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EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ GÖREV TANIMLARI YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  

Madde 1- Bu Yönerge, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 35. maddesi gereğince 

Edirne İl Özel İdaresinde oluşturulan birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek 

amacıyla düzenlenmiştir. 

Kapsam 

Madde 2- Bu Yönerge hükümleri Edirne İl Özel İdaresini kapsar. 

Dayanak 

Madde 3- Bu Yönerge, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile İl Özel İdareleri 

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği ilgili hükümlerine göre hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4- Bu Yönergede geçen; 

a) Genel Sekreter:  Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreterini, 

b) Genel Sekreter Yardımcısı:  Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcılarını, 

c) Hukuk Müşavirliği:  Edirne İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğini, 

 ç) İç Denetim Birimi:  Edirne İl Özel İdaresi İç Denetim Birimini, 

 d) İdare:  Edirne İl Özel İdaresini, 

 e) İlçe Müdürü:  Edirne İl Özel İdare Müdürlerini, 

 f) İl Encümeni:  Edirne İl Encümenini, 

 g) İl Genel Meclisi:  Edirne İl Genel Meclisini, 

 ğ) Müdür:  Edirne İl Özel İdaresi Birim Müdürlerini, 

 h) Vali:  Edirne Valisini, 

         ifade eder. 

          Madde 5- Vali, İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Valinin görev ve 

yetkileri şunlardır: 

a) İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve 

idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak. 

b) İl özel idaresini stratejik plana uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal 

stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin 

ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, 

bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 

c) İl özel idaresini devlet dairelerinde, törenlerde, davacı veya davalı olarak yargıda 

temsil etmek veya vekil tayin etmek. 

ç) İl encümenine başkanlık etmek. 

d) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. 

e) İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 

f) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. 

g)İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak. 

ğ)Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmalar 

yapmak. 
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h) İl özel idaresi personelini atamak. 

ı) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek. 

i) Şartsız bağışları kabul etmek. 

  j) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. 

  k) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak. 

  l) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını 

gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

 

 Genel Sekreter 

 Madde 6- Genel Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır: 

a) İl özel idaresi hizmetlerini Vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat 

hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve 

politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenlemek ve yürütmek.  

b) Bu amaçla, il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri vermek ve bunların 

uygulanmasını sağlamak. 

c) Görev tanımları dışında kalan nadir görevlerin hangi birime ait olduğunu veya 

yeni çıkacak mevzuata göre verilen görevlerin hangi birim tarafından yerine getirileceğini 

belirlemek. 

  ç) Birden fazla birimi ilgilendiren ve koordinasyon gerektiren konularda, ilgili 

birimlerden gelen görüşler doğrultusunda idare adına görüş bildirmek. 

  d) Genel Sekreter, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Valiye karşı 

sorumludur. 

 

Genel Sekreter Yardımcıları 

Madde 7- Genel Sekreter Yardımcılarının görev ve yetkileri; 

a )5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun verdiği yetkiler çerçevesinde Genel Sekreter 

tarafından verilen görevleri yapmak. 

b) Müdürlükler arasındaki koordinasyonu sağlamak, personel mesai takip sisteminin 

değerlendirmesini yapmak. 

c) Valinin onayından geçen ve İdare birimlerine gönderilecek genelge ve yönergelerin 

duyurulmasını sağlamak ve Genel Sekreter adına tüm iş ve işlemlerin düzenli bir şekilde 

yürütülmesine yardımcı olmakla görevlidir                                                                                        

d) Genel Sekreter Yardımcıları, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Genel 

Sekretere karşı sorumludur. 

 

İç Denetim Birimi 

Madde 8-  İç Denetçi;  İl Özel İdaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için 

kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini 

değerlendirir,  rehberlik amacıyla nesnel güvence verir ve danışmanlık yapar. İç denetim,  iç 

denetçiler tarafından yapılır. İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: 

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını 

değerlendirmek. 

b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler 

yapmak ve önerilerde bulunmak. 
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c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. 

d) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve 

politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına 

uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. 

e) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yaparak önerilerde bulunmak. 

f) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak. 

g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek 

bir duruma rastlandığında, idarenin en üst amirine bildirmek. 

ğ) Vali ve mevzuatın verdiği benzer diğer iş ve işlemleri yapmak. 

h) İç Denetçiler görevlerin yerine getirilmesinde Valiye karşı sorumludur. 

Hukuk Müşavirliği 

Madde 9-  Genel Sekretere bağlı olarak görev yapan  Hukuk Müşavirliğinin görevleri; 

a)  Vali veya Genel Sekreter tarafından tevdi edilen hukuki konular hakkında mütalaa 

vermek, hukuki konulara ilişkin işlemleri yapmak,                                                                                                                         

b) İdare tarafından ve yahut idare aleyhine açılan davalarla icra takiplerini idarenin 

vekili olarak; adli-idari ve mali kaza mercileri, hakem veya hakem heyeti nezdinde takip 

ve sonuçlanmasını sağlamak, bunların dosyalarını düzenlemek, kayıtlarını tutmak. 

c) Müşavirin katılması gereken meclis, encümen, komisyon gibi toplantılara iştirak 

etmek. 

ç) Teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylarla ilgili olarak müşavirliğe intikal ettirilen 

raporlar hakkında Genel Sekreterin talimatı doğrultusunda gerekli kanuni yollara başvurmak. 

d) Genel Sekreterliğe gelen ve müşavirliği ilgilendiren her türlü tebligatı almak, bunların 

cevaplarını hazırlayarak ilgili mercilere tevdi ve takiplerini sağlamak. 

e) Toplu iş sözleşmesi müzakerelerine katılmak, toplu iş sözleşmelerinin 

uygulanmasında ilgili birimlere hukuki görüş bildirmek. 

f) Genel Sekreterin oluru ile özel idare birimlerinin yazılı istekleri üzerine kendileriyle 

işbirliği yaparak anlaşma, protokol, şartname, vekâletname, ibraname, her türlü düzenleyici 

işlem ve sair belgelerin hazırlanmasında yardımcı olmak. 

g) Hukuk Müşaviri görevlerin ifasından Vali ve Genel Sekretere karşı sorumludur. 

Bağlı Müdürlükler 

Madde 10- Edirne İl Özel İdaresi; 10.06.2007 tarih ve 26548 sayılı “İl Özel İdareleri 

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” ile Edirne İl Genel Meclisinin 

05/07/2013 tarih ve 145 sayılı Kararı uyarınca 10 şube müdürlüğü,1 hukuk müşavirliği ve 8 

ilçe müdürlüğünden oluşur. Birim Müdürlükleri; 

a) Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

b) İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 

c) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

ç) Mali Hizmetler Müdürlüğü 

d) Plan ve Proje Müdürlüğü 

e) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 

f) Sağlık İşleri Müdürlüğü 

g) Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 

ğ) Yazı İşleri Müdürlüğü 

h) Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden oluşmaktadır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Birim Müdürlüklerinin Görevleri 

 

Madde 11- Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görevleri: 

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı 

çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını 

oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. 

b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve 

bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri 

toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. 

d) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri 

incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini 

analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. 

e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. 

f) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. 

g) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve 

sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.  

h) 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. 

i) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama 

programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere 

gönderilmesini sağlamak. 

j) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, 

değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. 

k) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının 

takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. 

l) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.  

m) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak 

idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. 

n) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal 

cetvellerini düzenlemek. 

o) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını 

izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 

p) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve 

sonuçlandırmak. 

r) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve 

harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 

s) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 

t) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 

konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve 

verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak. 
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u) Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

Madde 12- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görevleri: 

a) Personelin norm kadro ilke ve standartlarının uygulamasını yapmak. 

b) Her türlü personel ataması ve nakli ile derece ve kademe terfiine ilişkin iş ve işlemleri 

yürütmek. 

c) Yasal ve idari düzenlemeler mucibince kayıt veya takibi gereken gibi personele ilişkin 

her türlü bilgi, veri, defter, kütük, vb. doneleri elektronik ortamda ve güncel halde tutmak ve 

takip etmek. 

