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02.02.2015 tarihli ve 29255 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan, Resmi Yazrgmalarda
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkrnda Yonetmelik htiktimlerine dayanrlarak Belediyemizin
ttim birimlerinde uygulanmak tizere hazrclan Kocaeli Btiytikgehir Belediye Bagkanh[r Resmi
Yazrpma Kurallan Y<inergesi ekte sunulmugtur.
Bu Y<inerge ile Kocaeli Btiytikgehir Belediye Bagkanh[rnda uygulanacak olan resmi
yaztgmalara iligkin kurallar belirlemiq ve bilgi, belge veya doktiman ahgveriginin hrzh ve
giivenli bir bigimde ytirtittilmesi belli ilkelere ba[lamrqtrr.
Yrinergenin uygulanmasrnda, gerekli hassasiyetin gosterilmesini <inemle rica ederim.

MANOGLU
ibrahim
Kocaeli Biiytikgehir Belediye Baqkanr

Ek: Yonerge (48 Sayfa)

Da[rtrm:
A+B Planr

Karabaq Mah. Salim Derviqoflu Cd. No: 80 izmit-KOCAELi
Telefon No: (262) 3 1 8 10 01
Faks No: (262) 317 25 42
e-posta: yaziisler@kocaeli.bel.tr internet Adresi: www.kocaeli.bel.tr

,

Bilgi igin: Ertan PARLAK
Birim Sorumlusu
Telefon No: (262) 318
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KocAELi nUvUx$nuin gu,BnivE BA;KANI TGt
nrsui YAZTgMA KURALLaT v6Nnncnsi
BIRINCI BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar
Amag

MADDE 1- (1) Bu Yonergenin amac; 02.02.2015 tarihli ve 29255 sayrh Resmi
Gazetede yaymlanan, Resmi Yazrgmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkrnda
Y<inetmelik htiktimlerine grire belediyemizde uygulanacak olan resmi yaztsmalara iliqkin
kurallan belirlemek ve bilgi, belge veya doktiman ahgveriqinin hrzh ve gtivenli bir bigimde
yiirtit{ilmesini sa[l amaktrr.
Kapsam

MADDE 2-

(l) Bu Yrinerge esaslan, Kocaeli Btiytikqehir Belediye Bagkanh[r

birimlerini kapsar.
Dayanak

MADDE 3- (l) Bu Y<inerge, 5216 sayrh Btiytikqehir Belediyesi Kanununun l8 inci
maddesinin (a), (b), (d) ve (e) bentleri ile 02.02.2015 tarihli ve 29255 sayrh Resmi Gazetede
yayrmlanan, Resmi Yazrqmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkrnda Yrinetmeli[in 33
iincti maddesinin 1 inci fikrasrna dayanrlarak hazrrlanmrgtrr.
Tanrmlar
MADDE 4- (l) Bu Yrinergede gegen;
a) Belediye: Kocaeli Btiyiikgehir Belediyesini,
b) Bagkanhk: Kocaeli Btiytikqehir Belediyesi Baqkanh[rnr,
c) Baqkan: Kocaeli Btiytikqehir Belediye Baqkantnr,
g) Genel Sekreter: Kocaeli Btiytikqehir Belediyesi Genel Sekreterini,
d) Genel Sekreter Yardrmcrsr: Kocaeli Btiytikqehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardrmcrsrnr,
e) Daire Baqkanr: Kocaeli Btiytikqehir Belediyesindeki Daire Baqkantnt,
f) Birim: Kocaeli Btiytikgehir Belediyesi btinyesindeki; Genel Sekreterli[i, Genel
Sekreter Yardrmcrh[r, Teftiq Kurulu Baqkanhfir, Birinci Hukuk Mtiqavirli[i, Daire Bagkanhlr,
Ozel Kalem Mtidtirlti$i, $ube Mtidtirlti$i,
g) Birim Amiri: Kocaeli Btiyi.ikgehir Belediyesi birimlerinden sorumlu y<ineticileri,
!) Dafrtrm Planr: Bu y<inerge kapsamrnda belirlenmiq muhatap gruplannr,
h) Aidiyet Zinciri: Belgenin hazrrlanmasrndan tasfiyesine kadar olan stireci,
r) Belge: Herhangi bir bireysel iqlemin, kurumsal fonksiyonun veya kurumsal iqlemin
yerine getirilmesi igin ahnmrg ya da idare tarafindan hazrrlanmrq; igerik, iligki ve formatr ile
ait oldupu fonksiyon veya iqlem iqin delil teqkil ederek aidiyet zincirini muhafaza eden, el
ya s ya da grivenli elektronik imza ile imzalanmrq ve EBYS ya da kurumsal belge kayrt
sistemleri iginde kayt altrna ahnmrq her ttirlti kayrth bilgi veya doktimanr,
i) Devlet Teqkilatr Merkezi Kayrt Sistemi (DETSIS): Bagbakanhk tarafindan
yiirtittilen Elektronik Kamu Bilgi Yonetim Sistemi (KAYSiS)'nde yer alan ve idarelerin
merkez, taqra ve yurtdrqr tegkilatrndaki birimlerinin Ttirkiye Cumhuriyeti Devlet Teqkilatr
Numarasr ile tanrmlandr[r alt sistemi,
j) Dokiiman: Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesi amacryla birim tarafindan
hazrrlanan ya da toplanan her ttirlti bilgiyi,
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k) Elektronik Belge Ytinetim

