
 

T.C. 

    KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 MECLİS KARARI 

 

 

TOPLANTI TARİHİ  : 04/08/2022  

SAATİ    : 14:00                                       

OTURUM    : 1 

BİRLEŞİM    : 1 

MECLİS BAŞKAN V.   : Turgay KAYA   

                         
1- AÇILIŞ    :  

    Belediye Meclisi, Meclis Başkan V. Turgay KAYA Başkanlığında 04/08/2022 Perşembe günü saat 
14:00’da Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Zemin Katında yer alan Toplantı Salonunda Ağustos ayı 
Olağan Meclis Toplantısını yapmak üzere toplandı.  

 

2- YOKLAMA   : 

           Toplantıya Katılanlar;  
  

Nuri ARAZ Şule Serap VURAL Demet KARAKOÇ AKAR Murat ALTIN 

Akan EROĞLU Osman UÇAR Turgut BEDİR Mustafa ÇAKIR 

Yeter YIĞIT Mehmet DURAN Deniz ARSLAN Kürşat GÜDÜK 

Alattin AGAH Murat ADIYAMAN Kahraman DEMİR Kurtuluş AKÇAKAYA 

Aysel UZUN Turgay KAYA Abubekir KOÇYİĞİT Yusuf YAĞMUR 

Bayram KAYA Yakup ASLAN İrfan MARAŞ Vedat SOYLU 

Faruk AKÇA Sıttık TURGUT   

Alaatin TATLI Şahap İlker KOCA   

 
 Toplantıya katılmayanlar; 

 Cemal KAYA, Halil ASLAN ve Resul DURAN’ın  Meclis Başkanlığına vermiş olduğu dilekçesinde 
izinli sayılması talebi, 
 Oy Birliği ile Kabul Edildi. 

 
3- Bir önceki Temmuz 2022 Ayı Meclis Kararlarının okunmadan kabulü teklifi, 

 Oy Birliği ile Kabul Edildi.       
 
 

 
 

Turgay KAYA 
Meclis Başkan V.  

Akan EROĞLU 
Kâtip Üye  

  Şahap İlker KOCA 
 Kâtip Üye 
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 T.C. 

     KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 MECLİS KARARI 

 

KARAR  NO……….....: 79 

KARAR TARİHİ …....: 04/08/2022 

SAATİ………………...: 14:00 

BİRİMİ………....….....: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                      

KONUSU……….…….: İmar Komisyonu Raporu  

OTURUM……….…....: 1 

BİRLEŞİM……….…..: 1  

MECLİS BAŞKAN V. : Turgay KAYA 

                             

TEKLİF ÖZETİ…......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/07/2022 tarih ve E.57637 sayılı teklifi,       

                       

 Komisyon toplantımız 26/07/2022 tarihinde saat 14.00'da Bayram KAYA Başkanlığında, Akan 

EROĞLU, Sıttık TURGUT, Cemal KAYA ve Murat ALTIN’ın katılımıyla gerçekleşmiştir. 

Komisyonumuzda Belediye Meclisinden havale olunan 6 madde ve 1 gündem dışı madde teklif ile varsa 

mesleki ve teknik görüşler okunmuş ve dinlenmiştir. Görüşmeler sonucunda aşağıdaki kararlara 

varılmıştır. Komisyon Raporu ile ilgili teklif görüşüldü. 

 

KARAR……………….: 

 

1. Kayabaşı Mahallesi 5622 ada 4 numaralı parselin çekme mesafesinin düşürülmesi talebi. 

Söz konusu alan imar planında E:2.40, Yençok:6 Kat Konut + Ticaret Alanında kalmaktadır. 

Alanın çekme mesafeleri 03.03.2022 tarih ve 24 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Bağbaşı 

ve Kuşdilli Mahallesi İmar Planı Revizyon Çalışması içerisinde Mekânsal Planlar Yapım 

Yönetmeliği’nin 26. Maddesi gereğince hesaplamaları yapılmış olup, söz konusu parselin çekme 

mesafesinin düşürülmesi olumsuz değerlendirilmiştir. Talebin reddi, 

Oy Birliği ile Kabul Edildi. 

 

2. Kayabaşı Mahallesi 4643 ada 1 numaralı parselde yer alan Ağaçlandırılacak alanı kapsayan 

03.06.2002 tarih 2 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar planının iptali talebi. 

Söz konusu parselin de yer aldığı 03.06.2002 tarih 2 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar planı 

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi tarafından 2018/1563 karar numarası ile iptal 

edilmiştir. Alan ile ilgili üst ölçekli plan ve kararları göz önünde bulundurularak yeniden İlave İmar 

Planı çalışması yapılması, 

3 Çekimser (Yusuf YAĞMUR, Kurtuluş AKÇAKAYA, Vedat SOYLU) ve 25 Kabul Oy ile Oy 

Çokluğu İle Kabul Edildi. 

 

3. Kındam Mahallesi 448 ada 47, 48, 49 ve 50 numaralı parsellerin plan tadilatı talebi. 

Adı geçen taşınmazlar imar planında Resmi Kurum (MEDAŞ) Alanında kalmaktadır. Alan ile 

ilgili tarafımıza gönderilen öneri plan değişikliği incelenmiştir. İncelemeler sonucunda gerekli 

düzenlemelerin yapılarak yeniden hazırlanacak olan öneri plan değişikliğinin bir sonraki mecliste 

değerlendirilmesi, 

Oy Birliği ile Kabul Edildi. 

 

 

 



                   04/08/2022 Tarih ve 79 Nolu Meclis Kararı Sayfa 2 / 2 

 

 

 

4. Aşıkpaşa Mahallesi 1454 ada 21, 22 ve 23 numaralı parsellerin yapılaşma koşulunun 6 kat 

2.40 emsal ve yoldan 5 metre olacak şekilde yeniden düzenlenmesi talebi. 

Adı geçen taşınmazlar imar planında Blok Nizam 5 kata müsaadeli Konut Alanında kalmaktadır. 

İmar komisyonunca 6 kat 2.40 emsal ve yoldan 5 metre olacak şekilde yeniden düzenlenmesi talebi 

uygun görülmemiş olup talebin reddi, 

7 Red (Yusuf YAĞMUR, Kurtuluş AKÇAKAYA, Vedat SOYLU, Kürşat GÜDÜK, Deniz 

ARSLAN, Abubekir KOÇYİĞİT, Kahraman DEMİR) ve 21 Kabul Oy ile Oy Çokluğu İle Kabul Edildi. 

 

5. Aşıkpaşa Mahallesi 1913 ada 4 numaralı parselin güneyinde bulunan park alanının parsele dâhil 

edilmesi talebi. 

Söz konusu parsel imar planında Ayrık Nizam 5 kata müsaadeli Konut Alanında kalmaktadır. 

Parselin güneyinde bulunan park alanı ile ilgili Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesi 

gereğince ‘azalan sosyal donatının aynı bölgede ve eşdeğer nitelikte bir alanda ikamesi gerekmektedir.’ 

ibaresi gereğince eşdeğer donatı alanlarının alanda karşılanamadığından talep edilen imar 

düzenlemesinin yapılması olumsuz değerlendirilmiş olup, talebin reddi, 

Oy Birliği ile Kabul Edildi. 

 

6. Şehit Jandarma Çvş. Mustafa Hakan Bilgir isminin Bağbaşı Mahallesi 3. Etap TOKİ evlerinde bir 

cadde ve ya sokağa verilmesi talebi. 

Şehit Jandarma Çvş. Mustafa Hakan Bilgir isminin Belediyemizce yeni imara açılacak bir 

alandaki uygun bir cadde ve sokağa verilmesi, 
Oy Birliği ile Kabul Edildi. 

 

GÜNDEM DIŞI MADDELER 

 02/09/2021 tarih ve 88 sayılı Belediye Meclis Kararı ile planlama alanı ile ilgili gerekli 
düzenlemeler ve hesaplamalar yapıldıktan sonra hazırlanacak olan öneri plan değişikliği tarafımıza 

ulaştıktan sonra değerlendirilmesine karar verilen “Yenice Mahallesi 464 ada 11, 12, 15, 16 ve 18 parsel 

numaralı taşınmazların bulunduğu bölgenin plan tadilat talebi.” 