ç) İl Özel İdaresi özlük arşivini kurmak ve yönetmek. 

d) Personele ilişkin özlük dosyalarını mevzuata uygun olarak oluşturmak. 

e) Personelin emeklilik işlemlerini yapmak. 

f) Araştırma, inceleme ve disiplin soruşturmaları ile 4483 sayılı Kanuna ilişkin iş ve 

işlemleri yürütmek. 

g) Görevde yükselme ve unvan değişikliği ile ilgili mevzuatı uygulamak. 

ğ) Personelin performansını değerlendirmeye yönelik performans bilgilerini elektronik 

ortamda oluşturmak ve güncelliğini takip etmek. 

h) Personelin hastalık raporları ile izinlerini takip etmek, onaylarını almak ve yıllık 

vekalet planlamasını koordine etmek. 

i) Mesai saatlerinin değişmesi durumunda tüm birimleri bilgilendirmek. 

j) Olası iş kazalarının en geç iki gün içinde ilgili formlarla birlikte Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı’na bağlı birimlere bildirmek. 

k) Her yılın ilk ayı içinde personele yönelik komisyon ve kurulları oluşturmak. 

l) Sendikalarla yapılacak toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan özlük ve mali hakların 

uygulanmasını sağlamak. 

m) Sendika ilişkileri ile toplu iş sözleşmelerinin iş ve işlemlerini yürütmek. 

n) İş Kanunu ile Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki diğer iş ve işlemleri yapmak, 

o)  Yan ödeme ve özel hizmet cetvellerini düzenlemek ve vize işlemlerini 

gerçekleştirmek 

ö) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 36. maddesi 2. fıkrası gereğince yapılacak 

işleme esas olmak üzere her ayın son iş gününe kadar ay içinde yapılan atamaları Yazı İşleri 

Müdürlüğü’ne bildirmek. 

p) Sosyal yardımlardan yararlandırılacak personeli tespit ederek, sosyal yardımlara ilişkin 

iş ve işlemleri yürütmek. 

r) Harcırah Kanunu’na ilişkin iş ve işlemleri yapmak. 

s) Her türlü personel görevlendirmelerini yapmak. 

ş) Kurum personelinin birlik ve beraberliğini artırıcı sosyal faaliyetler planlamak ve 

yürütmek. 

t) Sosyal hizmetleri ve yardımları organize ve koordine etmek ve yürütmek. 

         u) Sosyal hizmetler ile ilgili kurulan ihtisas kurulları ve çalışma komisyonlarına idare 

adına katılmak 

ü) Kurum çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmak, değişen mevzuatlar çerçevesinde  

eğitim seminerleri düzenlemek, ilgili kurumlar tarafından yapılacak eğitim ve seminerlere 

katılımın sağlanması için planlama yapmak. 

v) İdaremizde staj yapacak öğrencilerin staj, iş ve işlemlerini gerçekleştirmek. 
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y) Personelin mali haklarını (maaş, ücret, fazla çalışma, ikramiye vb.) etkileyen 

değişiklikleri zamanında Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirmek. 

z) Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde mal bildirimlerinin düzenli takibini sağlamak. 

aa) Nüfus Kanunu’na göre adrese dayalı kayıt sistemini koordine etmek ve denetlemek. 

bb) Etik mevzuata ilişkin iş ve işlemleri yürütmek 

cc) Terör ve terörle mücadele kanunu kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek 

 

Madde 13- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün Görevleri: 

 

          a) İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve İhtisas Komisyonu toplantılarının sekreterya ve 

raportörlük hizmetlerini yürütmek. 

          b)İl encümeni ve il genel meclis üyelerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin 

çizelgelerin tanzim edilerek Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne zamanında teslimini sağlamak.  

          c)İl genel meclisi ve il encümeni toplantı salonlarının ihtiyaçlarını gidererek 

hizmete hazır tutulmasını sağlamak. 

          ç)İl encümeni ve il genel meclisi  gündeminin dağıtılmasını sağlamak. 

          d)İl encümeni gündemini, gündem sırasına göre encümen karar defterine kaydetmek. 

          e)İl encümeninde alınan kararları varsa muhalefet şerhleri ile beraber encümen 

karar defterine kaydederek üyelere imzalatmak. 

          f)İl encümeni kararı alınarak işlemi tamamlanan dosyaları, ilgili birimlere süresi   

içerisinde göndermek. 

         g)İl encümeni tarafından 2886 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan  işlerin , ihale 

işlemlerini yürütmek. 

         ğ)İl  genel  meclisinde  görüşülmek  üzere  gönderilen  teklifleri  meclis  gündemine  

almak  ve gündemi oluşturmak. 

          h)İl genel meclisi toplantıları konusunda ilgilileri bilgilendirmek. 

          i)İl genel meclisi kararlarını imzalatmak ve meclis karar özü defterine kaydetmek. 

          j)İl genel meclisinde yapılan görüşmelerin kayıtlarını tutarak tutanak haline getirmek. 

          k)İl genel meclisi kararı alınarak işlemi tamamlanan dosyaları ilgili birimlere 

göndermek. 

          l)Soru önergelerinin takip etmek ve bir sonraki meclis toplantısına yetişmesini 

sağlamak. 

         m)İl  genel  meclisi  gündemi,  meclis  kararları,  ihtisas  komisyonu  raporları  ve  

encümen kararlarının web sitesi aracılığı ile halka duyurulmasını sağlamak. 

        n)İl  genel meclisi üyelerinin pasaport, silah ruhsatı  vb. iş ve  işlemlerle  ilgili  

yazışmaları gerçekleştirmek. 

        o)İl genel meclisi üyelerinin ilgili mevzuat çerçevesinde mal bildirimlerini almak 

ve takip işlemlerini yapmak. 

        ö)Gönüllü katılım işlemlerini gerçekleştirmek. 

        p)Kütüphane ve dökümantasyon işlemlerini yürütmek. Ayrı bir birim oluşturuncaya 

kadar basın ve halkla ilişkiler birimine ilişkin görevleri yürütmek. 

        r)İdaremizin abonesi olduğu ve internet medyasında idaremiz ile ilgili haberleri tespit 

etmek ve Genel Sekreter ve Yardımcısına sunmak ve bunları arşivlemek. 

      s) Yazılı ve görsel basın yoluyla dile getirilen idaremiz ile ilgili istek ve şikayetler hakkında 
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ivedi olarak Genel Sekreter Yardımcısı’na bilgi vermek ve gereği yapılmak üzere ilgili birimlere 

yönlendirmek. 