Sistemi (EBYS): idarelerin faaliyetlerini yerine
getirirken oluqturduklan her ttirlti doktimantasyonun igerisinden idare faaliyetlerinin delili
olabilecek belgelerin ayrklanarak bunlann igerik, tistveri, format ve iligkisel ozelliklerini
koruyan, belgelerin ait oldugu fonksiyon veya iglem igin delil teqkil eden ve aidiyet zinciri
igerisindeki yonetimini elektronik ortamda sa[layan sistemi,
l) Elektronik imza: Baqka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle
mantrksal ba[lantrsr bulunan ve kimlik dofirulama amacryla kullanrlan elektronik veriyi,
m) Elektronik Onay: Gtivenli elektronik imza kullanrlmayan durumlarda paraf yerine
gegecek kaydrn elektronik ortamda ahnmasrnr,
n) Elektronik ortam: EBYS ya da kurumsal belge kayrt sistemleri igerisinde bilgi,
belge veya doktimanlann hazrrlandrfir ve kayrth oldu[u her ttirlti bilgi ve iletigim teknolojisi
araglannr,
o) Elektronik Sertifika Hizmet Saflaycrsr: 5070 sayrh Elektronik imza Kanununa
uygun gekilde elektronik sertifika, zaman damgasr ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri
sa[layan idareler ile gergek veya ozel hukuk ttizel kigilerini,
<i) Elektronik $ifreleme Sertifikasr: Elektronik belgelerin qifrelenmesi amacryla
yetkili elektronik sertifika hizmet sa[layrcrlan tarafindan iiretilen elektronik sertifikayr,
p) Elektronik Veri: Elektronik, optik veya benzeri yollarla tiretilen, taqrnan veya
saklanan kayrtlan,
r) e-Yazrgma Teknik Rehberi: Elektronik ortamda yaprlacak resmi yazrqmalar
kapsamrnda oluqturulan belgelerin yaprsl, formatr, imzalama ve qifreleme mekanizmalan gibi
teknik hususlan tarumlayan ve Bagbakanhfirn uygun g<irtigti ahnarak Kalkrnma Bakanhfr
tarafindan yayrmlanan rehberi,
s) Fiziksel Ortam: Ka[rt ortamrnda yaprlan iqlemleri,
g) Form: Bigimli belgeyi,
t) Format: Elektronik dosya tiirlerini,

u) Giinliik Rapor (Log): EBYS'de yaprlan ekleme, de[iqtirme, silme, arama,
gortinttileme, gonderme ve alma gibi iqlemlerin hangi EBYS elemanr rizerinde ve kimin
tarafindan gergekleqtirildigi ile iqlemin gergekleqtirildiEi tarih ve zaman bilgisini ihtiva edcn
kayrtlan,
ti) Gtivenli Elektronik imza: Mtinhasrran imza sahibine ba[h olan, sadece imza
sahibinin tasamrfunda bulunan gtivenli elektronik imza oluqtuffna aracr ile olugturulan,
nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimli[inin ve imzalanmrq elektronik
veride sonradan herhangi bir de[igiklik yaprhp yaprlmadr[rnrn tespitini sallayan elektronik
imzayr,
v) imza Oluqturma Aracr: Elektronik imza oluqturmak tizere, imza oluqturma
verisini kullanan yazirm veya donanlm araclnl,
y) Imza Oluqturma Verisi: Imza sahibine ait olan, imza sahibi tarafindan elektronik
imza olugturrna amacryla kullanrlan ve bir egi daha olmayan gifreler, kriptografik gizli
anahtarlar gibi verileri,
z) imza Sahibi: Fiziksel ortamda tiretilen belgeyi imzalayan veya elektronik imza
oluqturmak amacryla bir imza olugturma araclnl kullanan gergek kigiyi,
aa) Resmi yazr$ma: idarelerin kendi iglerinde, birbirleriyle veya gergek ya da ttizol
kiqiler ile iletigim safilamak amacryla fiziksel ortamda veya gtivenli elektronik imz.a
kul I anarak el ektronik ortamda ytirtitttikl eri stireci,
bb) Standart Dosya Planr: Kurumsal iglemler ve bu iqlemler sonucunda oluqturulan
veya ahnan belgelerin tiretim yerleri ile olan iligkisi belirtilerek konu veya fonksiyon esasrna
g<ire dosyalanmasrnr sallamak amacryla geliqtirilen ve Bagbakanhk tarafindan yayrmlanan
srnrflama gemaslnr,
cc) Ust Yazrz Belgenin, varsa ek listesi ve da[rtrm listesi dahil, ek harig krsmrnr,
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gg) Ig Yazrgma: Belediye birimleri arasrnda yaprlan yazrqmalan,

dd) Drq Yazryma: Belediye birimleri ile di[er kurum, kuruluq ve kigiler

arastnda

yaprlan yazrqmalan,

ee) Giden Evrak: Belediyemizden grkan ve di[er kurum, kurulug ve kiqilere
g<inderilen belgeyi,

ff) Gelen Evrak: Di[er kurum ve kuruluqlar ile kiqilerden belediyemize gelen belgeyi,
gg) Yetkili Makam: Mevzuatta belirtilen gdrevleri yerine getirme hususunda ytirtitme
ve karar verrne yetkisine sahip grirevlileri,
Idare: Kamu kurum ve kuruluqlannr,

[[)

hh) Ustveri (Metadata): Bir belgeyi tanrmlayan g<inderici, konu, tarih, sayr ve benzeri

bilgileri,

r) Zaman damgasr: Bir elektronik verinin, tiretildifi, de$iqtirildi[i, gonderildi[i,
alrndr[r ve/veya kaydedildigi zamanrn tespit edilmesi amacryla elektronik sertifika hizmet
sallayrcrsr tarafindan gtivenli elektronik imza ile do[rulanan zamaflkaydrnr,
ifade eder.

ixiNci n0lUtvt
Belge Ozellikleri

Niisha Sayrsr

MADDE 5- (1) Muhataba grinderilmek iizere fiziksel ortamda haztrlanan belgeler,
paraflr ntishasr hazrlayan birimde kalacak gekilde en az iki niisha dtizenlenir.
Belgenin qekli tizellikleri
MADDE 6- (1) Belgelerin A4 (210x297 mm) boyutundaki ka[rda grktr ahnacak
gekilde hazrrlanmasr esastrr.
(2) Belge ekleri farkh form, format veya ebatlarda hazrrlanabilir.
(3) Ust yaziarda kaprdrn bir yiizti kullanrlrr. Ancak tist yazrnrn ekleri igin ka[rdrn her
iki yiizti de kullanrlabilir.
Yazr tipi ve harf biiytiklii$i
MADDE 7- (l) Elektronik ortamda hazrlanan belgelerde "Times New Roman" veya
"Arial" yazr tipi normal yazr stilinde kullanrlrr. Harf btiyiikltigtintin Times New Roman igin
12 punto, Arial igin I I punto olmasr esastrr. Ancak gerekli hallerde metinde harf btiyiikltigti 9
puntoya, iletiqim bilgilerinin yazrmrnda ise 8 puntoya kadar dtiqtirtilebilir. Ustyazr eki
mahiyetindeki, farkh form, format veya ebatlarda hazrlanan rapor, analiz ve benzeri
metinlerde farkh yazr tipi ve harf btiytiklii$i kullanrlabilir.
(2) Metin iginde kahn (bolt) ve altr gizglli yazr yazimaz, ahntiar trrnak iginde ve e[ik
(italik) olarak yazrlabilir.