Bahsi geçen taşınmazların bulunduğu alan incelendiğinde Belediyemizce yürütülen taziye evleri 

projeleri kapsamında belirlenen bölgelerde tesislerin yapılabilmesi için Yenice Mahallesi 3100 ada 3 

parsel ve 5257 ada 10 parsel üzerinde Sosyal Tesis Alanı ibaresinin konulması ve bu alanlarda yer alan 

sosyal donatıların bahsi geçen 464 ada 11, 12, 15, 16 ve 18 parsellerin bulunduğu alanlardaki 

fonksiyonlarla eşdeğer alan gösterilerek yeniden düzenlendiği öneri plan değişikliği olumlu 

değerlendirilmiş olup, Plan İşlem Numarası UİP- 40749731 ve NİP-40047369 olan öneri plan 

değişikliği yapılması, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b bendine göre onanması, 

Oy Birliği ile Kabul Edildi. 

 

 

 

 

Turgay KAYA 

Meclis Başkan V.  

   Akan EROĞLU   

  Kâtip Üye  

  Şahap İlker KOCA 

 Kâtip Üye 

 



                    

 

 

 

 T.C. 

     KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 MECLİS KARARI 

 

KARAR  NO……….....: 80 

KARAR TARİHİ …....: 04/08/2022 

SAATİ………………...: 14:00 

BİRİMİ………....….....: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                      

KONUSU……….…….: Plan Tadilat Talepleri 

OTURUM……….…....: 1 

BİRLEŞİM……….…..: 1  

MECLİS BAŞKAN V..: Turgay KAYA                          
   

TEKLİF ÖZETİ…......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/07/2022 tarih ve E.57629 sayılı ile 

02/08/2022 tarih ve E.58090 sayılı teklifleri, 

 

KARAR……………….:  

2022 yılı Temmuz ayı içerisinde plan değişikliği yapılması hususunda Belediyemize, Kurum, 
Kuruluş ve  Vatandaşlardan gelen 4 adet tadilat talebine ek 1 adet talep bulunmaktadır. 

 
1.Yenice Mahallesi 461 ada 37 parsel numaralı taşınmazın rekreasyon alanından çıkarılması ve 461 ada 39 

parsel numaralı taşınmazın sosyal tesis alanından çıkarılarak ticari alan olarak planlanması talebi. 

2.Aşıkpaşa Mahallesi 2128 ada 2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 parsel numaralı taşınmazların park alanından 

çıkarılması talebi. 

3.Yenice Mahallesi 3026 ve 3053 adaların plan tadilat talebi. 

4.Madımak olaylarında hayatını kaybetmiş Kırşehir'de doğmuş olan karikatür sanatçısı 'Asaf Koçak' 

isminin bir cadde, sokak veya park alanına verilmesi talebi. 

5.Kırşehir Merkez Mahalle sınırlarının düzenlenmesi talebi. 

 İmar Komisyonuna havale edilmesi,                                               

           Oy Birliği ile Kabul Edildi. 

 

 

 

 

Turgay KAYA 

Meclis Başkan V.  

   Akan EROĞLU  

  Kâtip Üye  

 Şahap İlker KOCA 

 Kâtip Üye 

 



                   

 

 

 T.C. 

     KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 MECLİS KARARI 

 

 

 

 

KARAR  NO……….....: 81 

KARAR TARİHİ …....: 04/08/2022 

SAATİ………………...: 14:00 

BİRİMİ………....….....: Mali Hizmetler Müdürlüğü                                      

KONUSU……….…….: Plan ve Bütçe Komisyon Raporundaki Hususların Gelir Tarife Cetveline 

Eklenmesi 

OTURUM……….…....: 1 

BİRLEŞİM……….…..: 1  

MECLİS BAŞKAN V..: Turgay KAYA 

                          

TEKLİF ÖZETİ…......: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/07/2022 tarih ve E.57595 sayılı teklifi, 

 

KARAR……………….:  
 

 Plan ve Bütçe Komisyonu 27.07.2022 tarih, saat 11:30’da Kırşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültür 

ve Sanat Merkezi Encümen Salonunda Şule Serap VURAL başkanlığında toplanmıştır. 

TEFE-TÜFE oranlarında meydana gelen artışlarından dolayı; 2022 Yılı Gelir Tarife Cetvelinin 11. 

Madde 2/c alt bendinde yer alan “ Vücut Analiz Ölçüm Aletinin Kullanım Ücretinin” (Bir Ölçüm) 20,00 

TL’den, 25,00 TL’ye; 3(üç) aylık dönemde alınan (Altı Ölçüm) 120,00 TL’lik ücretin ise 150,00 TL olarak 

uygulanması belirlenmiştir. Plan ve Bütçe Komisyonunda alınan karar, 

           Oy Birliği ile Kabul Edildi. 

 

 

 

 

 

 

Turgay KAYA 

Meclis Başkan V.  

   Akan EROĞLU  

  Kâtip Üye  

 Şahap İlker KOCA 

 Kâtip Üye 

 



                   

 

 

 T.C. 

     KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 MECLİS KARARI 

 

 

 

 

KARAR  NO……….....: 82 

KARAR TARİHİ …....: 04/08/2022 

SAATİ………………...: 14:00 

BİRİMİ………....….....: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                      

KONUSU……….…….: Müzik Toplulukları Ücretinin Belirlenmesi, Kıyafet Ve Malzeme  

Temininin Yapılması 

OTURUM……….…....: 1 

BİRLEŞİM……….…..: 1  

MECLİS BAŞKAN V..: Turgay KAYA 

                          

TEKLİF ÖZETİ…......: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 18/07/2022 tarih ve E.56565 sayılı teklifi, 

 

KARAR……………….:  
 

 Kırşehir Belediye Meclisinin Mehter Takımı ve Müzik Toplulukları Ücret Belirlenmesi konulu, 01 

Temmuz 2021 tarihli, 74 sayılı Meclis Kararına istinaden 2021 yılı Haziran ayından itibaren program başı 

günlük brüt ücretin İkiyüz (200,00) TL olmasını, program öncesi yapılan provalarda günlük brüt ücretin 

Yüz (100,00) TL olması şeklindeki karar oy birliği ile kabul edilmiştir. 

01 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Belediye Başkanlığımıza bağlı Müzik Toplulukları (Abdallar 

Korosu, Bando Takımı, Mehter Takımı, Halk Oyunları vs. ) nın gösterilerine ilişkin mal ve malzeme 

alımının yapılması, kılık, kıyafet, ayakkabı, müzik aleti ya da müzik araçlarının alınarak Belediye 

Başkanlığımız bütçesinden temininin sağlanması, görev alan personelin ücretlerinin ise prova başı net İki 

Yüz (200,00) TL, program başı net ücretin Dört Yüz (400,00) TL olması hususu, 

Oy Birliği ile Kabul Edildi. 

 

 

 

 

 

Turgay KAYA 

Meclis Başkan V.  

   Akan EROĞLU  

  Kâtip Üye  

 Şahap İlker KOCA 

 Kâtip Üye 

 



                   

 

 

 T.C. 

     KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 MECLİS KARARI 

 

 

 

 

KARAR  NO……….....: 83 

KARAR TARİHİ …....: 04/08/2022 

SAATİ………………...: 14:00 

BİRİMİ………....….....: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                      

KONUSU……….…….: Tiyatro Biriminin Kurulması ve Ücretlerin Belirlenmesi 

OTURUM……….…....: 1 

BİRLEŞİM……….…..: 1  

MECLİS BAŞKAN V..: Turgay KAYA 

                          

TEKLİF ÖZETİ…......: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26/07/2022 tarih ve E.57402 sayılı teklifi, 

 

KARAR……………….:  
 

 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Madde 48- ''Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, 

malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, 

ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve 

standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre 

diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi Belediye 

Meclisinin kararıyla olur.'' Hükmüne istinaden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Tiyatro 

Biriminin kurulması,  

Oy Birliği ile Kabul Edildi. 

 

04/08/2022 tarihli ve 82 sayılı Belediye Meclisi Kararında belirtilen, Müzik Toplulukları Ücretinin 

Belirlenmesi, Kıyafet Ve Malzeme Temininin Yapılması ve görev alan personelin ücretlerinin prova başı 

net İki Yüz (200,00) TL, program başı net ücretin Dört Yüz (400,00) TL olması ayrıca kıyafet, mal ve 

malzeme alımının Belediye Başkanlığı bütçesinden sağlanması kararında belirtilen hususlara tiyatro 

Biriminin de dahil edilmesi, 

Oy Birliği ile Kabul Edildi. 