     ş) Bilgi edinme haklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 

     t)Bakanlıklar ve Valilik tarafından idare için açılan web sitelerindeki bölümlere ve 

BİMER Yerel Bilgi ve Yerel Net gibi projeler için veri girişlerini yapmak, bu konudaki 

istatistiki bilgileri derlemek, kayıt altına almak ve bu konudaki yazışmaları yapmak. 

     u)İdarenin  Resmi  Gazete  ve  ihtiyaç  duyulan  diğer  resmi  kurum  yayınlarının  

abonelik işlemlerini yürütmek ve birimlere dağıtımını sağlamak. 

     ü)Haber, duyuru ve basın bültenlerinin hazırlanması, basımı ve dağıtılmasını sağlamak. 

     v)Toplantı formatında düzenlenecek her türlü etkinliğin (kurs,seminer,eğitim,basın 

toplantısı vb.)organizasyonunu sağlamak görselliğe ilişkin (fotoğraf,film,kamera,vb.)işlemlerini 

yapmak.  

     y)Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili sıralı amirler tarafından talep edilen faaliyet 

raporlarını hazırlamak ve genel sekretere sunmak 

   z)Genel sekreter tarafından verilecek benzer görevleri yapmak. 

aa)İl Özel İdaresinin evrak kayıt,takip ve dağıtımı ile ilgili  işlemleri yürütmek. 

bb)Gelen evraklardan,Genel Sekreterin bilgilendirilmesi gereken evraklar ile 

Bakanlık,Valilik ve Mahkemelerden gelen evrakları havalesi için Genel Sekreterliğe sunmak. 

cc) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 

uygulanmasını sağlamak. 

çç) İl Genel Meclisi ile İl Encümeni ile Komisyon üyelerine verilecek ödenek ve huzur 

haklarına ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek. 

    dd)Birimlerin Ortak Görevleri bölümünde yer alan iş ve işlemleri yapmak. 

    ee)Vali veya Genel Sekreterin vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak. 

 

Madde 14- İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün görevleri: 

 

      a)1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve plan değişikliği için kurum görüşlerini 

toplamak ,hazırlanan planları kontrol ve incelenmesi için İl Genel Meclisine sunmak, İl Genel 

Meclisinde uygun karar alınması halinde tasdik edilerek askıya çıkarmak, 

     b)1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama Mevzi İmar Planı için 

kurum görüşlerini almak ,İl Genel Meclisince uygun karar alınması halinde tasdik edilerek 

askıya çıkarmak, 

     c)Onaylı İmar Planlarında tadilat taleplerini değerlendirerek,uygun olanlarını İl Genel 

Meclisince uygun karar alınması halinde tasdik edilerek askıya çıkarmak, 

ç)Halihazır harita çalışmalarının yapılması ve gelen halihazır haritalarının incelenerek 

onaylanması işlemlerini yaptırmak, 

    d)İmar Durumu hazırlamak, 

         e)Mimarı Projeleri inceleyerek onaylarak , 

         f)Tadilat ve İlave Kat Projelerini onaylamak, 

         g)Statik projeye veri olan zemin etüt programlarını arazide (sondaj ve sismik 

çalışmaların kontrolü)ve büroda denetlemek,uygun olduğu taktirde onaylamak, 

         h)Yeni yapılara ruhsat vermek, 

    i)İnşaat ruhsatlarını yenilemek, 
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 j)Tadilat projelerini onaylamak ve ruhsatlandırmak , 

          k)İnşaatı tamamlanan yapılara yerinde de projeye uygunluğu kontrol edilerek iskan 

ruhsatının verilmesi işini yürütmek, 

 l)4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu’na tabi yapılarda hakkediş ve diğer işlemleri 

yapmak, 

m)Köy yerleşik alan ve civarının tespitini yapmak, 

n)Köy yerleşik alan sınırı içinde yapılacak olan yapılaşmalar ile ilgili,3194 Sayılı İmar 

Kanununun 27.Maddesine göre işlem yapmak, 

o)Köy yerleşik alan sınırlarını içerisinde yapılacak konut ve tarımsal amaçlı yapılar için 

tip proje hazırlamak , 

ö)Köy yerleşik alan sınırları içinde ve onaylı imar planı bulunan parsellerde hisseli 

satışlar için görüş vermek, 

p)Kaçak yapılar ile ilgili işlemleri 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. ve 42. maddesine 

istinaden işlem yapmak,para cezası ve yıkım kararı için İl Encümeni’ne teklifte bulunup,çıkan 

kararları kişilere tebliğ etmek, yıkımını gerçekleştirmek, 

r)Tehlike arz eden eski binaların Mail-i  İnhidam (Yıkılmaya yüz tutmuş )Raporunu 

düzenlemek ve çalışmalarının ;adres ve numaralandırmaya ilişkin yönetmelik hükümlerine 

uygun olarak yapılması (20)Belediyeye yetki sınırları dışında kalan tüm yerleşim birimlerinde 

numaralama ve levhalama ,yeni yapılan binalara numara verilerek UAVT(Ulusal Adres Veri 

Tabanı)’na işlemek, 

    s)3367 Sayılı Köy Kanunu kapsamında yeni yerleşim ve arsa üretim işlemlerini yapmak, 

         ş)İfraz,tevhit ve imar uygulama dosyalanın dosyalarının incelenmesi ve İl Encümeni’ne 

karar  alınmak üzere sevkini sağlamak, 

         t)Yoldan ihdas, dereden ihdas,plankote ,aplikasyon,parselasyon,röperli kroki  ve tip 

proje aplikasyonu işlemlerini yapmak, 

        u)ÇED raporu için 1/25000 ölçekli harita hazırlamak , 

        ü)Birimlerin Ortak Görevleri bölümünde yer alan iş ve işlemleri yapmak. 

      v)Vali veya Genel Sekreterin vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak. 

 

Madde 15- Plan ve Proje Müdürlüğünün  

görevleri: 

 

a)Yıl yatırım programı teknik alt yapısını hazırlamak. 

b) Ödeneğe esas yaklaşık maliyet hazırlamak. 

c) Yeni inşaat, onarım, tadilatlara ait uygulama projelerini hazırlamak veya hazırlatmak. 

ç) İhalesi yapılacak işlerin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak. 

d) İhale işlem dosyası hazırlamak, yapım ve onarım ihalelerinin teknik şartnamelerini 

hazırlamak. 

e)Yapım işlerinin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılıp, yapılmadığının denetim 

mevzuatına uygun olarak denetimini yapmak. 

f) Onarım işlerinin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılıp, yapılmadığının 

denetim mevzuatına uygun olarak denetimini yapmak. 

g) Geçici hak edişleri düzenlemek. 

ğ) Geçici kabulü düzenlemek. 
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h) Kesin hesabı düzenlemek, kesin kabulü yapmak. (tasfiye ve fesih işlemleri dâhil) 

i)Yeni birim fiyat tanzimi, iş artışları, süre uzatımı, revize birim fiyatlara ilişkin 

belgeleri hazırlamak ve olurlarını almak. 

j)İhale komisyonlarına teknik üye olarak katılmak. 

k)Yatırımcı kuruluşların taleplerine cevap vermek, teknik raporlama ve yazışma 

yapmak. 

l) İş deneyim belgelerini hazırlamak, onaylatmak. 

m)İşlerin SGK Kurumu ile ilgili yazışmalarını yapmak. 

n) Birimin Resmi yazışma kurallarını belirlemek 

o)Birimin standart dosya planının oluşturulması 

ö)Birim arşivinin oluşturulması. 

p)Birim taşınırlarının kayıtlarının yapılması. 

r)Birim işlerinin fotoğraflamasının yapılması. 

s)İstatistik-envanter-veri tabanı uygulamasının yapılması. 