UeUNcU nolUlr
Belgenin Btiliimleri
Yazl alanr
MADDE 8- (l) Belgenin yazt alam sayfanrn tist, alt, sol ve sa[ kenanndan 2,5 cm
bogluk brrakrlarak dtizenlenir.
(2)Yan alanr drqrna sayfa numarasl ve varsa ek numarasr harig hiqbir ifade veya ibare

yazimaz.
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Baqhk

MADDE 9- (1) Baqhk (antet), belgeyi gcinderen idarenin adrnrn belirtildigi boltimdtir.
Baqlr[rn yazrmndaDETSiS'te yer alan baqhk kayrtlan esas ahnrr.
(2) Baghk, belgenin yazr alanrmn tist krsmrna ortalanarak tig satrn gegmeyecek gekilde
yazlr. ilk satrra uT.C." krsaltmasr, ikinci satrra idarenin adr btiytik harflerle 'KOCAELI
nUVUfgnHiR BELEDIYE BA$KANLIGI" qeklinde ve tigiincti satrra birimin adr ilk
harfleri btiytik difierleri ktigi.ik harflerle ortalanarak "Yazr igleri ve Kararlar Dairesi
Baqkanh[r" qeklinde yazlr (6rnek l).
(3) Birimler arasl ya da kurum drqrna yazlan yazilar da, tigtincti satrnn sonuna veya
d<irdtincti bir satrr yaprlarak mtdiirltik adr yazlarnaz.
Sayr

MADDE

10-

Tarih
MADDE

ll- (l) Tarih, fiziksel ortamda belgeye ilgili birimden sayr verildi$ zamant

(1) Belgelerde sayr bulunmasr zorunludur. "Sayr:" srrasryla; DETSiS'te
belirtilen Ttirkiye Cumhuriyeti Devlet Tegkilatr Numarasr, standart dosya planr kodu ile belge
kaytt numarasrndan oluqur ve bunlann araslna krsa gizgi igareti (-) konulur (6rnek 2).
(2) Say ve tarih, belge tizerindeki ttim imzalar tamamlandrktan sonra aynr anda verilir.
(3) "Sayr:" yan baqh[r, baqhfrn son satrnndan itibaren iki satrr boqluk brrakrlarak ve
yazr alanrmn solundan baqlanarak yaz:lrr (6rnek 2).
(4) Elektronik ortamda gtivenli elektronik imza ile haarlanan belgelerin kayrt
numarasr, baqrna "E.u ibaresi konularak yaz:ir:-i' (6rnek: 60941501-010.04-8.4752). Bu
belgelerde sayr bilgisine belge tistverisinde veya belge tizerinde yer verilir.

belirtir.
(2) Fiziksel ortamda hazrrlanan belgelerde tarih, sayr ile aynr satrda olmak izere yazl
alantnrn en sa[rnda yer alrr (6rnek 3). Tutanak, rapor, tebli[-tebellti[ belgesi ve benzeri
belgelerde ise tarih, metnin bitiminde yer alabilir.
(3) Tarih; giin, ay ve yrl olarak rakamla yazilr. Ay ve giin iki haneli, yrl ise d<irt haneli
olarak diizenlenir (Ornek: 01.09.2014 veya 0410912014 gibi). Ay adlan, harfle de yazrlabilir.
Bu durumda giin, ay ve yrl aralanna herhangi bir iqaret konulmaz (6rnek: 10 Ekim 2Ol4 veya
09 OCAK 201a gibi).
(4) Elektronik ortamda gtivenli elektronik imza ile hazrrlanan belgelerde tarih
bilgisine belge tistverisinde veya belge tizerinde yer verilir. Belge tizerinde bulunan gtivenli
elektronik imzalann uzun vadeli dofirulamaya imkan verecek nitelikte olmasr ve bu imzalarrJa
zaman damgasr bulunmasr zorunludur. Belgenin en son yetkili tarafindan gtivenli elektronik
imza lle imzalandrfir zarrl,anr gristeren zatnan damgasrndaki tarih bilgisi belge tarihi olarak
esas ahnrr.

Konu

MADDE 12- (1) "Konu:" yan baqh[r, "Sayl:" yan baqh[rnrn bir alt satrnna yazi:r,.
Belgenin konusu, yazr alanrmn dikey orta hizasrnl gegmeyecek bigimde kelimelerin bag
harfleri btiytik olarak ve sonuna herhangi bir noktalama igareti konulmaksnrn yazrll-r. Konu
bir satrn gegerse ikinci satlr "Konu:" yan baqh[rnrn altr boq brrakrlarak yaziv. (6mek 4).
Muhatap

MADDE 13-

(l)

Muhatap, belgenin gcinderildi[i idareyi ya da kiqiyi belirtir. Bu
boltim konunun son satrnndan itibaren, belgenin uzunlu[una gore iki ila dcirt satrr boqluk
brrakrlarak ve sayfa ortalanarak

yazir.
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(2) Muhatabrn idare ya da rizel hukuk ttizel kiqisi olmasr durumunda adr btiyiik harflerle
yazi:-r. Muhatap idarenin adrrun yazrmrnda DETSiS'te yer alan kayrtlar esas ahnrr. Muhatap
idarenin adrnrn yazrmrnda "T.C." ibaresi belirtilmez. ihtiyag duyulmasr halinde muhataba
iliqkin birim adr bilgileri parantez iginde ilk harfleri btiytk di[erleri ktiqtik harflerle bir alt
sattra yazir. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardrmcrsrnr muhatap belgelerde <ince
"GENEL SEKRETERE", "GENEL SEKRETER YARDIMCILIGINA" ibaTesi yazrlv, bir alt
sattrda ise parantez iginde "Sayrn" ibaresinden sonra yetkilinin adr ilk harfi btiyiik di[erleri
ktigiik, soyadr ise biiytik harflerle yazrlr.r (6rnek 5).
(3) Belediye drqrna grinderilen belgelerde, mutlaka belgenin gidece[i yerin adresi,
muhatap satrnnrn altrna satrr ortalanarak, ilk harfleri bi.iytik diperleri kiigtik harflerle yazir.
Adres bilgisi, uzun olmasr halinde birden fazla satrra yazrlabilir. Muhatap gerqek kiqi ise
muhatap boliimtine "Sayn" kelimesinden sonra muhatabrn adr ilk harfi btiytik dilerleri kfignk
harflerle, soyadr ise btiyiik harflerle yazir (Ornek 5).
(4) Ba[h, ilgili veya iligkili idarelere g<inderilecek belgeler do[rudan o idareye
gcinderilebilir (6rnek 5).
(5) Birim Amiri tarafindan gerekli g<irtildti[ti hallerde da[rtrmh belgelerin muhatap
bdltimtine'DAGITIM YERLERINE" ibaresi yaz:Irabllir (6rnek 1 3 ).

