek ve vizyonuna ulaşmak için müdürlüğünhedef 

ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler 

ilekaynak dağılımlarını içeren stratejik plan ve performans programının hazırlanması için 

gerekli çalışmaları yapmak. 

b) Stratejik plan, performans programı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak biriminin 

kaynak ihtiyaçları için belediyemizin yıllık bütçesinden ödenek talebinde bulunmak. 

c) Stratejik planda belirlenen müdürlüğü ile ilgili hedeflerin gerçekleştirilmesinisağlamak. 

d) Müdürlüğün yıllık faaliyetlerini ve hedeflerin gerçekleşme durumlarını, 

gerçekleşmeyen hedeflerin gerekçelerini yıllık faaliyet raporu ile Belediye Başkanına 

sunmak. 

e) Belediyemiz Yönetim Sistemleridokümantasyonunu ve ilgili kayıtlarının tutulmasını 

sağlamak. 

f) Müdürlük faaliyetleri ile ilgili oluşturulan kayıtların ve muhafaza edilmesi gerekenresmi 

evrakların devlet arşivleri ile ilgili mevzuata uygun olarak hasara uğratmadan 

belirlenmişsüre sonuna kadar birim ve kurum arşivinde muhafaza edilmesini sağlamak. 

g) Müdürlük hizmetleri ile ilgili eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması 

veuygulanmasını takip etmek. 

h) Müdürlük faaliyetlerinin yerine getirilmesi esnasında tüm personelin belediyemallarını 

yıpratmadan, hasara uğratmadan, en verimli ve en ekonomik şekilde kullandırılması 

vekorunmasını sağlamak. 

i) Personelin çalışmaları esnasında her türlü zaman, enerji, malzeme ve su tasarrufuna 

azami ölçüde dikkat edilmesini sağlamak. 

j) Müdürlük personelinin performans ölçümü, verimlilik ve çevre bilincinin artırılmasına 

yönelik tedbirleri belirlemek ve uygulamak. 

k) Müdürlük iş ve işlemlerinde imza yönergesine uygun olarak hareket etmek. 

l) Bu yönetmelikte sayılan görevlerin mevzuata uygun ve etkin olarak yerine getirilmesi 

için yürürlükteki yasal mevzuatı ve değişen veya yeni yayınlanan ilgili mevzuatı takip 

edereköğrenip zamanında uygulaması birim müdürünün en önemli sorumluluğudur. 

m) Tescil evraklarını imzalamak. 

 

İdari İşler Şefliği 

MADDE 8- (1)İdari İşler Şefi aşağıdaki görevlerin yapılmasından Müdüre karşı sorumlu 

olup, idari işler biriminin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir: 

a) Müdürlüğümüze gelen evrakların  takibini,  yazışmalarını ve arşiv işlemlerini  yapmak. 

b) İş ve işlemlerle ilgili her türlü yazışmayı yapmak, yaptırmak, sonuçlandırmak ve 

yazışmalara ait dosyaları tanzim ve muhafaza etmek, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 

diğer müdürlüklerle koordineli çalışmasını sağlamak. 

c) Müdürlüğümüz ile ilgili makamlara gidecek yazı ve her türlü resmi evrakın kontrolünü 

yapmak. 

d) Müdürlüğümüze gelen genelge, tamim, iç emir ve mevzuata ilişkin yazılar ile kamu 

kurum ve kuruluşlara gönderilen ve gelen yazıların muhafaza edilmesini sağlamak. 



e) Bütçemize bağlı olarak tahakkuk etmiş faturaların kontrolü ve ödemeler için evrakların 

düzenlenmesini sağlamak. 

f) İhale doküman satışı için ilgili firmaları borçlandırmak. 

g)  Müdürlüklerden ve birim içi gelen taleplerin doğrudan temin onay belgelerini 

düzenlemek. 

h) Müdürlüğümüzün hizmet alım yöntemi ile alınması ihtiyaç olan iş konularını  belirlemek 

ve Müdürün onayına sunmak. 

i) Mevzuatlar kapsamında mal ve hizmet alımı İhalelerini hazırlamak, bu işlere ait işlemleri 

yer tesliminden kesin kabule kadar takip etmek. 

j) Müdürlüğümüz tarafından yapılacak ihalelerin ihale öncesi; ön izin belgesi, ihale onay 

belgesi ve ihale olur’unu düzenlemek. İhale sonrası; İhale hak edişleri, iş artışı ve ödeme 

emirlerini düzenlemek. 

k) Doğrudan temin faturalarının kontrollerini yapmak. 

l) DMO ve diğer resmi kurumlardan yapılacak olan satın alma işlemlerini yürütmek. 

m) Yıllık bütçe yapmak. 

n) Elektronik belge programlarının birim sorumluluğu görevini yerine getirmek. 

o) Yönetim Sistemleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. 

p) İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak. 