ş)Birim faaliyet raporu tutulması. 

t)Birim ödenek takibi yapılması. 

u)Birim personeli bilgilerinin tutulması. 

ü)Birimlerin Ortak Görevleri bölümünde yer alan iş ve işlemleri yapmak. 

v)Vali veya Genel Sekreterin vereceği iş ve işlemleri yapmak. 

 

Madde 16- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü: 

. 

a)İdaremiz mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazların kaydının 

ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmeliklerin  

hükümlerini uygulamak, emlak değer tespiti işlemlerini yapmak. 

b) Mülkiyeti idaremiz adına kayıtlı taşınmazların tevhid, ifraz ve yola terk ile ilgili iş ve 

işlemleri ile Kadastro Kanunu gereğince gayrimenkullerin tapularının alınması, ilgili 

belediyeye emlak Beyannamelerinin verilmesi iş ve işlemlerini yapmak.. 

c)Görev alanına giren hizmetler ile ilgili taşınmaz alımına, satımına, trampa 

edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar 

haline getirilmesi, mülkiyetin gayri ayni hak tesisine dair İl Özel İdaresi Kanununun 10 

uncu maddesi gereğince yetkili organlardan karar alınmasına ve alınan kararların 

uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak. 

ç)3213 sayılı Maden Kanunu gereğince, Devletin hüküm ve tasarrufu altında 

bulunan alanlardaki I (a) grubu maden sahaları ile ilgili olarak, ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarından görüş almak, ruhsatlandırmak, sicil kayıtlarını düzenlemek ve Devlet İhale 

Kanunu gereğince kiralama iş ve işlemlerini  yapmak  üzere,  hazırlık  evraklarını  tanzim  

ederek  Yazı İşleri Müdürlüğü’ne göndermek ve ilgili gelirleri tahakkuk ve tahsili için Mali 

Hizmetler  Müdürlüğü’ne  bildirmek. 

d)3213 sayılı Maden Kanunu gereğince, özel mülkiyete tabi alanlardaki I (a) grubu 

maden sahaları için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından görüş almak, mülk sahibi adına 

işletme ruhsatı düzenlemek, mülk sahibinin izninin alınması halinde belirlenecek 

muhammen bedelin yatırılmasını müteakip üçüncü şahıslar adına işletme ruhsatı 

düzenlemek ve bunların sicil kayıt defterine işlenmesini sağlamak. 
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e)3213 sayılı Maden Kanunu gereğince, gerek Devletin hüküm ve tasarrufu altında ve 

gerekse özel mülkiyete konu alanlar için I (a) grubu Maden İşletme Ruhsatı düzenlenebilmesi 

için ruhsat sahipleri tarafından yatırılması gereken takibini yapmak, ruhsat teminatı ve 

çevre uyum teminatının tahakkuk ve tahsili için Mali Hizmetler  Müdürlüğü’ne bildirmek. 

f)I (a) grubu maden işletme ruhsatlı ve hammadde üretim izinli sahalar için; 3213 sayılı 

Maden Kanunu gereğince ruhsat iptali, süre uzatılması, devir ve terk vs. işlemlerini 

gerçekleştirmek. 

g)3213 sayılı Maden Kanunu gereğince, ruhsatsız malzeme alımı ve usulsüz sevkiyata 

ilişkin tespitlere istinaden, malzeme miktarının tespitinin yapılması ve bununla ilgili idari 

para cezası verilmesi ile ilgili işlemleri uygulamak. 

ğ)I (a) grubu dışındaki maden sahalarıyla ilgili olarak, diğer kamu kurum ve 

kuruluşlar ve Bakanlıkla olan yazışmaları yapmak. 

h)I (a) grubu maden işletme ruhsatlı ve hammadde üretim izin talep edilen sahaları, 

ilgili Kurumların yetkililerinden oluşan heyet ile mahallinde tetkik etmek ve rapor düzenlemek. 

i)I (a) grubu maden ocakları ile hammadde üretim izinli sahaların ihale veya süre 

uzatım aşamasında rezerv tespitlerini yapmak ve rapor düzenlemek. 

j)I (a) grubu dışındaki diğer grup maden ocakları ile ilgili şikayetleri yerinde incelemek, 

rapor düzenlemek ve bununla ilgili gerekli yazışmaları yapmak. 

k)Kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine istinaden, I (a) grubu hammadde 

üretim izin belgesi düzenlenmesi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek. 

l)I (a) grubu maden işletme ruhsatlı ve hammadde üretim izinli sahaların denetim ve 

ölçümlerini yapmak. 

m)I (a) grubu maden işletme ruhsat sahipleri ve hammadde üretim izin belgesine 

sahip kamu kurum ve kuruluşlarının; üretilen madenlerin sevkiyatlarında kullanacakları sevk 

fişlerinin ücreti karşılığında verilmesini sağlamak, zimmet defterine işlemek ve takibini 

yapmak, teknik nezaretçi atamalarını ve takibini yapmak. Ayrıca, gerek atama ve gerekse 

istifalar hakkında, ilgili ruhsat sahipleri, Maden Mühendisleri Odası ve Bakanlıkla yazışmaları 

yapmak. 

n)3213 sayılı Maden Kanununun 12 inci maddesi gereğince kesilen idari para 

cezalarının takibini yapmak, tahakkuk il özel idaresince ruhsatlandırılan I (a) grubu maden 

işletme ruhsatlı sahalar için ödenmesi gereken Devlet hakkı (özel idare payı, hazine payı, 

köylere hizmet götürme birliği payı, belediye payı vs.) miktarları ile Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce ruhsatlandırılan maden sahalarına ait 

il özel idaresi payları ve il özel idaresince ruhsatlandırılan I(a) grubu maden işletme ruhsatlı 

sahalara ait özel idare paylarının tespitinin yapılarak, tahakkuk ve tahsili için Mali Hizmetler  

Müdürlüğüne bildirmek. 

o)Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine İşyeri Açma ve 

Çalışma Ruhsatı düzenlemek ve denetlemek. 

Sağlık koruma bandı tespitlerini yapmak. 

ö)Belediye sınırları dışında bulunan belediye mücavir alanlarında kalan I. Sınıf Gayri 

Sıhhi Müesseselere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlemek ve denetlemek. 

p)İl sınırları dâhilinde maden ruhsat sahaları içerisinde yürütülecek madencilik 

faaliyetlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlemek ve denetlemek. 
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r)İşyerlerini denetlemek ve mevzuata aykırı hareket eden işyerlerine cezai işlemleri 

uygulamak. 

s)İl sınırları dâhilinde maden ruhsat sahaları içerisinde yürütülecek madencilik 

faaliyetleriyle ilgili düzenlenen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin harçları, 

tahakkuk ve tahsili için Mali Hizmetler  Müdürlüğü’ne bildirmek. 