itgi
MADDE

14-

(1) ild, belgenin ba[lantrh oldugu di[er belge ya da

belgelerin

belirtildigi briltimdtir.
(2) "ilgi' yan bagh[r, muhatap boltimtintin son satrnndan itibaren iki satrr bogluk
brrakrlarak ve ya alarurun solundan baqlanarak yazrlr (6rnek 6).
(3) "Sayr", "Konu" ve "ilgi" yan baqhklanndan sonra kullanrlan iki nokta ":" igareti
aym hizada y azir (Ornek 6).

(4) ilgide yeralan bilgiler bir satrn gegerse, devamr "ilgi" yan bagh[rnrn ve srralamayr
g<isteren harflerin altr bo; brrakrlarak alt satrra yazir (Ornek 6).
(5) ilginin birden fazla olmasr durumunda, belgeler onceki tarihli olandan baqlanarak
tarih srrasrna gcire srralanrr. Srralamada, Tiirk alfabesinde yer alan btittin kiigtik harfler,
kendilerinden sonra kapama parantez igareti ")" konularak kullanrlrr (Ornek 6).
(6) ilgide, ilgi tutulan belgeyi gdnderen idarenin adr ile belgenin tarihi ve sayrsr
belirtilir. Ancak ilgi tutulan belge, muhatap idarenin daha <ince g<inderdi[i bir belge veya
muhatap idareye daha rince grinderilen bir belge olmasr durumunda idare adr belirtilmez
(Ornek 6).
(Z). ilgide, "... tarihli ve ... sayrh ..." ibaresi kullanrlrr ve ilginin sonuna nokta igareti
konulur (Omek 6).
(8) ilgide belirtilen belge gergek kiqiden geliyorsa ilgi boltimti "........... 'rn ........ tarihli
baqvurusu." bigiminde yazir (6rnek 6).

Metin
MADDE 15- (l) Metin, "ilgi" ile "imza" arasrndaki krsrmdrr.
(2) ilgi ile metin baglangrcr arasrnda bir satrr, ilgi yoksa belgenin muhatabr ile metin
baqlangrcr arasrnda iki satrr bogluk bulunur (6rnek 7).
(3) Metindeki kelime aralannda ve noktalama igaretlerinden sonra bir karakter bogluk
brrakrlrr. Noktalama igaretleri kendinden rince gelen harfe bitigik yazir.
(4) Paragrafa 1,25 cm (l Tab) igeriden baglanrr ve metin iki yana hizalanrr. Paragraflar
arasrnda satrr boglu[u brrakrlmaz (6rnek 7). ihtiyag duyulmasr halinde paragraflar harf veya
rakam ile srralanabilir.
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(5) Birden fazla sayfa tutan list yanlarda baghk, sayr, tarih, konu, muhatap ve ilgi
bilgilerine sadece ilk sayfada; imza, ek, dafirtrm ve iletiqim bilgilerine ise sadece son sayfa da
yer verilir (6rnek 8).
(6) Metin iginde gegen sayrlar rakamla veya harfle yanlabilir. Gerekli gtiriilmesi
halinde saylar rakamla yazrldrktan sonra parantez iginde harfle de gosterilebilir.
(7) Dort ve d<irtten gok haneli saylar sondan sayrlmak izere tiglti gruplara aynlarak
yaz:Jr ye araya nokta iqareti konulur (6rnek: 1.452; 25.126; 326.197). Saylarda kesirler
virgiil ile aynlrr (6rnek: 45,72).
(8) Belge, Ttirk Dil Kurumu tarafindan hazrlananYazrm Krlavuzu ve Tiirkge Sozliik
esas ahnarak dil bilgisi kurallanna gore anlamh ve rizlii olarak yazill.r. Belge iginde zorunlu
olmadrkga yabancr kelimeye yer verilmez, verildi[i durumda ise parantez iginde anlamt
belirtilir. Ancak muhatabr yabancr [ilke veya uluslararasr kuruluq olan resmi yazrgmalarda
yabancr dil kullanrlabilir. Bu durumda belge varsa uluslararasr yazl;ma usullerine gtire
oluqturulabilir. Aynca yabancr dille yazrlan belgenin el yazrsryla atrlan imzah ya da gtivenli
elektronik imzah Ttirkge karqrhfr da oluqturulur ve birimde kalan nrishasrna eklenerek
saklanrr.

(9) Metin iginde krsaltma kullanrlacak ise ifadenin ilk kullanrldr[r yerde agrk bigimi,
Btiyiik Millet Meclisi (TBMM)].

sonra parantez iginde krsaltma yaz:Jrlil. [6rnek: Ttirkiye
(10) Metnin son b<iltimti:

a) Yazlarda arz ve rica srizctiklerinin kullanrlmasrnda tist, eg ya da ast dtizeylik esas
almrr.