 

 

 

 

 

Turgay KAYA 

Meclis Başkan V.  

   Akan EROĞLU  

  Kâtip Üye  

 Şahap İlker KOCA 

 Kâtip Üye 

 



                   

 

 

 T.C. 

     KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 MECLİS KARARI 

 

 

 

 

KARAR  NO……….....: 84 

KARAR TARİHİ …....: 04/08/2022 

SAATİ………………...: 14:00 

BİRİMİ………....….....: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                      

KONUSU……….…….: Belediye Şehir Tiyatrosu Yönergesi 

OTURUM……….…....: 1 

BİRLEŞİM……….…..: 1  

MECLİS BAŞKAN V..: Turgay KAYA 

                          

TEKLİF ÖZETİ…......: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26/07/2022 tarih ve E.57402 sayılı teklifi, 

 

KARAR……………….:  
 

 

Başkanlığımız Belediye Şehir Tiyatrosu Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi, 

Oy Birliği ile Kabul Edildi. 

  

 

 

 

 

Turgay KAYA 

Meclis Başkan V.  

   Akan EROĞLU  

  Kâtip Üye  

 Şahap İlker KOCA 

 Kâtip Üye 
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               T.C. 

                       KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (KIBŞET) 

Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönerge 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kırşehir Belediyesi Tiyatro Biriminin teşkilat, görev ve işleyişini 

düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2- Bu yönerge Kırşehir Belediyesi Tiyatro Biriminin çalışma, usul ve esaslarıyla, görev yetki 

ve sorumluluklarını kapsar. 

 

Hukuki Dayanak 

Madde 3- Bu Yönerge; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (b) bendi ve Kırşehir 

Belediye Meclisi’nin 04/08/2022 tarih ve 84 sayılı kararına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4- Bu Yönergede geçen; 

Belediye   : Kırşehir Belediyesi’ni 

Başkan / Belediye Başkanı : Kırşehir Belediye Başkanı’nı, 

Müdürlük   : Kırşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü  

Müdür   : Kültür ve Sosyal İşler Müdür’ünü 

Tiyatro Birim Sorumlusu : Genel Sanat Yönetmeni’ni   

Şehir Tiyatrosu  : (KIBŞET) Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nu  

Personel   : Müdürlüğe bağlı çalışanları  

Gönüllüler   : 5393 Sayılı Belediye Kanunu Belediye hizmetlerine gönüllü katılım 

Madde 77- ‘’Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve 

kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik 

hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve 

verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular.’’ İbaresinde 

geçen ve ücret verilmeyen kişileri, 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları, Teşkilatlanma 

 

Kuruluş 

Madde 5- Tiyatro Birimi, Kırşehir Belediye Meclisi’nin 04/08/2022 tarih ve 84 sayılı 

kararıyla kurulmuştur. 

1- Tiyatro Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları 

Madde 6- 

a- Birimin faaliyetleri; anayasanın temel bir hak olarak güvence altına aldığı sanatı, 

özellikle tiyatro sanatını, bütün insanlık için ortak değerler üzerinden doğru yargılara varılmasını 

sağlayacak şekilde gerçekleştirerek toplumda sanatı ve estetik duyguları geliştirmek amacıyla; dil, 

din, ırk, cinsiyet ve siyasi görüş ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. 

b- Birimin faaliyetleri; Belediye’nin kültür ve sanat alanlarındaki vizyon ve misyonu 

doğrultusunda; tiyatro sanatının estetik normlarına, genel ahlak kurallarına aykırı olmaksızın halkın 

ihtiyaçları, istekleri ve günün teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurularak planlanır ve sürekli 

güncelleştirilir. 

c- Birim bünyesinde; tiyatro alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, yerli oyun yazarlarının 

yetişmesine ve eserlerinin sergilenmesine imkan tanımak, yerli ve yabancı tiyatro eserlerinin seçkin 

örneklerini seyirciye ulaştırmak gibi hedefler; “izlenebilirlik, denetlenebilirlik, dökümante 

edilebilirlik ve sürdürülebilirlik” kriterleri üzerinden gerçekleştirilir. 

d- Birimin sürdürmekte olduğu faaliyetler; yürürlükte bulunan kanun, tüzük, yönetmelik, 

genelge ve yönergeler çerçevesinde yürütülür. 

2- Birim Sorumlusu(Genel Sanat Yönetmeni) nun Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

Madde 7- 

a- Birim sorumlusu Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (KIBŞET) görevlerinin gereği gibi 

yürütülmesinden ve işletilmesinden sorumludur. 

b- Çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında yapılmasını sağlayarak idari ve 

mali işlerin kanun, tüzük, yönetmelik, çalışma programları ve bütçe esasları ilkelerine uygun 

biçimlerde yürütülmesini sağlar. 

c- Birime ait fiziki alanların bakımı, korunması, eksikliklerin giderilmesi ve faaliyet 

gösterilen diğer binaların hizmete uygunluğu için gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili 

koordineyi gerçekleştirir. 

d- Birim bünyesinde görev yapan tüm personelin amiridir. 

e- İlgili mevzuat, Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Belediye Başkanlığı’nın yayınladığı 

genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirir. 

f- Birimin çalışma usullerini gözden geçirerek personelin görevlerini etkin bir şeklide yerine 

getirebilmesi için yetkisi dahilindeki tedbirleri alır, yetkisini aşan hususları  intikal ettirir. 

g- Müdürlük ve birimin faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip eder. 

h- Birimin çalışma esaslarını gözden geçirerek, planlayıp- programlandırarak; çalışmaların 

bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlar. 

i- Birimin faaliyet alanına giren konulara ilişkin ilgililerle koordinasyonu sağlar. 

j- Ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Müdürlük 

Makamına önerilerde bulunur, personelin yıllık izin zamanlarını tespit eder. 

k- Üst makamlar tarafından düzenlenecek toplantılara iştirak ederek istenilen bilgileri 

verir, talimatlar alır, verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirir. 

 

 



                                                                                           04/08/2022 Tarih ve 84 Nolu Meclis Kararı Sayfa 3 / 6  

l- Birim Sorumlusu,  birim bünyesinde görev yapan personelin planlama ve işbölümlerini 

gerçekleştirir, zamana ve gelişen şartlara göre gerekli görülmesi durumunda yeniden planlama 

yaparak görev dağılımlarını sağlar. 

m- Birim Sorumlusu; Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönerge ile 

kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince 

kullanılmasından bağlı bulunduğu Müdüre karşı sorumludur. 

 

Teşkilatlanma 

Madde 8- 

Birimin teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir 

a- Belediye Başkanı 

b- Sorumlu Başkan Yardımcısı 

c- Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 

d- Birim Sorumlusu (Genel Sanat Yönetmeni) 

e- Diğer Personel (Belediye Çalışanları) 

f- Gönüllü Katılımcılar (oyuncular, dansçı, diğer gönüllü sahne kostüm ışık ses vs. çalışanlar) 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Birimin Fonksiyonları, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 

Tiyatro Biriminin organizasyon şemasında yer alan unvan ve birimlerin görev, yetki ve 

sorumlulukları aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. 

 

Madde 9- 

Birim Sorumlusu (Genel Sanat Yönetmeni) 

  

a- Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak ilgili tüm birimlerle koordineli olarak çalışır. 

b- Birim bünyesinde yer alan çalışmalara dair verilerin toplanması, takibi ve raporlaştırma 

işlemlerini gerçekleştirir. 

c- Tiyatro organizasyonlarına yönelik aylık ve yıllık baz da takibini ve raporlaştırılmalarını 

sağlar. 

d- Birim bünyesinde görev yapan personelin, günlük çalışma saatlerine dair takiplerini yaparak 

kayıt altına alır ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün onayına hazır hale getirir. 

e- Müdürlük bünyesinde çeşitli statülerde staj yapan öğrencilerin koordinasyonunu ve bunlarla 

ilgili işlemlerin gereği gibi gerçekleştirilmesini sağlar. 

f- Kültür ve Sosyal İşler Müdürü tarafından kendisine verilen diğer idari görevleri yerine getirir. 

g- Yazışmaları “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” 

doğrultusunda yazılı hale getirir ve bunlarla ilgili kayıt tutar.  

h- Faaliyetlerine ilişkin her türden evrakın ilgili mevzuat çerçevesinde arşivlenmesini yapıp, 

korunması için gerekli tedbirleri alır. 

i- Belgelerin kontrol ve düzenini sağlar, Müdürlük ya da İdarenin ihtiyacı olan bilgiyi kısa 

sürede ve bütünlük içerisinde sunar. 