ş)Belediye sınırları dışında bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılış ve 

kapanış saatlerini belirlemek, ilçelerden gelen umuma açık yerlerin açılış ve kapanış 

saatleriyle ilgili bilgileri il encümenine sunmak, il encümeninden çıkan kararların ilgili 

birimlerine dağıtımını sağlamak, tahsili için Mali Hizmetler  Müdürlüğü’ne bildirmek. 

t)2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’na göre kolluk kuvvetlerince 

düzenlenen cezaya esas tutanakları il encümenine sunmak ve il encümeninden çıkan kararların 

ilgili birimlere dağıtımını sağlamak, tahakkuk eden cezaların tahsilini Mali Hizmetler  

Müdürlüğü’ne bildirmek. 

u)Elektrik enerjisi üretimi yapılacak işletme ruhsatlarını Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu’na (EPDK) bildirmek ve gerekli işlemleri yürütmek. 

ü)Mülki İdare Amirliğince belirlenen içkili yer krokisini onaylamak üzere il genel 

meclisine sunmak ve alınan kararın ilgili ilçelere gönderilmesi iş ve işlemlerini koordine 

etmek. 

v)Mülkiyeti il özel idaresine ait olup, özel ve tüzel kişilerin işgalinde bulunan 

taşınmazların işgalden arındırılmasına ve 2886 sayılı Kanun gereğince işgalcilere 

uygulanması gereken yasal hükümlere ilişkin iş ve işlemleri yapmak. 

y)İdarenin görev alanına giren hizmetler için özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların 2942 

sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince yapılacak iş ve işlemlerini yürütmek. 

z)Mülkiyeti kamu kuruluşlarına ait olup, imar planlarında okul alanında kalan 

taşınmazların, ilgili mevzuat gereğince il özel idaresi adına tahsis ve devirlerinin yapılması 

iş ve işlemlerini yapmak. 

aa)Taşınmazlar ile ilgili her türlü hukuki, fenni ve idari işlemleri yürütmek. 

bb)Taşınmazların kira sözleşmelerinin devir ve fesih onaylarını ve devir 

sözleşmelerinin iş ve işlemlerini yürütmek. 

cc)Kamu Konutları Kanunu, ilgili yönetmelik ve yönerge çerçevesinde; kamu konut 

taleplerini almak, 4 sayılı cetvele göre değerlendirmek, tahsis işlemini yapmak, konut 

teslim ve boşaltma işlemlerini yerine getirmek, emeklilik veya başka bir sebeple kurum ile 

ilişiği kesilen personele çıkış tebligatlarını yapmak, kira işlemleri açısından Mali İşler 

Müdürlüğünü bilgilendirmek. 

dd)Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu gereği, kurucu ortağı bulunduğu organize 

sanayi bölgeleriyle idaremiz arasında yürütülecek iş ve işlemleri yerine getirmek ve gerekli 

koordinasyonu sağlamak. 

ee)Şirket ve ortaklıkların (OSB’ler dâhil) idaremize yapılan şikayet ve başvurular ile 

ilgili iş ve işlemleri sonuçlandırmak. 

ff)İdaremiz ile iştirakleri arasında etkin haberleşme, raporlama ve bilgi akışını sağlamak. 

gg)İdaremiz ile iştirakler ve şirketler arasında sermaye durumu, borç alacak ilişkisinin 

takibini yapmak. 

ğğ)İdaremiz ile iştirakler ve şirketler arasında doğabilecek idari ve mali konulardaki 
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problemlerin çözümü üzerinde çalışmak. 

hh)İştiraklerin içinde bulunduğu idari ve mali sorunlar hakkında Genel Sekretere 

öneride bulunmak ve görüş bildirmek. 

ii)Kurucu üyesi bulunduğu birlikler ile ortağı  bulunduğu  birliklerin  idaremiz  ile   

olan işlemlerinin yapılması, koordinasyonunun sağlanması ve birlik paylarının ödemelerinin 

takibini yapmak. 

kk)167 sayılı Yer Altı Suları Kanunu uyarınca Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 

yeraltı ve yerüstü sularla ilgili olarak Devlet İhale Kanunu gereğince kiralama iş ve 

işlemlerini yapmak üzere, hazırlık evraklarını tanzim ederek Yazı İşleri  Müdürlüğü’ne 

göndermek ve ilgili gelirleri tahakkuk ve tahsili için Mali Hizmetler  Daire Başkanlığı’na 

bildirmek. 

ll)5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama 

Yönetmeliği kapsamında; idareye yapılan müracaatları Maden İşleri Genel Müdürlüğü 

(MİGEM) elektronik ortamına girmek, arama ve işletme ruhsatları vermek ve verilen 

ruhsatları MİGEM’e bildirmek, verilen  ruhsatlarla  ilgili  sicil  kayıtlarını  tutmak,  Enerji  

Bakanlığı  MİGEM  ve  MTA  ile ruhsatlandırma iş ve işlemlerini yürütmek. 

mm)Jeotermal kaynakların ve doğal mineralli suların mevzuatına göre hükümden 

düşen veya ruhsatı iptal edilen sahalarla ilgili olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 

uyarınca hazırlık evraklarını tanzim ederek ihale iş ve işlemlerini (ilan, ihale, sözleşmeye 

davet vb.) yapmak üzere Yazı İşleri  Müdürlüğüne  göndermek.  İhale  sonucuna  göre  

ruhsatlandırma  iş  ve işlemlerini yürütmek. 

nn)Devlet haklarının ve özel idare paylarının tahakkuk ve tahsilini yapmak üzere ilgili 

dosyaları başlangıç aşamasında Mali İşler Müdürlüğüne bildirmek, sürece konu sözleşmelerin 

ve yazışmaların gerçekleşmesini sağlamak. 

oo)Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili sıralı amirler tarafından talep edilen faaliyet 

raporlarını hazırlamak ve Genel Sekretere sunmak. 

öö)Birimlerin Ortak Görevleri bölümünde yer alan iş ve işlemleri yapmak. 

pp)Vali veya Genel Sekreterin vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak. 

 

Madde 17- Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün Görevleri: 

a)Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve 

politikalarına uygun olarak, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını, 

korunmasını, geliştirilmesini sağlamak, çiftçilerin hizmetine götürmek. 

b)Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici ve depolayıcı tarım arazileri için sulama 

suyu ve hayvanlar için içme suyu teminine yönelik gölet ve diğer tesislerin etüt planlama ve 

proje raporlarını   hazırlamak   veya   hazırlatmak,   tasdik   edilmiş   projelerin   yatırım   

programları  çerçevesinde uygulamasını yapmak ve yaptırmak. 

c)Ekonomik üretime imkan vermeyecek derecede parçalanmış, dağılmış, şekilleri 

bozulmuş tarım arazilerinin teknik, ekonomik ve işletme imkanları ölçüsünde 

toplulaştırmasına yönelik olarak etüt planlama ve proje raporlarını hazırlamak, tasdik edilmiş 

projelerin yatırım programları çerçevesinde uygulatmak ve uygulanmasını sağlamak. 