b) Yazrgma yapan makamlar arasrndaki hiyerarqi ycintinden, alt makamlara "Rica
ederim.", tist ve aynr dtizeydeki makamlara" Arz ederim." ibaresiyle bitirilir.
c) Ust, aynr dtzey ve alt makamlara birlikte da[rtrmh olarak yaprlan yazrgmalarda
" Arz ve rica ederim." ibaresiyle, dafirtrmh olmayan sadece bir muhataba gonderilen yazr " Arz
ya da rica" ibaresiyle bitirilir.
g) Gergek kigileri muhatap yazrsmalar; "Saygrlanmla.", "iyi dileklerimle." veya
" Bil gilerinize sunulur. " ibareleriyle bitirilir.
d) Belge iki imzah ise "Arz ederiz" veya "Rica ederiz" ibaresiyle bitirilir.
e) Makama sunulan onaylann ve yaziann sonunda, konunun gerektirdi[i iglem
bigimine g<ire; "olurlartntza", "bilgilerinize", utakdirlerinize", "gerepine mtisaadeleinizi" arz
ederim kullanrlrr.
f) 5393 sayrh Belediye Kanununun 42 nci maddesi gere[ince Bagkan adrna imza
yetkisi verilen makamlarca imzalanarak gonderilen yaziar baqkanrn hitap edeceli gekilde

bitirilir.
imza

16- (l) Metnin bitiminden itibaren iki ila drirt satrr boqluk brrakrlarak
belgeyi imzalayacak olan makam sahibinin adr, soyadr ve bunlann alhna unvanl yazr alanrntn
en sa[rna ortalanarak yazlr (Ornek 9).Imza, ad ve soyadrn tizerinde brrakrlan boglu[a atrlrr.
El yazrsryla atrlan imza, kaybolmayacak ve kalrda iglemesini sa[layacak kalemle atrlrr.
Elektronik ortamda yaprlacak resmi yazrgmalarda,imza yetkisine sahip kiqi belgeyi, giivenli
elektronik imzasr ile imzalar.
(2) Belgeyi imzalayanrn adr ilk harfi btiytik di[erleri ktigiik, soyadr ise briytik harflerle
yazir. Unvan ad ve soyadrn altma ilk harfleri btiytik di[erleri ktigtik harflerle yazir.
Akademik unvanlar veya riitbeler adrn <in tarafina ya da bir satrr alhna ilk harfleri btiy{ik
di[erleri krigtik harflerle agrk ya da krsaltrlarak yazrlabilir.
(3) Belgeyi imzalayacak olan makam, yaztntn gidece[i makama gore Kocaeli
Btiytikgehir Belediyesi Yetki Dewi ve Imza Yetkileri Ycinergesine uygun olarak belirlenir.

MADDE
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(4) Belgeyi, imza yetkisi dewedilen makam imzaladr[rnda, imzalayarun adt ve soyadr

birinci satrra, yetki devreden makamr gristeren "Bagkan a." bigimindeki ibare ikinci satlra,
imzalayan makamrn unvanl ise iigiincii satrra yazir (Ornek 9). Belediye birimleri arasrndaki
ig yazrgmalarda yetki devredenin unvanl kullanrlmaz.
(5) Belge vekaleten imzalandr[rnda, imzalayarun adr ve soyadr birinci sattra, vekalet
olunan makam "Belediye Bagkanr V." bigiminde ikinci satrra yaz:llr (6rnek 9).
(6) Belgenin iki yetkili tarafindan imzalanmasr durumunda tist unvan sahibinin adr,
soyadr, unvanr ve imzasr salda yer alrr. Belgenin ikiden fazla yetkili tarafindan imzalanmast
durumunda en iist unvan sahibinin adr, soyadl, unvanl ve imzasr en solda olmak izere
yetkililer unvan srrasrna g<ire soldan sa[a dogru srralanrr (6rnek l0).
(7) Fiziksel ortamda rapor ya da benzeri bir belgenin hazrrlanmasr halinde belgenin
son sayfast imza sahibi ya da imza sahipleri tarafindan imzalanrr. Son sayfadan onceki
sayfalar ise imza sahibi ya da imza sahipleri tarafindan imzalanrr ya da paraflanrr. Gerekli

gortilmesi halinde sayfalar aqca miihiirlenir. lmza, paraf veya mtihtir metin btiltimtintin
okunmasrnr..engellaneyecek qekilde sayfada yer alrr.
(8) Ust yanya iliqkin olarak birim tarafindan hazrlanan ve yedinci fikrada belirtilenler
haricindeki ekler, imza sahibi ya da imza sahiplerinden en az biri tarafindan imzalanrr ya da
paraflarur veyahut paraf zincirinde yer alanlann en az biri tarafindan paraflanrr. Gerekli
g<irtilmesi halinde sayfalar mtihtirlenir.Imza, paraf veya mtihtir metin b<iltimtintin okunmastnt
engellemeyecek gekilde sayfada yer alrr.
(9) Fiziksel ortamda hazrlanan dalrtrmh belgelerde ntishalann her biri ilgili makam
tarafindan imzalanabilece[i gibi, imzalanan bir ntisha Y<inergenin 28 inci maddedeki usule
g<ire gofaltrl arak da muhatapl ara gcinderi I ebilir.
(10) Usultine uygun yetki devri yaprlmadrkga, yetkilinin yerine imzaatiamaz.

EK

MADDE 17- (l) Belgede ek olmasr halinde "Ek:" baghlr imza boltimtinden sonra
uygun satrr boqlu[u brrakrlarak ve yazr alanrmn solundan baqlanarak ilk harfi btiytik ikinci
harfi ktigiik yaz:Jlr. Belgenin sadece bir eki olmasr durumunda "Ek:" baqhprnrn sa[rnda eki
belirtecek ibareye yer verilir. Belgede birden fazla ek varsa "Ek:" baqhlrrun altrnda ekler
numaralandrnlrr ve ekleri belirtecek ibarelere yer verilir. Eklerin sayfa sayrsr parantez iginde
belirtilir (6rnek ll). Birden fazla ek olmasr durumunda eklerin tizerinde ek numarae yazr
alamrun sa[ tist kogesinde belirtilir (6rnek: EK-I, EK-2).
(2) Ek listesi yazr alanrna sr[mayacak kadar uzunsa ayn bir sayfada "EK LISTESi'
baqlr[r altrnda g<isterilir ve tist ya yaeklenir (Ornek l2).
(3) Belge eklerinin muhataba gonderilmedili durumlarda "Ek konulmadr" ya da "Ek.... konulmadr" ifadesi yazrlll- (6rnek l3).
(4) Gtivenlik gerekgesiyle, teknik veya benzeri nedenlerle tist yazryla birlikte
g<inderilemeyen veya ahnamayan belge ekleri tist yazryla iliqkilendirilmek suretiyle tist
yaztdan ayn olarak g<inderilebilir veya ahnabilir. Soz konusu nedenlerle ahnan belge ekleri
tist yazryla iliqkilendirilmek qartryla tist yazrdan ayn olarak muhafaza edilebilir.
DaIrtrm

