ÖZEL KALEM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİBÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak
Amaç,
MADDE–1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Bayındır Belediye Başkanlığı Özel Kalem biriminin
görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE–2 - Bu yönetmelik Özel Kalem Biriminin görev, yetki ve sorumluluklarıyla birlikte:
birimde görevli personelin çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Hukuki Dayanak
MADDE–3 - 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve görevin gerektirdiği ilgili yönetmelik, tüzük ve
mer-i mevzuata göre hazırlanmıştır.
Temel İlkeler
MADDE–4 - Bayındır Belediye Başkanlığı Özel Kalem birimi tüm çalışmalarında;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
Hesap verebilirlik,
ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini
esas alır.
İKİNCİ BÖLÜM

Özel Kalem Biriminin Görevleri
MADDE–5 - Özel Kalem Birimi, Belediye Başkanının ya da görevlendireceği Başkan
Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.
MADDE–6 - Bayındır Belediye Başkanlığı Özel Kalem Birimi; Bayındır Belediye
Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mer’i mevzuat ve
Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar ile Başkanlık Makamının emir ve direktifleri
doğrultusunda; Belediye'ye ziyaret için gelen temsilci ve misafirlerin ağırlanması için gerekli
düzenlemeleri yapmaktan, şikâyet, dilek ve önerilerin ilgili dairesine gönderilmesi ve
sonuçlandırılmasını sağlamaktan, kendisine intikal eden haberleri ve bilgileri süzgeçten
geçirerek en seri şekilde ilgililerine ulaştırmaktan, Başkan tarafından yapılacak sunumlarda
gerekli hazırlıkları yapmaktan, Başkanın, Başkan Yardımcılarının, Başkanlığa danışmanlık
hizmeti verenlerin, Yönetici Asistanlarının, Makam Şoförlerinin ve Sekretaryanın (Santral)
çalışmalarını takip etmekten, sorumludur.
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Ayrıca;
 Belediyenin, katılımcı, şeffaf, halkla bütünleşen yönetim anlayışı içinde hizmet
üretmesine katkıda bulunmak.
 Başkanlık Makamının halka açık olmasını sağlamak
 İlçe halkının, istek, ihtiyaç ve sorunları konusunda Belediye Başkanıyla görüşmesine
ortam ve imkân sağlamak
 İlçe halkının katılımını sağlamak üzere, mahalle sorunlarının tespiti ve çözümlenmesi
konusunda mahalle halkıyla iletişimi sağlamak
 Belde sakinlerinin Belediye Başkanlığı’nın tutum ve tavrıyla ilgili görüş ve
düşüncelerini tespit amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak, yaptırmak
 Demokratik yönetim anlayışı çerçevesinde Başkanlık Makamı ile personel arasında
iletişimi sağlamak üzere kurum içi toplantılar organize etmek.
 Başkanlığın, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve sosyal
yardım kuruluşları gibi kurumlarla diyalogunu sağlamak
 Başkanlık Makamının yapılan ve yapılacak etkinlik ve hizmetlerini halka duyurmak
amacıyla belediyenin ilgili diğer birimleriyle diyalog kurmak
 Resmi ve özel günlerde ve beldenin örf adet, gelenek-göreneklerini yaşatmak amacıyla
Belediye Başkanı ile halkın bütünleşmesini sağlamak.
 Belediye Başkanının, kentte halkı ilgilendiren sosyal, kültürel ve ekonomik
toplantılara katılımı konusunda gerekli özeni göstermek.
 Şikâyet ve isteklerin ilgili birime iletilmesini sağlamak
Belediye Başkanı’nın gözetimi ve denetimi altında yukarda özetle belirtilen görevlerin ifa ve
icrası bağlamında:
 Başkanlık Makamının talimatları doğrultusunda; günlük çalışma programının
yapılması, düzenli-verimli telefon haberleşmesi ile randevu trafiğinin sağlanması ve
çeşitli toplantılar düzenlenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek
sonuçlandırılmasını sağlamak,
 Belediye'yi ve Belediye Başkanı'nı ziyaret için gelen temsilci ve misafirleri ağırlamak
ve gerekli tüm düzenlemeleri yapmak,
 Başkanlık ve Belediye birimleri arasında koordinasyonun temini için gerekli
işlemlerinin yapılmasını takip ederek sonuçlandırmak,
 Özel Kalem Birimine intikal eden haberleri, bilgi ve belgeleri en hızlı şekilde Başkan'a
ulaştırılması işlemlerinin yapılmasını, takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 Belediye Başkanı'nın günlük, haftalık ve aylık çalışma programını hazırlamak,
randevu taleplerini değerlendirip programa almak ve telefon görüşmelerini sağlamak.
Başkan'ın zamanını çok iyi planlamasına yardımcı olmak için gerekli tüm işlemleri
yapmak,
 Resmi tören ve kutlamalarda Belediye'nin üzerine düşen görevleri ilgili birimlerle
işbirliği halinde organize etme işlemlerinin yapılmasını ve takip edilerek
sonuçlandırılmasını sağlamak,
 Başkanın, Başkan Yardımcılarının, Başkanlığa danışmanlık hizmeti verenlerin Makam
Şoförlerinin ve Sekretaryanın (Santral) çalışmalarının takip edilmesi,
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