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Teklif Birimi MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

Teklif Tarih ve No 23.11.2009 / 643  

Teklifin Özü 
Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde servis kurulması ile Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde 

değişiklik yapılması.  

             K  A  R  A  R : 

 Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesinde; “Belediye Teşkilatı, norm kadroya uygun olarak 

Yazı İşleri, Mali Hizmetler, Fen İşleri ve Zabıta Birimlerinden oluşur. 

 

Belediyenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli 

dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde Sağlık, İtfaiye, İmar, İnsan Kaynakları, 

Hukuk İşleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi 

Belediye Meclisinin kararıyla olur, denildiğinden; 

 

Mali Hizmetler bünyesinde Strateji Geliştirme Servisi’ nin kurulması ve Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve 

Çalışma Esasları Yönetmeliğine ilave yapılmasını oya sunmuştur. 

 

Yapılan işaretle oylama sonunda; Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Strateji Geliştirme Servisi kurulması 

ve Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğine; 

“F) Tansa Fon Saymanlığı 

            Belediyemiz Tansa Fon Saymanlığı Mali İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 21. Maddesinde “İl Özel 

İdareleri, Belediyeler ve Birlikler, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini meclis kararı ve içişleri Bakanlığından İzin 

alınmak suretiyle kurum bütçesi içerisinde işletme kurarak yapabilirler. İşletmeler için ayrı Bütçe düzenlenmeyip, 

kurum bütçesi içerisinde ana hizmet birimi gibi kodlanır. Dendiğinde 01.01.2006 tarihinden itibaren Belediyemiz 

bütçesi içinde yer almaktadır. 

 

       Tansa Fon Saymanlığı içte 23.10.1996 gün ve 11 sayılı meclis kararıyla çıkarılan Belediye Tanzim Satışları 

Yönetmeliği uygulamakta olup dışta Mali Hizmetler Yönetmenliğine tabidir. 

 

G) Strateji Geliştirme Servisi  

Bakanlar Kurulunun 06.01.2006 tarih ve 2006/9972 kararı ile 18.02.2006 tarih ve 26804 Sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 

uygulama yapılacaktır. 

 

Personelin Görevleri 

MADDE- 9: Bu yönetmenliğin 7. Maddesinde belirtilen temel görev, yetki ve sorumlulukları, mer’i mevzuat 

ve Belediye Başkanının veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının onayıyla görev pozisyonları belirlenir. Bu 

bağlamda istihdam edilenler belirtilen görevleri ifade eder. 

 

(1) Mali Hizmetler Müdürü 

a) Belediye Başkanı’nın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, mer’i 

mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini, gerektiğinde reorganize edilmesini, kadrolar 

arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dahili düzenlemeleri yapar. 

 

b) Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını kendi uğraş alanlarını ilgilendirdiği derecede bilir, genel 

politikaların uygulanmasını devamlı olarak izler, amaçlara uygunluğunu araştırır, genel politikalarda yapılması gerekli 

değişiklikleri bildirir. 



 

 

c) Müdürlüğü için Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar, programlar 

geliştirir ve verilen sorumluluğa göre icraat yapar. 

 

ç) Başkanlığın amaçlarını ve politikalarını, yönettiği ve işbirliği yaptığı personeli açıklar, en iyi şekilde 

yönetmeleri için gerekli izahatı verir ve uygulamaları kontrol eder. 

 

d) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlar. Planların uygunluk ve 

yeterliliğini devamlı olarak izler, gerekiyorsa düzeltmeye yönelik tedbirleri alır. 

 

e) Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlar. 

f) Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki kadro, makine, işyeri ve teçhizatın 

planlanmasını yapar. 

 

g) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaşabilecek ve alt 

kademelere kurum karar, politika ve yönetmeliklerini hakkında zamanında ve doğru bilgi verebilecek şekilde planlar.” 

 

Şeklinde ilave yapılması OY BİRLİĞİYLE Kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

Meclis Başkanı 

Belediye Başkanı     Katip          Katip 

Muzaffer KÜLCÜ Bedriye ÇAYIR İsmail AKGÖZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