MADDE 18- (l) Belgenin birden fazla muhataba g<inderilmesi durumunda da[rtrm
b<iltimtine yer verilir. "Da!rtrm:" bagh[r, ek varsa "Ek:" b<iltimtinden sonra, ek yoksa imza
bciltimtinden sonra uygun satrr boqlu[u brrakrlarak yazr alarurun solundan baglanarak yazir
(6rnek l3).
(2) Belgenin gere[ini yerine getirme durumunda olanlar "Gere!i:" krsmrna, belgenin
igeri[i hakkrnda bilgi sahibi olmasr istenenler ise "Bilgi:" krsmrna yazir. "Gere[i:" krsmr
"Da[rtrm:" baqh[rnrn altrna, "Bilgi:" krsmr ise "Gerefii:" klsml ile aynr satrra ye ya alarunrn

7
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ortasrna do[ru yazl/.t. "Bilgi:" krsmr yoksa muhatap adlarr do[rudan "Da!ltlm:" baqh[rnrn
altrna yazir (6rnek l3).
(3) Da[rnmh belgeler dalrtrm b<iltimtinde belirtilen muhataplara g<inderilir. Da[rtrm
briliimti yazr alanrna sr[mayacak kadar uzunsa ayn bir sayfada'DAGITIM LiSTESI" baqh[r
altrnda gosterilir ve tist yMtya eklenir (6rnek la).

Dafirtrm Planr

MADDE 19-

(l)

Da[rtrm Planr, bu Y<inerge kapsamrnda belirlenmiq muhatap

gruplannr belirtir. Bu muhatap gruplanna g<inderilen belgelerin da[rtrm ktsmrna belgenin
g<inderilece[i muhatap ya da muhataplan ayn ayn yazmak yerine, da[rtrm planr kodunu
yazmak yeterli olacaktrr (6rnek I 5).
(2) Daireler arasr yazrqmalar Daire Baqkanhklan dtizeyinde yaprlacaktrr. $ube
Miidtrltigi dtizeyinde yaprlan yazrqmalar dikkate ahnmayacaktrr. Ancak, Mtidtirltikler
Dairesine bagh Mtidiirl tikl erle do [rudan yaz $ma yapabilirl er.
(3) Bu Yrinerge igin belirlenen da[rtrm planr aga[rdaki gibidir:

A Planr (Ust Ytinetim)
1. Bagkanhk
2. Genel Sekreterlik
3. Genel Sekreter Yardrmcrhklan

B Planr (Birimler)
l. Teftig Kurulu Bagkanh[r
2. Birinci Hukuk Mtigavirli[i
3. Daire Bagkanhklan
4. Ozel Kalem Miidtirlti$i

C Planr (BaEh Kuruluslar)
iSU Genel Miidtirltipti
D Planr (istirakler)
( r)
Belediye girketleri

E Planr (ilce Belediveleri)
Btyiikgehir srnrrlan igerisindeki "ilge Belediye Bagkanhklan"nrn tamamr
F P*lanr (A+B+C+D+E)
-1. Ust Yonetim
2. Birimler
3. iSU Genel Mtidtirl rigri
(l)
4. Belediye $irketleri
5. Btiytikqehir srnrrlan igerisindeki "ilge Belediye Baqkanhklan"nrn tamaml.
FlhtiroUu
G

ile yapilacak yaztsmalar; 04.08.2010 tarihli ve 2010/21 sayilr Baskanl* Tebligi uyarmcct Kaynuk
elistirme ve istirakler Dairesi Baskanltfit koordinasyonuyla yapilacaktn

Olur
MADDE 20- (l) Makam oluru ahnan belgeler ilgili birim tarafindan teklif edilir

ve

oluru ahnan makam tarafindan el yazrsr ya da gtivenli elektronik imza ile imzalanrr.
(2) Belge olur igin makama sunulurken imza b<iltimtinden sonra uygun boq satrr
brrakrlarak yazr alanrmn ortasrna biiytik harflerle "OLUR" yazrlllr. "OLUR" ibaresinden sonar
8148

tarih ve imza igin uygun boq satrr brrakrlarak imzalayanrn adr ilk harfi btiytik digerleri ktigtik,
soyadr btiytik ve bir alt satrra da unvanr ilk harfleri briytik digerleri kiigtik harflerle ortalanarak

yazir (6rnek

16).

(3) Makam oluru ahnan belgelerin muhatap krsmrna:
a) Ust Y<inetimden ahnacak olurlarda; "BA$KANLIK MAKAMINA",
b) Daire Bagkanrndan ahnacak olurlarda; 'DAIRE BA$KANLIGI MAKAMINA",
yazir ve makamrn onaylna sunulur (6rnek l6).
(4) Oluru teklif eden birim ile olur ahnan makam arasrnda baqka makamlar varsa
bunlar "Uygun gdrtiqle arz ederim." ifadesiyle olura katrlabilir. Bu ifade, teklif eden birim
yetkilisinin imza bdltimii ile "OLUR" ibaresinin bulundu[u b<iltim arasrna uygun bogluk
brrakrlarak yazr alanrmn solunda yer alacak gekilde yazir (6rnek 17).
(5) Makam oluru ahnan belgelerde, teklif eden veya uygun g<iriigti ya da oluru ahnan
makam aynr kigi olmasr durumunda:
a) Teklif edenle ara kademe aynr kiqi ise; teklif edene,
b) Ara kademe ile oluru ahnan aynr kiqi ise; olura

(6rnek l8).
(6) Belediye Meclisi ve Belediye Enctimeni ile Birinci Hukuk Mtiqavirli[i ve Teftiq
Kurulu Baqkanh[rna havale niteligindeki yaziarda "OLUR" ibaresi yazlacaktt. Bu yazrlarda
,OLUR" ibaresinin yerine ya da altrna veya tisttine "MECLISE", "ENCUMENE" ibaresi
yazimay acaktrr (6rnek 1 9).
yaz:/lrr