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

korunması için gerekli tedbirleri alır ve alınmasını sağlar. 

k- Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları 

harcama yetkilisine bildirir. 

l- Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapar, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok 

seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirir. 

m- Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol eder, sayımlarını 

yapar ve yaptırır. 

n- Taşınır Mal Yönetmeliği’nce belirlenen diğer görevleri yapar. 
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o- Tiyatro Biriminin faaliyetlerinin halka ulaştırılması için Kırşehir Belediyesi’nin bu 

alanlardaki kurumsal kimliği, çalışma ilkeleri ve mevzuatı doğrultusunda, ilgili müdürlüklerle 

koordineli olarak; yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde gerekli çalışmaları yapar. 

p- Tiyatro özelinde toplumsal düzeyde ilgi, bilgi ve farkındalık oluşturmak için gerekli 

çalışmaları yapar. 

q- Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen her türden etkinliğe ilişkin geri bildirimleri sistematik 

olarak elde edip raporlaştırarak aylık baz da müdüre sunar. 

r- Şehir Tiyatrosu’nun aylık faaliyet programlarının basılması ve dağıtılması ile ilgili 

çalışmaları yapar. 

s- Oyunlara ilişkin broşür ve afişlerle ilgili görsel tasarım çalışmalarını yapar. 

t- Her türden etkinliğe ait program ve davetiyelerin dağıtılmasını sağlar. 

u- Prömiyer, gala, jübile ve tiyatroya ilişkin özel günleri planlayarak Tiyatro Müdürü’ne sunar 

ve kurumsal onay süreci sonrasında da bunların gerçekleştirilmesini sağlar. 

v- Şehir Tiyatrosu ile ilgili olarak yazılı ve görsel basında yer alan her türden bilgiyi izleyip, 

raporlaştırarak Müdüre sunar ve bu bilgilerin arşivlenmesi için gerekli çalışmaları yapar. 

w- Tiyatro sanatının ve Şehir Tiyatrosu’nun toplumsal düzeyde bilinirliğini sağlamak amacıyla 

yayınlanacak olan dergi, kitap, broşür ve web sitesinin planlanması için gerekli çalışmaları 

yaparak Müdüre sunar ve kurumsal onay sürecinden sonra da bunların gerçekleştirilmesini 

sağlar. 

x- Provalar, oyunlar ve diğer kurumsal etkinliklerle ilgili fotoğraf ve video çekimleri yaparak 

bunların arşivlenmesini sağlar. 

y- Gerçekleştirilecek olan etkinliklere davet edilecek kişilere ait iletişim bilgilerini temin ederek 

güncel halde tutulmasını sağlar. 

z- Gerçekleştirilen etkinliklere ait her türden istatistiki bilgiyi toplar ve aylık bazda Müdüre 

sunar. 

aa- Tiyatro Birimi etkinliklerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması için gerektiğinde kurumsal 

düzeyde ilişkiler kurup, geliştirilerek sürdürülmesi hedefine yönelik faaliyetler gerçekleştirir. 

bb- Şehir Tiyatrosu’nun kurulduğu günden bu yana oyuncu kadrosu, yönetmen dahil teknik 

kadrosu, oyunların fotoğraf ve varsa videolarının arşivini düzenler, ileri dönük kayıtları tutar 

cc- Satın alınması gerçekleştirilen her türlü malzeme ve hizmete dair tahakkuk işlemlerini yapar 

ve bunlara ait evrakı ilgili mevzuat çerçevesinde muhafaza eder. 

dd- Tiyatro Birimi bünyesinde gerçekleştirilen her türden satın alma işlemine dair ödeme 

tutarlarını takip ederek periyodik olarak Müdüre sunar. 

ee- Tiyatro Müdürlüğü’nün sanatsal üretim süreçlerini yürütür. 
ff- Genel Sanat Yönetmeni, Kırşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat alanlarındaki vizyon ve 

misyonu doğrultusunda; Şehir Tiyatrosu’nun sanatsal süreçlerinin planlanmasından, etkin ve 

tanımlı bir şekilde uygulanmasından, sürdürülmesinden ve denetlenmesinden sorumludur. 

gg- Sahnelenmek üzere prova edilmekte olan oyunları, sahnelenmelerine uygun bir süre kala 

izleyerek sanatsal açıdan değerlendirir, gerekli gördüğünde oyunun yaratıcı kadrosunda 

değişiklik yapabilir, oyunun kaldırılmasına karar verebilir, gözlemlediği diğer aksaklıklarla 

ilgili olarak müdahalelerde bulunabilir ve tüm bunlarla ilgili olarak Müdüre yazılı olarak bilgi 

sunar. 

hh- Şehir Tiyatrosu bünyesinde görev yapmakta olan her statüdeki sanatçı ve teknik personele dair 

hizmet içi eğitim planlamalarını yapar ve gereği için Tiyatro Müdürü’ne yazılı rapor sunar. 

ii- Genel Sanat Yönetmeni, Şehir Tiyatrosu’ndaki görev ve sorumluluğunu aksatmamak koşulu 

ile film, tiyatro, dublaj, eğitim, televizyon ve reklam çalışmalarına katılabilmek için 

müdürden yazılı izin alır. 

 

GÖNÜLLÜ KATILIMCILAR:  

a- KIBŞET te gönüllü çalışan herkesi ifade eder.  

b- Tiyatro Birimi Sorumlusu (Genel Sanat Yönetmeni) nun verdiği görevleri yerine getirir. 
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c- Genel kural ve kaidelere uymakla mükelleftir. 

d- Kendisine verilen görevleri eksiksiz yerine getirerek Kurum imajını olumsuz etkileyecek iş 

ve eylemlerden kaçınır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İşleyiş 

 

Madde 10- Tiyatro Biriminin işleyişine dair hükümler aşağıda belirtildiği şekilde tanımlanmıştır. 

A-) İdari İşleyişe Dair Hükümler 

1- Çalışma Süreçleri ve İzinler: 

a-  Şehir Tiyatrosu’nda görev yapmakta olan her statüdeki personelin çalışma takvimleri, kayıtları 

ve devam durumlarına dair bilgiler, Birim Sorumlusu tarafından oluşturulur ve aylık baz da Müdüre 

iletilir. 

b- Tiyatro Biriminde görev yapmakta olan her statüdeki teknik personelin çalışma takvimleri ve 

kayıtları, ihtiyaçlar doğrultusunda Birim Sorumlusu tarafından oluşturulur ve aylık baz da Müdüre 

iletilir. 

c- Şehir Tiyatrosu’nda görev yapmakta olan diğer personelin çalışma takvimleri ve kayıtları, 

Birim Sorumlusu tarafından oluşturulur ve aylık baz da Müdüre iletilir. 
 

2- Disiplin Hükümleri 

a- Tiyatro Birimi bünyesinde görev yapmakta olan her statüdeki personel Kırşehir 

Belediyesi’nin disiplin mevzuatı ve uygulama süreçleri kapsamına tabidir.  

b- Tiyatro Birimi bünyesinde görev yapmakta olan Sanatçı Kadrosu ve Gönüllüler yapılan işin 

doğası gereği esnek mesai uygulamasına ve kılık kıyafet konusunda istisnai durumlara tabidir. 

 

3- Telif Hakları 

a- Şehir Tiyatrosu’nda oynanacak oyunlara ait telif ücretleri 5846 Sayılı Kanun kapsamında 

ödenir. 

b- Telif sahiplerinin hukuken temsil hakları ile ilgili Sözleşmeler, ajanslar bünyesinde ise yetkili 

ajanslarla; değil ise kendileri veya varisleri ile yapılır. 

 

4- Birime Ait Eşya ve Malzemenin Dışarıya Verilmesi 

Amatör tiyatro grupları, kamu kurum ve kuruluşları, okullar ve sivil toplum kuruluşlarının geçici 

süre ile kullanım amacıyla istemiş oldukları dekor, kostüm, aksesuar vb. malzeme; Şehir 

Tiyatrosunun repertuarından kaldırılmış oyunlarına ait olmak koşulu ile Birim Sorumlusunun uygun 

görüşü ve Müdürün onayı ile verilebilir. 