ç)Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan yüzey suları üzerinde tesis 

kurmak (Saniyedeki sarfiyatı 500 litreden fazla olan sular üzerinde yapılacak tesisler için 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün muvafakati gerekir) amacı ile etüt ve projelerini 
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hazırlamak veya hazırlatmak, tasdik edilmiş projelerin yatırım programları çerçevesinde 

uygulamasını yapmak ve yaptırmak. 

d)Yeraltı sularından yararlanarak sulama yapmak için YAS sulama suyu temini etüt 

planlama ve proje raporlarını hazırlamak, tasdik edilmiş projelerin yatırım programları 

çerçevesinde uygulatmak ve uygulanmasını sağlamak. 

e)Toprak erozyonunu önleyici, giderici ve azaltıcı, toprak ve su dengesinin kurulması ve 

korunmasını sağlayıcı toprak muhafaza tedbirleri ve tarım arazilerinde drenaj yapmak amacı 

ile etüt ve projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, tasdik edilmiş projelerin yatırım 

programları çerçevesinde uygulamasını yapmak ve yaptırmak.. 

f)Toprak ve su kaynakları ile ilgili olmak kaydıyla kontrollü Zirai Kredi için teknik 

yardım projeleri hazırlamak ve hazırlatmak, uygulama ve denetimini sağlamak. 

g)Tarım arazilerinin doğru kullanımı konusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

ğ)Güneş, rüzgar ve diğer enerji kaynaklarından yararlanılarak sulama tesisleri yapmak 

ve yaptırmak. 

h)Köylerde yürütülen tarımsal amaçlı çalışmaların envanter bilgilerini hazırlamak, 

güncellemek ve ilgili kurumlara bildirmek. 

i)Sorumluluk alanına giren konularda KÖYDES iş ve işlemlerini yürütmek. 

j)Tarımsal sulama kullanım izin belgesi vermek. 

k)Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında yapılan toplantılara 

katılım sağlamak ve idare adına görüş bildirmek. 

l)Köy ve bağlı yerleşim birimleri ile protokol düzenlemek kaydı ile askeri birliklerin 

içme sularının etüt ve projelerini yapmak, sağlıklı ve yeterli içme suyu temin etmek. 

m)Mevcut tesislerin bakım, onarım ve ıslah  çalışmalarını  yapmak,  gerektiğinde  

tesisleri geliştirmek için her türlü tedbiri almak.. 

n)Terfili içme-kullanma suyu inşaatlarının ilgili kurumlardan enerji müsaadesi alınmak 

kaydı ile enerji besleme tesislerini yapmak ve yaptırmak. 

o)Yerleşim birimlerinde çevre ile uyumlu, atık su drenajı, kanalizasyon ve atık su 

arıtma tesislerinin projelerini yapmak, yaptırmak, onaylanmış projelerin uygulanmasını 

sağlamak. 

ö)İçme ve kullanma sularının kirlenmesini önleyecek şekilde, kaynağından kullanım 

noktalarına ulaştırılmasını sağlayacak altyapı projelerinin uygulamasını yapmak, yaptırmak, 

onaylanmış projelerin hizmete sunulmasını sağlamak. 

p)Benzer görev yapan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışma yapmak.       

r)Geçmiş yıllarda idaremizce yapılan veya yaptırılan tesislerin çevrelerinin bozulmaması 

için kirlilik önleyici tedbirleri almak üzere, bu konuda benzer görev yapan kuruluşlarla 

koordineli çalışmalar yapmak. 

s)Edirne İl Özel İdaresi Edirne İli Köy İçme Suyu Tesisleri İşletme Bakım ve Onarım 

Yönetmeliği hükümlerini uygulamak. 

ş)Köy atık su arıtma tesislerine ait nihai deşarj sularının analizlerini yapmak ve/veya 

yaptırmak. Arıtma tesislerinin ilgili  yasal standartlara uygun olup olmadığını tespit etmek. 

Analiz sonuçlarının kayıtlarını tutmak. Halk sağlığı ile işbirliği yapmak. 

t)Köylere içme suyu teminine yönelik sondaj çalışmaları için hidrojeolojik etüt 

yapmak ve yaptırmak, sondaj kuyusu açmak ve açtırmak, açılmış olan sondaj kuyularının 

denetimini yapmak, protokollerini hazırlamak ve kiralama iş ve işlemlerini yapmak. 
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u)Köylerde  yürütülen  çalışmaların  envanter  bilgilerini  hazırlamak,  güncellemek  ve  

ilgili kurumlara bildirmek. 

ü)Köy içme suyu tesislerine ait su kaynakları ile köylerde insani amaçlı tüketilen 

içme ve kullanma sularının İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan analiz sonuçlarının kayıtlarını 

tutmak, analiz sonuçları doğrultusunda ilgili birim, kurum ve kuruluşlara gereği için 

bilgilendirme yapmak. 

v)İlimiz  genelindeki  kiralamaya  konu  ticari  kaynak  sularının  debilerinin  tespiti,  

koordinat bilgilerinin toplanması ve haritalandırma çalışmalarını yapmak. 

y)Çevrenin korunması ile ilgili halkı bilinçlendirmek, projeler üretmek ve uygulamak. 

z)Ağaçlandırma faaliyetleri yürütmek. 

aa) Birim Ortak Görevleri bölümünde yer alan iş ve işlemleri yapmak 

bb) Vali veya Genel Sekreterin vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak. 

cc)2510 sayılı Yasaya göre tahsis edilen taşınmazlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

dd)2510 sayılı iskan Kanunu’nun ek 34 üncü maddesi uyarınca yürütülen Bulgaristan 

göçmenlerinin iskanı ile ilgili işlemleri yürütmek. 

ee)4753 Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’na göre tahsis edilen taşınmazlarla ilgili iş ve 

işlemlerin yürütülmesi. 

ff)Birimlerin Ortak Görevleri bölümünde yer alan iş ve işlemleri yapmak 

gg)Vali veya Genel Sekreterin vereceği iş ve işlemleri yapmak. 

 

 Madde Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün görevleri: 

a) Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ile özel idare envanterinde yer alan belde 

ve bunlara bağlı yerleşim birimlerinin yolları,mücavir alan sınırları dışında kalan yerleşim 

birimlerinin yollarının yapımını,onarımını,bakımının yapılması gerektiğinde asfaltlanmasını 

yapmak veya yaptırmak. 

b)Sanat yapıları ve köprüleri, ilgili müdürlük ile ilgili protokollü işleri,Trafik Kanunu ile 

verilen görevleri yapmak veya yaptırmak,trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve 

kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek,bu maksatla gerekli teknik ve idari işleri 

yürütmek , 

c)Kara ikliminin hüküm sürdüğü ilimizde kış mevsiminin sert geçmesi nedeniyle 

vatandaşlarımızın olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için tüm makine – ekipman ve 

personelle birlikte kar mücadelesi çalışmalarını yapmak ve köylünün ulaşım sorununu 

çözümlemek. 

d)Yıllık uygulama programlarında yer alan projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak, 

e)İl Özel İdaresi envanterinde bulunan altyapı,mevcut köy yolları ile köy içi yolları ve 

diğer tesislerin bakım,onarım ve işletilmesini(parke taşı dahil),yapmak veya yaptırmak, 

f)Projelerin kesin hesaplarını yapmak ve yaptırmak, 

  g)Asfalt tesisleri,asfalt plentleri ve konkasörlerin bakım ve onarımı için gerekli yedek 

parça temini, 

         h)Tüm araçların madeni yağ ve akaryakıt ihtiyaçlarını belirlemek, 

i)Mevcut ve yeni alınan yedek parçaların ambarlarda depolama ve muhafazasını 

sağlamak  

j) Demirbaşında bulunan tüm araçların makine sicil kartlarını tutmak 

k)İş makinesi ve araçlarının mali trafik sigortaları ile muayenelerinin yapılamasını 
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sağlamak. 