Paraf

MADDE 21- (l) Fiziksel ortamda kullanrlan paraf, kaybolmayacak ve ka[rda
iglemesini safilayacak kalemle atrlrr. Paraf, belgenin sadece birimde kalacak ntishasrnda yer
alrr. Fiziksel ortamda hazrrlanan belgelerde paraflar, yazr alanmn sonunda ve sol kenannda
yer alrr (6rnek 20).
(2) Belgenin paraf brihimtinde tarih, unvan, ad ve soyadr belirtilir.
(3) Elektronik ortamdahazrlanan belgelerde paraf, gtivenli elektronik imza ile atrlrr.
Ancak parafi ahnacak personelin giivenli elektronik imzasrnrn bulunmamasr ya da ilgili birim
tarafindan gtivenli elektronik imza ile paraf atrlmasrna gerek grirtilmemesi halinde ilgilinin
parafi yerine elektronik onayl alrrur. Bu onaylar EBYS'nin gtinli.ik raporlannda (log) kayrt
altrna alrrur. Gtinltik raporlar, gtinltik olarak zaman damgasryla damgalanrr ve ilgili mevzuatta
belirtilen saklama planlan gergevesinde imha edilebilir. Ancak giinltik raporlann saklama
stiresi iliqkili oldu[u belgelerin saklama stiresinden daha krsa olamaz.
Koordinasyon

MADDE 22- (l) Belediye iginde birden fazla birimin iqbirlifi ile hazrrlanan ve iist
makama sunulan belgelerde, belgeyi hanrlayan birime ait paraf briltimtinden sonra bir satrr
bogluk brrakrlarak "Koordinasyon:" yazrlrr ve ig birli[ine dahil olan ilgililerin unvanlan,
adlan ve soyadlan paraf b<iliimtindeki bigime uygun olarak dtizenlenir (6rnek 2l).
iletigim bilgiteri

MADDE 23- (l; iletiqim bilgileri; belgeyi gonderen birimin adresi, posta kodu,
telefon ve faks numarasr, e-posta adresi, internet adresi ile bilgi ahnacak kiginin adr, soyadr,
unvanr ve telefon numaraslnl igerecek gekilde sayfa sonuna yazill-r ve gizgi ile aynlrr
(6rnek 22).
Gizlilik dereceli belgeler
MADDE 24- (l) Yazr gizlilik
alt ortasrna

gizlilik derecesi yazr alanrmn iist ve
btiytik harflerle krrmrzr renkli olarak belirtilir. Gizlilik derecesi birden gok sayfalr
derecesi tapryorsa,
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belgelerde ttim sayfalarda belirtilir (Omek 23).

(2\ Gizlilik

dereceleri;

"QoK GIZLI", "GiZLi", "OZEL*, "HIZMETE 6zLt:

geklinde g<irev alanr ve hizmet ozelligine gore yanyrhazrlayan birim tarafindan belirlenir.
(3) "QOK GiZfi" gizlilik dereceli yaziarda, drg zarfi aqan g<irevli ig zart tzerinde
yeralan "QOK GlZLi" ibaresini g<irdti[tinde zarfi agmadan yetkili makama sunar. Bu g<irevli
drg zarfin iginde yer alan evrak senedini imzalayarak bir ntishasrnr g<inderen makama iade
eder.

Siireli yazrqmalar
MADDE 25- (l) Stireli resmi yazrgmalarda "ACELE" veya 'CUNLUDUR" ibaresine
yer verilir. 'CUN[-UDUR" ibaresi taqryan belgelere cevap verilmesi gereken stire ya da tarih
metin iginde belirtilir.
(2) 'ACELE" ibaresi taqryan belgeye derhal ve siiratle, "GUNLUDUR" ibaresi tagryan
belgeye belgede belirtilen stire iginde cevap verilir.
(3) Stireli belgelerde "ACELE" veya "GUNLUDUR" ibaresi tarihin tisttindeki bogluga
ktrmrzr renkli olarak yazir. Elektronik ortamda hazrrlanan stireli belgelerde "ACELE" veya
'CUNLUOUR" ibaresine belge tistverisinde de yer verilir. Birden fazla sayfah belgelerde
'ACELE" veya "GUNLUOUR'ibaresi sadece birinci sayfada belirtilir (6rnek 2a).
Sayfa numarasr
MADDE 26- (l) Birden fazla sayfa tutan belgelere Sayfa numarasr verilir. Sayfa
numarasl iletiqim bilgilerinin altrnda ve Sayfanrn ortasrnda, toplam Sayfa saylslrun kagrncrsr
oldu[unu g<isterecek qekilde belirtilir (6mek 8).

Ustveri elemanlarr

MADDE 27- (l) Gtvenli elektronik imza kullanrlarak haztlanan belgeler igin ilgili
mevzuatta belirtilen standartlara uygun tistveri elemanlan kullanrlrr.
(2) Birinci fikra kapsamrnda hazrrlanan elektronik belgelerin idareler arasrnda resmi
ya^$ma kapsamrnda iletilmesi halinde e-Yazrqma Teknik Rehberinde tarumlanan tistveri
elemanlan kullanrlrr.
(3) ilgili mevzuatta belirtilen tistveri elemanlanna ilave olarak tistveri elemanr

kullanrlabilir.

u6noUxcU n6lUvr
Belgenin Qofaltrlmasr, Ahnmasr Gtinderilmesi ve iade Edilmesi
Belgenin qo[altrlmasr

(l)

Fiziksel ortamda hazrrlanan ve gizlilik derecesi tagrmayan bir
belgeden <imek grkartrlmasr halinde, <ime[in uygun bir yerine "ASLI CigiOiR' ibaresi
konulur ve Birim Amirince yetkilendirilmiq g6revli tarafindan adr, soyadl, unvan ve tarih
belirtilmek suretiyle imzalarur. Bu qekilde go[altrlan belge, asrl belge gibi kabul edilir.
(2) Gtivenli elektronik imza ile imzalanarak hazrrlanmrg bir belgeden grktr ahnmasrna
ihtiyag duyulmasr halinde, Birim Amirince yetkilendirilmig g<irevli tarafindan grktrnrn uygun
bir yerine "BELGENIN eslt ELEKTRONIK IMZALIDIR" ibaresi konularak adr, soyadr,
unvan ve tarih belirtilmek suretiyle imzalarur. Tarih ve sayl bilgileri EBYS aracrh[r ile belge

MADDE 28-

grktrsr tizerine yazdrnlrr.