  

İhale Şefliği 

MADDE 9- (1) İhale Şefi aşağıdaki görevlerin yapılmasından Müdüre karşı sorumludur. 

İhale biriminin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.4734 sayılı Kanun gereği 

bütçe ödeneği bulunan yapım, mal, hizmet ve danışmanlıkihalelerinin tüm işlemlerinin 

yapılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması ihale birimi tarafındanyapılır. İhale yapılması 

için aşağıdaki adımların tamamlanması gerekir: 

a) İhtiyacın ortaya çıkması: İhtiyaç Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından 

veyaBelediyenin diğer müdürlükleri tarafından tespit edilebilir. 

b) Teknik şartname ve/veya projenin hazırlanması: İhaleyi talep eden müdürlükler 

tarafından hazırlanır. 

c) Yaklaşık maliyet: İhaleyi talep eden müdürlükler tarafından hazırlanır. 

d)   İhale Usulleri: İşin özelliğine göre ihale yetkilisi tarafından tespit edilir. 

e)   İhale ve Ön Yeterlik Dokümanları: İhale usulüne göre her türlü ihale ve/veya ön 

  yeterlik dokümanları ilgili müdürlük personeli ve ihale şefliği tarafından hazırlanır. 

f) İhale onay belgesi: İhale yetkilisi tarafından hazırlanır. 

g) İhale İlanları: İhale şefliği tarafından yapılır. 

h) İhale Komisyonunun Görevlendirilmesi: İhale yetkilisince görevlendirilir. 

i) İhale işlem dosyasının hazırlanması ve ihale doküman satışı: İhale şefliği tarafından 

yapılır. 

j) İhalenin yapılması ve tekliflerin değerlendirilmesi: İhale komisyonunca yapılır. 

k) İhale sonucunun bildirilmesi ve sözleşmeye davet: İhale şefliği tarafından yapılır. 

l) İhalelerle ilgili yasal mevzuatların günlük takibini yaparak değişiklikleri uygulamak. 

m) Birim ile ilgili yazışma evraklarının takibini yapmak. 

 

Satın alma ve Ambarlar Şefliği 

MADDE 10- (1)Satın alma ve Ambarlar Şefi aşağıdaki görevlerin yapılmasından Müdüre 

karşı sorumlu olup, satın alma biriminin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdabelirtilmiştir. 

 

a) Satın alma işlemi, doğrudan temin görevlilerince yapılır. 

b) Belediye müdürlüklerinden elektronik ortamda gelen ve bütçesinde ödeneği bulunan 

talepler için doğrudan temin onay belgelerine göre yüz yüze görüşerek veya EDT 

(Elektronik Doğrudan Temin) yoluyla piyasa araştırması yapar. 

c) Yapılan piyasa araştırmalarını toplar, gerekli hallerde talepte bulunan müdürlükle 

teknik şartnameye göre teklif değerlendirmelerini yapar. 

d) Yapılan değerlendirmeler sonucuna göre tüm teklifleri piyasa fiyat araştırma 

tutanağına kayıt eder. 



e) Teklif üzerinde kalan istekli, tedarikçi ve yükleniciden talep edilen hizmet, mal veya 

yapım işini (harcama yetkilisinin talebi üzerine gerekli durumlarda sözleşme ile) temin 

eder. 

f) Temin edilen malzemeleri ilgili ambar taşınır kayıt görevlisine faturası ile birlikte teslim 

eder. 

g) Birim ile ilgili yasal mevzuatları takip eder, güncellemelere uygun şekilde 

çalışmalarını yapar. 

h) Birim ile ilgili yazışma evraklarının takibini yapar. 

 

Ambarlar  

MADDE 11- (1) Ambarlar; 

a) Dayanıklı taşınırlar, 

b) Tüketim malzemeleri,  

ambarlarından oluşur. 

(2) Bu birimdeki görevler Taşınır Kayıt Yetkililerince yerine getirilir. 

 

Taşınır Kayıt Yetkilileri  

MADDE 12- (1) Taşınır Kayıt Yetkililerinin görevleri aşağıda belirtilmiştir: 

a) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve 

niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim alır, doğrudan tüketilmeyen ve 

kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eder. 

b)  Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, 

özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf 

malzemeleri hariç olmak üzere, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini 

önler.  

c) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutar, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri 

düzenler ve taşınır mal yönetim hesap cetvellerini istenilmesi halinde konsolide görevlisine 

gönderir.  

d) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim eder. 

Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı 

korunması için gerekli tedbirleri alır ve alınmasını sağlar. 

e) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama 

yetkilisine bildirir. 

f) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapar, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok 

seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirir.  

g)  Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol eder, sayımlarını   

yapar ve yaptırır.  

h) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olur. 

i) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlar ve harcama yetkilisine sunulmak 

üzere taşınır kontrol yetkilisine teslim eder.  

j) Ambarlarında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve 

noksanlıklardan sorumludur, ambarlarını devir ve teslim etmeden, görevlerinden 

ayrılamazlar. 

k) (TBS) Kamu Taşıtları Yönetim Bilgi Sistemi’ne göre taşıt veri girişlerini yapar. 