l)Kazaya karışan araçların işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak, 

m)Hareket halindeki araçlara arıza yaptıklarında seyyar tamir ekipleriyle hizmet vermek 

n)Araçların arızalarını asgariye indirgemek için makine kontrol kartlarını ve bakım 

formalarını tutturmak, 

o)Sevk etmekle sorumlu olduğu araçların yıllık maliyetini hesaplamak,kayıtlara 

geçirmek ve yıllık maliyet hesaplarını irdelemek , 

ö)İş makine ve kamyonlarını (üst yapılı kamyonlar dahil)sevk etmek, 

p)Müdürlük bünyesindeki hizmetlerin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak, 

  r)Atölyeye gelen İl Özel İdaresi’ne ait tüm taşıt ve iş makinelerinin her türlü arızanın 

tamiri    bakımı ,denetimi,kontrolü ve iş takibini yapmak, 

s)Çalışan personelin denetimini,çalıştırılmasını ve gerektiğinden dinlendirilmesini 

sağlamak, 

ş)İl Özel İdaresi makine parkında bulunan tüm makine ve araçların bakım 

programlarının yapılması,araçların bakımların yapılmasının sağlanması, 

t)İlimiz kolluk  kuvvetlerince yakalanan kaçak akaryakıtı teslim alıp, ilgili mahkemece 

tasfiye kararı verilinceye kadar İdaremizde mevcut seyyar ve sabit tanklarda muhafaza altına 

almak, 

u)Mahalli İdareler Genel  Müdürlüğünce KÖYDES programları çerçevesinde projelerin 

uygulamalarını yapmak yaptırmak ve ödeneklerini takip ederek koordinasyonu sağlamak. 

ü)Birimlerin Ortak Görevleri bölümünde yer alan iş ve işlemleri yapmak. 

v)Vali veya Genle Sekreterin vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak 

 

Madde 19-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görevleri 

a)4734  sayılı  Kamu  İhale  Kanunu  kapsamında (mal, hizmet,  yapım  ve  

danışmanlık)  ilgili birimlerden gelecek dosyalara istinaden, ihale iş ve işlemlerini (ilan, 

ilan ile ihale arasındaki sürece konu diğer işlemler, ihale sekretaryası, dosyaya konu 

kararın ilgililerine yazılı olarak bildirilmesi, 4734 sayılı Kanunun 41. Maddesinde belirtilen 

sürelerin bitimine müteakip gerekli hallerde ön mali kontrolün ihale sonucuna göre 

sözleşme dosyasının hazırlanması, sözleşmeye davet, sözleşmenin taraflarca imzalanmasını 

sağlamak, dosyayı ilgili birime göndermek vb.) gerçekleştirmek. 

b)Birimlerin ihtiyaç duyduğu genel mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek. 

c)Birimlerin ihtiyaç duyduğu demirbaşların alımı ile bunların bakım ve onarımını 

yaptırmak. 

d)Birimlerin ihtiyaç duyduğu tüm doğrudan temin işlemlerini yapmak. 

e)Müdürlüklerin talebi üzerine   elektronik cihaz, bilgisayar  ve  donanımları  ile  

çevre aygıtları gibi malzemelerin satın alma işlemlerini yapmak. 

f)Yol ve Ulaşım Hizmetleri  Müdürlüğü’nün talebi üzerine araç alımı, yedek parça, 

akaryakıt, madeni yağ gibi malzemelerin satın alma işlemlerini yapmak. 

g)İl özel idaresine ait hizmet binalarının katı ve sıvı yakacak alımlarını yapmak. 

ğ)İdaremiz sivil savunma hizmetlerini diğer kuruluşlarla koordineli yürütmek. 

h)Afet,  acil  durum,  arama-kurtarma  ve  sivil  savunma  hizmetleri  için  ayrılan  

ödenekleri kullanmak. 

i)İdarenin genel tören hizmetlerini yürütmek.Taşınır mal yönetmeliğine ilişkin iş ve 
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işlemleri yürütmek. 

j)İdareye ait sosyal tesislerin iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. 

k)Temsil ağırlama ve tören giderlerine ilişkin iş ve işlemlerini yapmak.İdaremiz 

bütçesinden finanse edilen ödeneklerle yapılan işlerin Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 

dahil (Köydes,AFAD,vb.) 

l)Bina Amirliği hizmetlerini yürütmek. 

m)İdaremizin mülkiyetinde veya kullanımında olan bütün 

taşınmazların(bina,lojman,tesis,şantiye,konak,vb)temizlik,tertipdüzen,bakım,onarım,bahçıvan

lık,nöbet,güvenlik, sivil savunma,yangından korunma,vb.gibi hizmetlerini yürütmek. 

n)İdaremiz binalarının ortak alanlarının bakım, temizlik ve yönetim düzenini sağlamak. 

o)İdaremizin enerji verimliliği ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. 

ö)Araç kiralama ihtiyaçlarını planlamak. 

p)Hizmet  araçlarının  tasarruf  tedbirlerine  ve  mevzuatına  uygun  verimli  

kullanılmalarını sağlamak. 

r)Makine parkında bulunan tüm araç ve iş makinalarının periyodik bakım, onarım, 

revizyon işlemlerinin dışarıda yaptırılmasını sağlamak. 

s)Hizmet araçlarının(iş makinaları ve araçları hariç) muayene, trafik sigortaları işlemleri 

ve vize işlemlerini yapmak.İlçede idaremize ait olan taşınırları kayıt altına alır. 

ş)Telefon,  elektrik,  internet,  su,  doğal  gaz,  vb.  hizmet  bedelleri  ile  her  türlü  

abonelik işlemlerinin takibini yapmak, bu işlemlerin ödeneğini amacına yönelik kullanmak. 

t) Ödeneği aktarılmış olmak kaydıyla dış kurumların cari giderlerine ilişkin iş ve 

işlemlerini yapmak. 

u)Matbu evrak basım işlerini yaptırmak. 

ü)Tüm servis araçlarının sevk ve idaresini sağlamak. 

v)Birimler arasında  ağ,  yapısal  kablolama  ve  internet  ağını  kurmak, web sitesinin 

teknik altyapısını sağlamak. 

y)5651 sayılı Kanun gereğince internet trafiğinin zaman damgalı log kayıtlarını tutmak. 

z)Bilgisayar işletim sisteminin ve paket programların kurulmasını sağlamak. 

aa)Gerekli olan yeni yazılımların tespit edilmesi, bakımının yapılması, var olan 

programların geliştirilmesi ve güncellenmesi konularındaki işlemleri yapmak. 

bb)Birimlerin bilgilerinin manyetik ortamda saklanmasını temin etmek. 

cc)Bilişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak bilgi işlem sisteminin 

geliştirilmesini sağlamak. 

dd)İdaremiz bilgisayar sisteminin veri güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri 

almak. 

ee)Bilgisayar ve donanımlar ile ilgili personele yönelik ortak eğitimleri organize etmek. 

ff)İdaremizdeki tüm araçların, taşıt takip sisteminden kontrolünü yaparak çıktı 

raporlarını Genel Sekreterlik Makamına sunmak. 