B-) Sanatsal İşleyişe Dair Hükümler 

1- Yıllık Çalışma Düzeni: 

a-  Şehir Tiyatrosu, yerleşik sahnelerindeki oyunlarını her yıl Ekim ayı ilk yarısı içinde başlatır 

ve takip eden Mayıs ayının ikinci yarısında sonlandırır. 

b- Şehir Tiyatrosu’nun yerleşik sahnelerinde oynanacak oyunlara ait sezonluk repertuar, bu 

yönergede atıfta bulunulan onay süreçleri doğrultusunda; her yıl Haziran ayı ilk yarısı sonuna kadar 

Genel Sanat Yönetmeni tarafından yazılı ilan edilir. 
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2- Kurum Dışı Çalışmalar: Şehir Tiyatrosu’nda görev yapmakta olan her statüdeki personel 

kurum dışı çalışmalarında; sunacakları izin dilekçesine çalışacakları kurumun işin mahiyetine ve 

süresine dair vereceği belgeyi eklemek zorundadır. 
 

3- Turneler: 

a- Şehir Tiyatrosunun sanatsal etkinlik düzeyini ve tanınırlılığını arttırmak amacıyla; il ve ülke 

dışında gerçekleştirilecek olan turneler, Birim Sorumlusunun önerisi, Müdürün uygun görüşü ve 

Belediye Başkanı onayı ile gerçekleştirilir. 

b- Turnelerin planlandığı gibi gerçekleştirilebilmesi için Müdür tarafından program bazında 1 

(bir) kişi, Turne Sorumlusu olarak atanır. 

c- Turnelere oyunlarda görevli sanatçı ve teknik personelin dışında kimlerin katılması 

gerektiğine Müdür karar verir. 

d- Turnelerdeki görevli personele, “6245 Sayılı Harcırah Kanunu” kapsamında harcırah 

ödenir. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Diğer Hükümler, Yürürlük ve Yürütme 

 

 

Diğer Hükümler 
Madde 11- Tiyatro Biriminin faaliyetlerine ilişkin Kurum Dışı Personel Ücretlendirilmesi 

Belediye Meclisine sunulan 18 Temmuz 2022 tarihli Sayı : E-80225026-105-56565 sayılı, Müzik 

Toplulukları Ücretinin Belirlenmesi, Kıyafet Ve Malzeme Temininin Yapılması Hk. Konulu yazıya 

tabidir. 

 

Yürürlük 

Madde 12- Bu yönerge, Kırşehir Belediye Meclisinin kabulünü müteakiben yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 13- Bu Yönerge hükümlerini Kırşehir Belediye Başkanı yürütür. 

 

 

 

 

 

Turgay KAYA 

Meclis Başkan V.  

   Akan EROĞLU   

  Kâtip Üye  

  Şahap İlker KOCA 

 Kâtip Üye 

 



                     

        

 

    

 T.C. 

     KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 MECLİS KARARI 

 

 

KARAR  NO……….....: 85 

KARAR TARİHİ …....: 04/08/2022 

SAATİ………………...: 14:00 

BİRİMİ………....….....: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  

KONUSU……….…….: Zabıta ve İtfaiye Personeli Maktu Mesaisi  

OTURUM……….…....: 1 

BİRLEŞİM……….…..: 1 

MECLİS BAŞKAN V..: Turgay KAYA                           
   

TEKLİF ÖZETİ…......: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/07/2022 tarih ve E.57376 sayılı 

teklifi, 

 

KARAR……………….:  
 

 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda 07.07.2022 tarih ve 31889 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan değişikliğe istinaden (Ek ders, Konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerin 

tutarlarını gösterir) K cetvelinin aylık maktu fazla çalışma ücretlerine ilişkin (B) maddesinin Aylık Maktu 

Fazla Çalışma Ücretlerine ilişkin 1. bendinde Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli Kamu Tüzel 

kişiliğine haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç) "Görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı kanunda 

belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personel 

(destek hizmeti yürüten personel hariç) Belediye Meclis Kararı ile tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti 

olarak maktuen ödenir. 

Ancak bunlara ödenecek aylık fazla mesai ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre Belediye 

nüfusuna göre aylık fazla çalışma ücreti 100.001' den 250.000' e kadar olanlar için 780 TL 'sini geçemez." 

Hükmü ile yine K cetvelinin B maddesi 2. ve 3. fıkralarında da; 2. Aylık maktu fazla mesai ücreti alanlara 

her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz. 

3. Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri; 

a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince; 

b) Bir yılda toplam 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde, 

c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma 

hallerinde tedavi süresince, 

ç)Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında, 

ödenmeye devam olunur. 

Diğer hallerde ise maktu fazla çalışma ücretleri fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak 

ödenir" denilmektedir. 

Yukarıda belirtilen ilgili madde gereği, Belediyemizde görev yapan Zabıta ve İtfaiye Memurlarına 

07.07.2022 tarihinden itibaren verilecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin 780,00 TL olarak belirlenmesi, 

 Oy Birliği ile Kabul Edildi. 

 

Turgay KAYA 

Meclis Başkan V. 

   Akan EROĞLU  

  Kâtip Üye  

 Şahap İlker KOCA 

 Kâtip Üye 

  



                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

T.C. 

KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARARI 

 

 

 

 

KARAR  NO……….....: 86 

KARAR TARİHİ …....: 04/08/2022 

SAATİ………………...: 14:00 

BİRİMİ………....….....: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                      

KONUSU……….…….: Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporu 

OTURUM……….…....: 1 

BİRLEŞİM……….…..: 1  

MECLİS BAŞKAN V..: Turgay KAYA  

                             

TEKLİF ÖZETİ…......:Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 28/07/2022 tarih ve E.57665 sayılı teklifi, 

                 
Komisyonumuz 28/07/2022 tarihinde Belediye Meclis Üyesi Murat ADIYAMAN Başkanlığında saat 

15:00’da toplanmıştır. Belediyemize Kurum, Kuruluş ve vatandaşlardan gelen taleplerin görüşülerek karara 

bağlanması için Komisyon üyeleri Mustafa ÇAKIR, İrfan MARAŞ, Bayram KAYA, Akan EROĞLU’ nun 

katılımıyla komisyon toplantısı başlamış. Görüşmeler sonucunda aşağıdaki kararlara varılmıştır. Komisyon Raporu 

ile ilgili teklif görüşüldü. 

 

KARAR……………….:  

 

 
1. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullardan dolayı 2021/2022 eğitim-öğretim yılında S plakalı çalışan araç 

sayılarının yetersiz olduğu görülmüştür. 2022/2023 eğitim-öğretim yılında da aynı problem ile karşılaşmamak için 

talep edipte 2. plakayı alamayan özel kişilere S Plaka yönetmeliğinin “Taşıma için başvuru Madde 12 a) bendinde 

Kırşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Şefliğine ilk müracaatta bulunan ve geçimini 

bu işten sağlayan kişilere 1 (bir) er adet, Tüzel kişilere en fazla 15'er adet S plaka ruhsat hakkı verilir.” denilmektedir.  

Belirtilen maddenin özel kişilere 1 (bir) adet olan ibaresinin 2 (iki) adet olarak değiştirilmesi, 

 Oy Birliği İle Kabul Edildi. 

 

2. Kuşdilli Mah. 194/10 ada ve parsel üzerinde kayıtlı olan Orhan Elektronik olarak ticari faaliyet gösteren 

firmanın tarafımıza başvuruda bulunduğu dilekçe komisyon üyeleri tarafından görüşülmüştür. 

Taksi durağı sınırları ve araç park alanına taksici esnafının gereğinden fazla park yaparak Orhan Elektronik 

önünü kapatmasını engelleyecek şekilde sınırlandırılmasına ve Orhan Elektroniğinin kendi servis aracına park alanı 

ayırması talebinin reddi, 

Oy Birliği İle Kabul Edildi. 

 

 

 

 

Turgay KAYA 

Meclis Başkan V.  

Akan EROĞLU  

Kâtip Üye  

Şahap İlker KOCA  

Kâtip Üye 

 



                   

 

 

 T.C. 

     KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 MECLİS KARARI 

 

 

 

 

KARAR  NO……….....: 87 

KARAR TARİHİ …....: 04/08/2022 

SAATİ………………...: 14:00 

BİRİMİ………....….....: Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                      

KONUSU……….…….: Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönergede Yapılan Değişiklik 

OTURUM……….…....: 1 

BİRLEŞİM……….…..: 1  

MECLİS BAŞKAN V..: Turgay KAYA 

                          

TEKLİF ÖZETİ…......: Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 01/08/2022 tarih ve E.57803 sayılı teklifi, 

 

KARAR……………….:  
 

 

Başkanlığımız Park ve Bahçeler Müdürlüğüne Ait Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair 

Yönergesinde yapılan değişiklikler, 

Oy Birliği ile Kabul Edildi. 

  

 

 

 

 

Turgay KAYA 

Meclis Başkan V.  

   Akan EROĞLU  

  Kâtip Üye  

 Şahap İlker KOCA 

 Kâtip Üye 
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T.C. 

KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 

TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Bağlılık 

Amaç 

MADDE 1- Bu yönerge, Kırşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve 

sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır. 

 

Kapsam 

MADDE 2- Bu yönerge, Kırşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapan 

personellerin çalışma usul, görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 - Kırşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait bu yönerge, 5393 sayılı Belediye 
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır. 

Tanımlar  

MADDE 4 - Bu Yönergenin uygulanmasında; 

a) Belediye : Kırşehir Belediyesini, 

b) Başkanlık : Kırşehir Belediye Başkanlığını, 

c) Başkan : Kırşehir Belediye Başkanını, 

d) Başkan Yardımcısı : Kırşehir Belediyesi İlgili Başkan Yardımcısını, 

e) Meclis : Kırşehir Belediye Meclisini, 

f) Müdür : Kırşehir Belediye, Park ve Bahçeler Müdürünü, 

g) Müdürlük : Kırşehir Belediye, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü, 

h) Şeflik : Kırşehir Belediye, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı Mezarlıklar  

             Şefliği'ni 

h) Teknik ve İdari Personel : Müdürlükte çalışan teknik eleman, idari personel, memur, işçi,  

  sözleşmeli ve diğer personeli, 

i) Yönetmelik : Bu Yönergeyi ifade eder. 

Bağlılık 

MADDE 5 - Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Başkanı'nın görevlendireceği Başkan Yardımcısına 

bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi ile yürütür. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Yapısı ve Görevleri 

Müdürlüğün Yapısı 

MADDE 6 - Park ve Bahçeler Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve 

sayıyı aşmamak üzere müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır. 

Müdürlük: Park ve bahçeler Müdürlüğü'nden ve Mezarlıklar Şefliği'nden oluşur. 

Müdürlüğün Görevleri 

MADDE 7- Müdürlüğün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 

1. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde imar durumu ve mülkiyeti uygun park ve yeşil alan olarak 

ayrılan alanlarda peyzaj mimarisine ve modern kent dokusuna uygun projeler üreterek çevre ve park 

düzenlemesini kendi imkanları ile yaparak veya ihale yolu ile yaptırarak halkın kullanımına sunmak. 

2. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde ağaçlandırılacak alanlarda, cadde, refüj, yaya yolları, kavşak ve 

sokaklarda ağaçlandırma, çiçeklendirme ve çimlendirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak. 

3. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde oturma bankları, çocuk oyun alanları ve elemanları, spor 

alanları ve alet elemanları, basket, futbol sahaları ve ekipmanları, süs havuzu, ve bunun gibi park, bahçe ve 

yeşil alanlarda kullanılan donatı elemanlarını, kent mobilyalarını temin etmek, mevcutların bakım ve 

onarımını yapmak veya yaptırmak. 

4. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde imar durumu ve mülkiyeti uygun park ve yeşil alan olarak 

ayrılan alanlarda yapılacak olan çeşmelerin modelini belirlemek, uygun alanların tespiti yapmak ve montaj 

için gerekli takiplerde bulunmak. 

5. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde mevcut rekreasyon alanlarının yeşil alan bakımlarını periyodik 

olarak yapmak, gelişimi için gerekli besin maddelerini temin etmek, kullanım ömrünü uzatmak, estetik, 

fonksiyonel görünümü korumak. 

6. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde ağaç kesimi ve ağaç nakli ile ilgili olarak vatandaşlardan ve 

kamu kurum ve kuruluşlarında gelen müracaatları ve şikayetleri incelemek, değerlendirmek ve 

sonuçlandırmak, usule uymayan kesim ve budamalar hakkında işlem yapmak. 

7. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde yeşil alanlarda ağaçların budama mevsimi itibari ile periyodik 

budama işlemlerini yapmak veya yaptırmak. 

8. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde peyzaj düzenleme çalışmalarındaki yeşil alan tasarımlarında 

kullanılacak bitkilerin temini için sera ve fidanlıkta her türlü bitkisel üretimi yapmak, yeni üretim teknikleri 

(aşılama, çelik, tohum, ayırma, daldırma) geliştirmek, tohum, fidan, soğan, mevsimlik çiçek alımı yapmak. 

9. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde mevcut rekreasyon alanlarındaki yeşil alanlarda yer alan 

ağaçların, çalıları, yer örtücülerin, çok yıllıkların, grassların, mevsimliklerin her türlü hastalık ve zararlılardan 

korunması amacına yönelik zirai ilaçlama yapmak ve gerekli tedbirleri önceden almak. 

10. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde parklarda, uygun cadde ve sokaklarda yeni aydınlatma sistemi 

yapmak ve bu sistemlerin bakım, onarımlarını sağlamak. 

11. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde yeni yapılacak parkların elektrik-aydınlatma projelerinin 

çizilmesi, keşif ve ihtiyaç listelerinin yapılması. 

12. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde yeni yapılacak parkların sulama tesisat projelerinin çizilmesi, 

keşif ve ihtiyaç listelerinin yapılması. 

13. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde yeni yapılacak olan havuz, su oyun vb. tesislerin enerji verilmesi 

işlemlerini yapmak. 

14. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde mevcut olan havuz, su oyun vb. tesislerin elektrik tesisinin 

bakım ve onarımının yapılması. 

15. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde mevcut aydınlatma tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması. 
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16. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde yeşil alan içerisinde bulunan elektrik tesislerinin deplase 

işlemlerini MEDAŞ ile ortak çalışma prosedürü içerisinde gerçekleştirmek. 

17. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde cadde ve sokaklardaki alt ve üst yapı arızalarının ilgili 

kurumlara bildirilmesi ve gerekli hallerde bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak. 

18. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde mevcut rekreasyon alanlarının sürekli olarak kontrolü, tamir, 

bakım ve onarımını sağlamak. 

19. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde kamuya terkli yeşil alanların tespiti ve bu alanların 

projelendirilmesini yapmak. 

20. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde heykellerin, kamu duvarları, trafolar, park çevreleme ve istinat 

duvarlarında bulunan kötü görüntüleri temizlemek ve sanatsal resimlerinin yapılmasını sağlamak, sanatsal 

organizasyonlarda görev almak. 

21. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde bölgedeki kamuya ait mevcut binaların ve yeni yapılacak 

binaların bahçelerinin projelendirmesini yapmak, mevcut yapılmış olanların bakım ve onarım işlerini 

yapmak. 

22. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde yeni çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin temini ile montajını 

yaptırmak, tamir ve bakımının yapılması işlemlerini gerçekleştirmek. 

23. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde ihale ya da üretim yoluyla elde edilen seradaki bitkilerin 

kontrollü olarak bölgeye dağılımının yapılmasını sağlamak. 

24. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde özelliğini kaybeden mevcut parkları yeniden projelendirip, 

kullanıma açmak. 

25. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde gönüllü kuruluşlarla koordineyi sağlayarak Kırşehir'i 

ağaçlandırmak için işbirliği temin etmek. 

26. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde görev alanı içerisindeki mal ve hizmet alımlarını ihale yolu ile 

temin etmek. 

27. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde belediyeye ait açık veya sera alanlarında veya kiraladığı sahalarda 

üretimi arttırma ve çiftçiye öncülük yapmak ve desteklemek amacı ile arıcılık, her türlü hububat, bakliyat 

yetiştiriciliği,  süs bitkileri, sebze fidesi, mevsimlik çiçek, ağaç ve mantar yetiştiriciliği gibi faaliyetlerde 

bulunur ve elde ettiği ürünleri belediye sınırları içerisindeki üreticilere ücretsiz olarak dağıtır. 

28. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde içerisinde tarımsal üretimi arttırıcı ve üreticilere destek olmak 

amacı ile dışarıdan arı kovanı, her türlü sebze ve meyve fidesi, gübre, ilaç ve her türlü tohumu satın alma 

yoluna gider ve halka ücretsiz olarak dağıtır. 

29. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde bitkisel ve hayvansal alanda üretim yapan üreticilere gerekli 

gördüğü durumlarda tarımsal üretimi arttırıcı her türlü üretim faaliyetlerine ekipman ve yetiştirme ortamı 

anlamında gerekli katkıyı ücretsiz olarak sunar. 

30. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde halktan gelen dilek, istek ve şikayetleri ilgili birimlere iletmek, 

takibini yapmak ve sonuçlandırmak. 

31. Gelen giden evrakların takibini yaparak, gerekli yazışmaları sağlamak. 

32. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde yeşil aksamlar ile ilgili konularda müdürlükte görevli teknik 

personellerin bilirkişi görevi yapması. 

33. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde basınla temasa geçerek yeşili korumak ve halkı bilinçlendirmek 

için programlar yapılmasını sağlamak. 

34. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde vatandaşlara çevre bilincini aşılamak 

35. Vatandaşlardan gelen çeşme yapımı ile ilgili yer tespiti yapmak, çeşme modellerini belirlemek, talepleri 

toplayıp değerlendirmek ve onaylamak. 

36. Müdürlüğümüzce uygun görünen çeşme ( hayır çeşmesi vb. ) ücretleri her yıl Belediye Encümeni 

tarafından belirlenir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yetki Ve Sorumluluk 
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Müdürlük Yetkisi 

MADDE 8 - 

1. Kırşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bu yönergede sayılan görevler ile 5393 sayılı Belediye 

Kanununa dayanarak Belediye Başkanı’nın verdiği tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 

Müdürlüğün Sorumluluğu 

MADDE 9 – 

1. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile 

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

2. Sorumluluğu gereği; Kırşehir Belediye Başkanı adına müdürlüğü temsil eder. 

3. Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan yardımcılarına karşı sorumludur. 

4. Müdürlüğün idari ve teknik her türlü işlerini, kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve başkanlık direktifleri 

çerçevesinde en iyi şekilde sevk ve idare eder. 

5. Müdürlük elemanları arasında görev bölümü yaparak yetki ve sorumluluk vermek suretiyle işlerin daha 

randımanlı yürümesini sağlar. 

6. İşlerin yıllık yatırım plan ve programlarını yaparak, Başkanlığın onayına sunar. 

7. Görev alanına giren konularla ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurup iş birliği yapar. 

8. Hizmetlerin üretilmesinde kullanılacak malzemelerin teminini sağlar. 

 

Müdürün ve Müdürlük Personellerinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları  

MADDE 10- 

a) Park ve Bahçeler Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlukları: 

1. Müdürlüğü Başkanlık makamında ve diğer kamu kuruluşlarında temsil eder. 
2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir. 

3. Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür. 

4. Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur. 

5. Personelin yazılı ve sözlü görev dağılımı yapar. 

6. Personellerin iş ile ilgili yeteneği göz önünde bulundurularak en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak. 

7. Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin 

başarı ve performans değerlendirmesini yapar. Bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar. 

8. Müdürlük bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine 

getirilmesini sağlar. 

9. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar. 

10. Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir. 

11. Personelin yıllık izinlerini iş programını aksatmayacak şekilde düzenler ve kullandırır. 

12. Müdürlüğün çalışmaları ile ilgili personelle günlük, haftalık veya aylık bilgilendirme ve danışma 

toplantıları düzenler, bu toplantılardan bağlı bulunduğu başkan yardımcısını bilgilendirir. 

13. Park yapımında veya yollarda çalışan personelin güvenlik tedbirlerini alır ve sağlık kontrollerini yaptırır. 

14. Nöbetçi personel listesini hazırlamak veya onaylayarak uygulama ve takibini yapmak. 

15. Personelin mesaiye riayetlerini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak. 

16. Yüklenici sıfatıyla iş yapan kişi veya kuruluşların hakkedişlerinin tanziminin sağlanması ve 

tahakkuklarının yapılması. 

17. Mevcut park, refüj, yollara dikilmiş ağaçlar, yeşil alan ve üzerindeki tesis ve binaların bakımı ve 

onarımları için yıllık ve aylık programlar yapmak ve uygulamak. 

18. Muayene ve kabul komisyonları teşekkül ettirip üst makamın onayına sunmak. 

19. Müteahhitlerin iş bitirme belgelerini hazırlatmak. 

20. Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi kararlarından müdürlük faaliyeti ile ilgili olanları uygulatmak, 

ayrıca tarifeye bağlı işlemlere esas olmak üzere yıllık faaliyetleri Meclise ve Encümene sunmak. 
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b) Teknik Eleman (Peyzaj Mimarı, Ziraat Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Çevre Mühendisi, Tekniker 

Ve Teknisyen) Görev, Yetki Ve Sorumlukları: 

1. Müdüre karşı sorumludur. 
2. Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren personel, üstlerinin yaptığı görevlendirmelere istinaden ve 

kendisine tevdi edilen işlere mevzuata uygun ve tam olarak zamanında yapmakla mükelleftir. 

3. Müdürlüğü ilgilendiren ihaleler için onay alır ve ihale sürecini takip eder. 

4. Sözleşmesi yapılan ihale dosyasını teslim alır, kesin kabule kadar olan süreci yönetir. 

5. Yapımı gerçekleştirilecek imalata ait proje, şartname ve teknik şartnameyi inceler. 

6. İhale yapılan veya kendi bünyemizde yapılacak olan projelerin alan aplikasyonunu yapar. 

7. İmalatın malzeme seçimi, işçilik ve tüm detaylarıyla projesine uygun yapılması için denetler. 

8. İmalatın tüm aşamaları için dijital arşiv oluşturur ve günlük şantiye defteri tutar. 

9. İşin öngörülen zamanda tamamlanması için koordinasyonu sağlar. 

10. Hakedişe esas metrajı çıkarır. 

11. Kontrol teşkilatından gelen metrajlara binaen ara ve kesin hakedişleri hazırlar. 

12. İşin bitiminde geçici ve kesin kabulü için gerekli hazırlıkları yapar, kabulü gerçekleşen dosyayı arşive 

teslim eder. 

13. Parkların ve yeşil alanların bakım onarımıyla ilgili ön tespit çalışması yaparak bakım onarım planı 

hazırlar. 

14. Bakım onarım planına göre park ve yeşil alanların bakım onarımların yapılmasını sağlar, gerekli 

denetimleri yapar. 

15. Mevsime bağlı olarak park yeşil alan ve şehrin çeşitli noktalarına ağaçlandırma, bitkilendirme, 

çiçeklendirme çalışmaları yapar. 

16. Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek bakım-onarım hizmet işi ve park bakım onarım işleri 

ihalesi için gerekli hazırlıkları yapar. 

17. Müdürlüğün görev alanı içindeki mal ve hizmet alımlarını doğrudan temin ya da diğer ihale 

usullerine göre temini için hazırlık( Şartnameler, İhtiyaç Listesi vs.)yapar. 

18. Park donatılarının tamir, bakım ve onarımı ile ilgili çalışmalar yapar. 

19. STK ve Kamu kurumlarından gelen taleplere, belediyenin imkanları dahilinde yardımcı olur. 

20. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilerek, sonuçlandırılmasını sağlar. 

21. Üstlerinden aldığı diğer emir ve görevleri yerine getirir. 

22. Üstlerine istenilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak bildirir. 

 

c) Büro Personeli Görev, Yetki Ve Sorumluluğu 

1. Amiri tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları, 

tutanakları, kayıtları, resmi yazışma kuralları genelgesine uygun olarak tutar, yazar ve arşivler. 

2. Birime gelen evrakları teslim alıp, sınıflandırıp, amirin bilgisine sunmak. 

3. Müdürlüğe gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakmak ve ilgilisine aktarmak. 

4. Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makinelerinin her türlü hasara karşı korunması için 

gerekli tedbirleri almak. 

5. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 

6. Müdüre karşı sorumludur. 

 

d) Mezarlıklar Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu: 

1. Müdür tarafından şefliğe verilen işleri mevzuata uygun, düzenli ve hızlı bir şekilde 

sonuçlandırmak. 