 

Taşınır Kontrol Yetkilileri 

MADDE 13- (1) Taşınır Kontrol Yetkilileri’nin görevleri aşağıda belirtilmiştir: 

 

a) Taşınır kayıt ve işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve 

mali tablolara uygunluğunu kontrol eder.  

b)  Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine 

sunar.  

c) (TBS) Kamu Taşıtları Yönetim Bilgi Sistemi’ne göre raporlama ve konsolidasyon 

işlemlerini yapmak üzere taşıt kurum kullanıcısı görevini yerine getirir. 

d)  Taşınır kayıt yetkilileri ile taşınır kontrol yetkilileri, düzenledikleri ve imzaladıkları 

belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkililerine karşı birlikte sorumludur. 

 



 

Akaryakıt istasyonu ve Mobil Akaryakıt İstasyonu 

MADDE 14- (1) Akaryakıt istasyonu görevlisinin sorumlulukları aşağıda yer almaktadır. 

a) Belediye makine parkı araçlarının ihtiyacı olan akaryakıtın dağıtımını yapar. 

b) Yeraltı tankları ve mobil tankların stok kontrolünü ve su ölçümlerini yapar, harcama 

yetkilisincebelirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen akaryakıt miktarını satın alma 

ve ambarlar şefine bildirir. 

c)  Makine parkında bulunan araçlara verilen günlük akaryakıtı plakalarına 

göre çıkış kaydını yapar. 

d) Akaryakıt istasyonu ve mobil akaryakıt istasyonunun yangın, patlama ve benzeri 

tehlikelere karşı korunması için gerekli güvenlik tedbirlerini alır ve alınmasını sağlar. 

 

Tescil Birimi 

MADDE 15- (1) Tescil birimi görevlisi Selçuklu Belediyesine ait iş makinelerinin, 2918 

sayılı Karayolları Trafik Kanununa ve Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdaki 

görevleri yerine getirir: 

a) Yeni alınan iş makinelerinintescil ve trafik belgelerini düzenler, tescil defterine kaydeder, 

plakalarını belirler ve araca takılmasını sağlar.  

b) Düzenlenen Trafik ve Tescil Belgelerini, Tescil Memuru, Tescil Amiri ve Belediye 

Başkanı’na imzalatarak ilgili müdürlüğe teslim eder. 

Taşınır Konsolide Görevlisi 

Madde 16- (1) Taşınır Konsolide Görevlisi, harcama birimlerinin taşınır hesaplarının 

konsolide edilmesi işlemlerini yürütmek üzere belediye başkanı tarafından görevlendirilir. 

a) Taşınır konsolide görevlisi, Malî hizmetleri Müdürlüğü adına taşınır kayıt 

işlemlerinden sorumludur. 

b) Konsolide görevlisi, harcama birimlerinin taşınır kayıt yetkililerinden aldığı 

Taşınır Hesap Cetvellerin konsolide ederek, idarenin taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır 

hesabı icmal cetvelini Belediye Başkanı adına gerekli tarihlerde hazırlamakla 

yükümlüdür. 

c) Taşınır Kayıt Yetkilileri ile koordineli çalışır. 

d) Kaydı yapılan faturaları muhasebeye elektronik ortamda taşır. 

e) Talepte bulunan harcama yetkililerine ödeme emrini tanzim ve zimmetle teslim eder. 

f) Taşınır Kontrol Görevliliğini yapar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ORTAK HÜKÜMLER 

Müdürlük bütçesi 
MADDE 17- (1) Her Müdürlük 5018 sayılı yasa ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak 

Belediye Başkanı’nın bütçe çağrısı üzerine birimin gider bütçe teklifi hazırlamak ve süresi 

içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek zorundadır. 

 

Yazışmalar 
MADDE 18- (1) Diğer belediye birimlerinin Müdürlükle yazışması olduğu takdirde 

öncelikle ele almak ve sonuçlandırmak zorundadır. 

 

Ortak görevler 
MADDE 19- (1) Birden fazla belediye birimini ilgilendiren iş veya görev söz konusu 

olduğunda koordinatör müdürlük başkanlık makamı tarafından belirlenir. 



 

Değişiklik teklifi 

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelikte yapılacak her türlü değişiklik teklifinin başkan 

onayına sunulması işlemi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün koordinesinde gerçekleştirilir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SON HÜKÜMLER 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 21- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte daha önce yürürlükte 

bulunan yönetmelik yürürlükten kalkar. 

 

Yürürlük 

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisi’nce kabulü ile yayınlanma 

tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

 

 