gg)E-içişleri proje koordinatörlüğünü yürütmek 

ğğ)Kuruma ait internet sitesi ve mail servislerini yönetmek ve yönlendirmek. 

hh)Kurumun internet sitesine haber,duyuru,ilan vb. girişlerini yapmak,güncelliğini 

sağlamak. 

ii)İdaremizin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınmazların (ilçelerde 

bulunanlar ile hizmet binalarında birimlere tahsis edilmiş çalışma büroları ve şantiyeler 

hariç)taşınır mal yönetmeliği hükümlerine göre taşınır işlemlerini yürütmek(hizmet 
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binalarında bulunan ortak kullanım alanları dahil) 

jj)Birimlerin Ortak Görevleri bölümünde yer alan iş ve işlemleri yapmak. 

kk)Vali veya Genel Sekreterin vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak.
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İlçe Müdürlükleri: 

 

Madde 20- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35’nci maddesine göre İlçelerde 

Özel İdare 

işlemlerini yürütmek amacıyla Kaymakama bağlı 8 İlçe Özel İdare teşkilatının 

oluşturulması öngörülmüştür. Bunlar: 

 

    (1)Enez İlçe Özel İdare Müdürlüğü 

   (2)Havsa İlçe Özel İdare Müdürlüğü 

   (3)İpsala İlçe Özel İdare Müdürlüğü 

   (4)Keşan İlçe Özel İdare  Müdürlüğü 

   (5)Lalapaşa İlçe Özel İdare Müdürlüğü 

   (6)Meriç İlçe Özel İdare Müdürlüğü 

   (7)Süloğlu İlçe Özel İdare Müdürlüğü 

   (8)Uzunköprü İlçe Özel İdare Müdürlüğü 

 

 

Madde 21- İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin görevleri: 

 

a)İlçelerde kaymakama bağlı olarak özel idare işlerini yürütmek. 

b)Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışındaki üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler 

ile sıhhi müesseselere ilişkin gereği yapılacak işlemleri yürütmek. 

c)Diğer kurum ve kuruluşlardan görüş almak. 

d)Kolluk kuvvetleri ile yapılacak yazışmaları yapmak. 

e)Ruhsat onaylarını gerçekleştirmek. 

f)Verilen ruhsatlara ilişkin bilgileri aylık olarak İdarenin ilgili Müdürlüğü’ne bildirilmesi,       

g)İşyeri  Açma  ve  Çalışma  Ruhsatlarına  ilişkin  Yönetmelik  kapsamında  

ruhsatlandırılması gereken  işyerlerinden  ruhsatsız  açılan  işyerlerinin  Yönetmeliğin  6.  

maddesine  göre  kapatma onayları iş ve işlemlerini yapmak. 

ğ)Görev verilmesi durumunda İlçe şantiyelerinin yönetimini sağlamak. 

h)İlçeye ait her türlü ödeme evrakını  muhafaza etmek. 

i)Birimlerin Ortak Görevleri bölümünde yer alan iş ve işlemlerini yapmak. 

j)Vali, Genel Sekreter veya Kaymakamın  vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak. 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YETKİ VE SORUMLULUK 

 

Birimlerin Yetki ve Sorumlulukları: 

 

Madde 22- Birim Müdürlerinin Yetki ve Sorumlulukları: 
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a)Hizmetle ilgili olarak müdürlüğe başvuran kişilerin merci ve muhatabıdır. 

b)Birimdeki iş ve işlemlerin iş akışına uygun olarak sürekli, verimli ve güvenli 

yürütülmesini sağlamakla görevli ve sorumludur. 

c)Birimdeki personelin ödüllendirilmesi ve tecziyesi hakkında üst amirlere bilgi sunar ve 

işlem yapılmasını sağlar. 

ç)Birimde yürütülmesi gerekli işbölümünü yapar; işbirliği sağlar, personelin görev 

dağılımı ve değişiklik tekliflerini ilgili Daire Başkanına bildirir. 

d)Biriminde yürütülen çalışmaları üst amirlerinin denetimine hazır bulundurur. 

e)Süreli evrak ve işleri zamanında takip ederek üst amirinin imza veya onayına sunar. 

f)Personele yönelik kişisel iş planlarını hazırlar, tebliğ eder ve buna dayalı birimlere 

yönelik çalışma ve iş programlarını hazırlar. 

 

g)Stratejik plan ve bu planın ölçülmesine yönelik performans planı ile ilgili aylık 

sonuçları bir sonraki ayın ilk haftası sonuna kadar ilgili birime sunulmak üzere Genel Sekretere 

sunar 

ğ)Birim Müdürleri görevlerin yerine getirilmesinde sıralı üst amirlerine karşı sorumludur. 

 h)Birimlerin Ortak Görevleri bölümünde yer alan iş ve işlemleri yapmak. 

 i)Vali veya Genel Sekreterin vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak.
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Madde 23- İlçe Özel İdare Müdürlerinin Yetki ve Sorumlulukları: 

 

İlçe Özel İdare Müdürleri görevlerin yerine getirilmesinde Kaymakam ve Genel 

Sekretere karşı sorumludur. 

 

 

Madde 24- Diğer Personelin Yetki ve Sorumlulukları: 

 

a)Birimde çalışan tüm görevliler, başta Devlet Memurları Kanunu ile İş Kanunu olmak 

üzere diğer kanunlarda kabul edilmiş yasaklayıcı ve disiplin cezası gerektiren fiillerle ilgili 

hükümlerden ayrı olarak, kendilerine verilen işleri genel iş sisteminin akışını aksatmayacak 

biçimde hızlı, verimli ve nitelikli olarak yapmaktan hiyerarşik olarak üstlerine karşı 

sorumludurlar. 

b)Birim görevlileri birim çalışmalarıyla ilgili olarak karşılaşılan sorunları ve önerilerini 

birim müdürlerine intikal ettirir. 

c)Birim görevlileri yapılan iş ve işlemlerde resmi yazışma kurallarına ait Yönetmelikte 

belirlenmiş usul ve esaslara uymak durumundadır. 

ç)Birim  görevlileri  çalışmalarında  kullandıkları  devlete   ait   her   türlü  mal   ve   

eşyanın kullanımından birinci derecede sorumludur 

d)Birim görevlileri performans ölçümüne esas olmak üzere kendilerine verilen ölçüm 

materyallerini doldurarak birim amirine zamanında teslim ederler. 

e)Birimde çalışan tüm görevliler, görevlerin yerine getirilmesinde sıralı üst amirlerine 

karşı sorumludur. 

f)Birimde çalışan personel, e-içişlerinden gelen bir evrakın kendi görev alanını 

ilgilendirmediğini düşündüğünde üst amiriyle görüşmek ve üst amirinin onayını alarak 

işlem yapmakla sorumludur. 
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                                        BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

                                                    

                                                      YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME  

 

 

  Yürürlük 

Madde 25- Bu Yönerge Vali tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 26- Bu Yönerge hükümlerini Vali yürütür. 

 

               Makamlarınızca da uygun görüldüğünde olurlarınızı arz ederim 

 

 

 

 

 

                                                                      Muhammet ÖZTÜRK            

                                                                           Genel Sekreter 

 

 

 

 

 

 

 

                                       O L U R 12.07.2013 

                                          Hasan DURUER 

                                                    Vali 
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