2. Günlük, haftalık, aylık ölüm raporları hazırlayıp müdüre sunmak ve arşivlemek. 

3. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilindeki mezarlık alanların genel kontrollerini düzenli olarak yapmak, 

eksiklikleri yazılı ve sözlü olarak tutmak ve giderilmesi için çalışmalar yapmak. 

4. Şehir dışına sevk edilecek olan cenazeler için gerekli evrak işlerini eksiksiz tamamlayıp, araçların 

yakıt kontrolünü takip etmek. 
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5. Şeflikte cenazelere gassal ve gasilhane hizmeti vermek, kefen bezi, mezar tahtası teminini ve takibini 

yapmak. 

6. Vatandaşların 24 saat hizmet alabileceği şekilde program yapmak.  

7. Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde Mezarlıklar Şefliği olarak, bölgesindeki mezarlıklara defnedilen 

tüm cenazelere ait kayıtları tutmak ve düzenli olarak arşivlemek ve gerekli istatistik çalışmalarını 

yapmak. 

8. Mezarlıklar Şefliği olarak Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde mezar yerlerini hazırlamak. 

9. Mezarlıklar Şefliği olarak Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde ve haricinde cenazelerin nakil 

işlemlerini cenaze aracı ile ücretsiz olarak yapmak.  

10. Mezarlıklar Şefliği olarak Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde mezar yerini onarmak isteyen 

vatandaşlara mezar yeri onarımı için izin vermek 

11. Mezarlıklar Şefliği olarak Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde mezarlık alanlarına yapılacak olan             

çeşme yerlerini ve modellerini belirlemek. 

12. Mezarlıklar Şefliği olarak Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan mezarlıkların bakım, onarım 

ve temizliğini yapmak veya yaptırmak. 

13. Mezarlıklar Şefliği olarak Kırşehir Belediyesi sınırları dahilinde yeni mezarlık alanlarının tespitinde 

gerekli katkıyı sağlamak. 

14. Cenazenin defnedileceği mezar yeri önceden alınmış ise, cenaze sahibi tarafından mezar yeri kullanma 

belgesi gösterildikten sonra işlem yapılarak, mezar yeri hazırlatılır. 

15. Bedelli yer tahsisi yapılan mezar yerlerinin kullanma hakkı, kanuni varisleri hariç hiçbir şekilde 

başkalarına devredilemez. 

16. Mezarlıklarda defin tarihinden itibaren 5 yılını dolduran mezarlar ile münferit veya aile kabri olarak 

satın alınıp 5 yıl boyunca inşası yaptırılmayan ve kaybolan mezarlardan müdüriyet sorumlu değildir. 

Alınan yerler, mutlaka alan kişi tarafından inşası yaptırılarak muhafaza edilir. 

17. Tüm mezarlıklarda mezar yeri ebatları asgari : 110 cm x 230 cm ( Dıştan-Dışa ) 

18.  Aile Mezar yeri ücretleri her yıl Belediye encümenince belirlenir. 

19. Tüm mezarlıklarda defnedilecek cenazeler için yer tahsisi, belirlenen yasal ebatlarda olmak üzere 

Mezarlıklar Şefliğince yapılır.  

20. Mezar yeri tahsisleri; cenazenin sırasıyla eşi, oğlu-kızı, ana-babası, kardeşi gibi en yakın mirasçılarına 

yapılır ve ilgili kişiye ‘Aile Kabri Tahsis Belgesi’ verilir. 

21. Asri Mezarlık’ta müsait olan sıra mezarlıklarda, yeni açılan mezarlıklarda cenazesiz boş yer veya aile 

kabri şeklinde satışlar, Belediye Encümenince belirlenen tarifeye göre ilgili müdürlükçe yapılır. Her 

türlü boş mezar yeri tahsisini yapıp yapmamak müdürlük yetkisindedir. 

22. Asri Mezarlık’ta cenaze için tahsis edilen yer hemen planda işaretlenerek, tarifede belirtilen ücret peşin 

alınır ve ‘Mezar Yeri Kullanma Belgesi’ verilir. 

23. Vatandaşlar tarafından satın alınan ve kendi arzusu ile bu yeri kullanmaktan vazgeçtiğini beyan eden 

kişilere ait mezar yerlerinin yer bedeli iade edilemez. 

24. Mezar inşaatı ve mezarlıklarda yapılacak her türlü çalışma Şefliğin iznine tabidir. 

25.  Mezarlıklara ziyaret gün doğumundan gün batımına kadar yapılabilir. Gün batımından sonra ziyaretçi 

kabul edilmez. 

26. Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vs. gibi manilere çıkmak ve tırmanmak, mezarların üstüne 

çıkmak ve oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine 

konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne 

olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükûnlarını ihlal etmek, mezarlıklara zarar vermek ve mevcut 

definlere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak yasaktır. Yasaklara uyumayanlara 

Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Belediye Encümeni tarafından belirlenen cezai 

müeyyide uygulanır. 

27. Belediyenin belirlediği mezarlık alanı haricindeki yerlere cenaze defnedenler hakkında 5237 TCK – 

196 maddesi uygulanması istenir. 
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28. Mezarlıklar Şefliği olarak mezarlıkta kullanılacak lahit mezar ve mezar taşlarının modelleri ve 

standartlarını belirlemek. 

29. Mezarlıklar Şefliği olarak aile ve bireysel mezarların yerini, standarttını belirlemek. 

30. Mükerrer defin: Toprağın cenazeyi tam olarak ayrıştırabilmesi kabiliyeti çerçevesinde 5 seneden az 

olmamak üzere, cenaze sahibinin birinci dereceden yakınlarından en az bir veya birkaç kişinin 

muvafakati ile cinsiyet gözetmeksizin, dini koşullarda define uygun cenazelerde mükerrer defin 

yapılabilmektedir.   

31. Mezarlıklar Şefliği olarak Asri ve diğer mezarlıklarda defin ve cenaze ile ilgili tüm hizmetler (Aile 

Mezarlıkları Hariç) ücretsiz olarak yapılır.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Görev ve Hizmet İcrası 

 

Görevin Alınması 
MADDE 11- (1) Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine 

kaydedilerek ilgilisine verilir. 
 

Görevin planlanması 

MADDE 12- (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ndeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan 

dâhilinde yürütülür. 

 

Görevin yürütülmesi 

MADDE 13- (1) 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 dâhilinde 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 tanzim eder. 

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

durumunda (izinli ve raporlu olması durumu olsa bile) 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, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve 

Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının 

parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM 
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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 sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. 

3. Müdürlüğü ilgilendiren yazışmaları elektronik ortamlarda işlenerek müdüre havale edilir. Havale 

edilen yazıyı müdür ilgili personele yine elektronik ortamda gönderir. Havale tarihinden itibaren 

yazının sorumluluğu personele aittir. hızlı ve verilen süre içerisinde cevap yazmak veya yazı ile ilgili 

işlem yapmak personel sorumluluğundadır. 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Denetim 

 

Denetim, Personel Disiplin Hükümleri: 

MADDE 17- 

1. Park ve Bahçeler Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir. 
2. Park ve Bahçeler Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri 

yürütür. 

3. Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, 

ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan dosyalar tutulur. 

4. Birim personelinin mesai saatlerine riayet etmesi ve yasal kılık kıyafetlerinden birim müdürü ve bağlı 

bulunduğu başkan yardımcısı sorumludur. 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, daha önce yürürlükte olan Park ve 

Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış olacaktır. 

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 19 – (1) İşbu Yönetmelik sekiz bölüm, yirmi bir maddeden oluşmaktadır. Yönetmelikte 

hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 

 

Yürürlük 

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve yayımı ile yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırşehir Belediye Başkanı yürütür. 

 

 

 

Turgay KAYA   Akan EROĞLU   Şahap İlker KOCA 

Meclis Başkan V.       Katip Üye          Katip Üye   

    

 



 

 

 

 

 

 

T.C. 

      KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

   MECLİS KARARI 

 

       
  

 
           Meclis Başkanı, 01/09/2022 Perşembe günü saat 14.00’da Eylül ayı Olağan Meclis 

Toplantısında toplanmak üzere Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısını kapattı. 
 
 

 
 

 
     Turgay KAYA  Akan EROĞLU       Şahap İlker KOCA           
             Meclis Başkan V.                               Kâtip Üye                                            Kâtip Üye 

 