(3) Bu Ydnergenin Ugiincti Boltimiinde belirtilen

unsurlara grktr iizerinde yer
verilememesi durumunda, grktr tizerinde yer almayan unsurlara belgenin tistveri grktrsrnda yer
verilir. Hem belge grktrsrnda hem de tistveri grktrsrnda tarih ve sayr bilgilerine yer verilerek bu
grktrlarrn birbiriyle iligkilendirilmesi sa[lanrr. Soz konusu iligkilendirmenin sa[lanmasr
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amaclyla glktllar tizerine herhangi bir ibarenin yazrlmasr veya konulmasr durumunda yaprlan
ekleme birim amirince yetkilendirilmiq g<irevli tarafindan paraflanrr. Qrktr, yetkilendirilmiq
gtirevlinin adr, soyadr ve tinvanr belirtilmek suretiyle imzalanr.
(4) Gtvenli elektronik imza ile imzalanarak hazrrlanmrq belgelerin elektronik ortamtla
kaydedilmesi, grinderilmesi ve dosyalanarak saklanmasr esastrr. Bu belgeler, zorunlu
olmadrkga aynca grktrsr almarak el yazrsryla atrlan imza ile imzalanrrtaz ve fiziksel ortamda
saklanmaz.

Belgenin fiziksel ortamda ahnmasr
Madde 29- (l) Kurum drqrndan fiziksel ortamda gelen belge Yazr iqleri Miidtirliilti
tarafindan teslim ahnrr ve ahndr[r tarih ile belgeye ait tist veriler "GELEN EVRAK KAYIT
KA$ESI' kullanrlarak Gelen Evrak kaydr yaprlarak kaydedilir (Ornek 25). Gerekli g<irtilmesi
halinde gtivenli elektronik imza ile gelen belge grktr ahnarak da igleme konulur. Kaydedilen
belge ilgili birime zimmetli olarak teslim edilir. Kayt kaqesi tist yazrnrn ilk sayfasrntn arka
yiiztine basrlrr.
(2) Bu Yrinergenin 29 uncu maddesinin 11 inci fikrasr htikiimleri istisna; Kurum
drqrndan fiziksel ortamda gelen belge Yazr iqleri Mtidtirlti[ri tarafindan kayrt ve havale
edilmeden birimler tarafindan dofirudan kabul edilip igleme ahnmayacaktrr.
(3) 3071 sayrh Dilekge Hakkrnrn Kullanrlmaslna Dair Kanunun 4 iincri maddesi ile
4982 sayrh Bilgi Edinme Hakkr Kanunun 6 ncr maddesi uyannca yaprlan baqvurularda
dilekge sahibinin; adr, soyadr ve imzasr ile iq veya ikametgdh adresinin bulunmasr zorunludur.
(4) 3 tincti fikrada gcisterilen qartlardan herhangi birini taqrmayan dilekgenin gelen
evrak kaydr yaprlmayacaktrr.
.. (5) Birimlerimler arasr yazrgmalarda "BiRiM EVRAK KAYIT KA$ESi' kullanrlrr
(Ornek 24).
(6) Kurum drgrndan gelen ewakrn birimlere havalesi Yazr igleri Birimince yaprlrr.
(7) Birime gelen belgelerle ilgili havale, talimat ve benzeri iglemler, tist yazrnrn ilk
sayfasrnrn arka ytiztinde g<isterilebilir.
(8) Yazrnrn igeripine ve ivedilik durumuna g<ire faks ile de evrak ahnabilir ve
g<inderilebilir. Ancak, ilgili birim gerek g<irmesi halinde belgenin ashnr isteyebilir.
(9) "Ki$iYE 6ZEL" ibaresi tagryan zarf veya belgeler agrlmadan ilgiliye teslim
edilmek izere alrrur. 'Ki$iYE 6zBf" ibaresi tagryan belge tizerinde yalnrzca ilgili kigi
tasamrf hakkrna sahiptir ve ilgilinin talebi olmadan kayda ahnmaz.
(10) Kigiler tarafindan Belediyemize yazian dilekgelerin: "... arz ederim." geklinde
bitirilmemesi veya "... rica ederim." ibaresiyle ya da bagka ibarelerle bitirilmesi dilekgenin
iqleme ahnmasrna engel de[ildir.
(l l) Do[rudan baqvuru alacak birimler:
a) Birinci Hukuk Mtigavirligi, Teftig Kurulu Bagkanhpr, Mali Hizmetler Dairesi
Baqkanh[r, Meclis Mtidtirlii[t, Satrnalma Mtidtirl{i$i, ihale iqleri Mtidiirlti$i; iglemin
gecikmesi halinde hak zayiine sebep olabilecek ya^ ve tebligatlan,
b) ilgrli birim tarafindan verilen; isim Denklik Belgesi, Yer Segimi ve Tesis Kurma
Ruhsatr ile iqyeri Agma ve Qahqma Ruhsatr bagvurularrnr do[rudan alacaktrr.
c) Bagvuruyu alan birim gereli igin imza Yetkileri Y<inergesine uygun hareket
edecektir.
(12) Mahkemeler, Cumhuriyet Savcrhklan, icra Mtidtirltikleri, Kamu Kurum ve
Kuruluqlarr ile Ozel Hukuk Tiizel Kigisi ve gahrslardan gelen yaz:Irann Yazr igleri Mtidi.irltifii
tarafindan gelen evrak kaydr yaprlarak:
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a) Teftig Kurulu Baqkanh[rnrn ve Birinci Hukuk Mtigavirlilinin gorev alarunda
olmayan ancak, Belediyenin herhangi birimiyle veya personeliyle ilgili bilgi ve belge talebi
igeren [Omek: ilan, maaq haczi, imar durum belgesi, yol ticreti] yaziar ilgili birime,
b) Teftig Kurulu Baqkanh[rnrn g6rev alanrna girenyazlar; Genel Sekreterlipe,
c) Birinci Hukuk Miiqavirlilinin g<irev alanrna grren yazlar; Birinci Hukuk
Mtigavirli[ine havale edilip zimmetle teslim edilecektir.
q) Bu yazilarla ilgili olarak koordinasyon ve cevap verne iglemleri, siiresi
geciktirilmeksizin ilgili birim tarafindan yaprlacaktrr.
(13) Birimler arasr ig yazrgmalar, yazryr yazan birim tarafindan sistem tizerinden
gtinderilecek ve fiziki ortamda da zimmet defterine kaydedilerek teslim edilecektir.
(14) Konusu itibariyle birden fazla birimi ilgilendiren evrak, arkasrndaki kayrt
kagesine hangi birimlere gonderilecegi yazrldrktan sonra, ilgili btitiin birimlere
g<inderilecektir.
(15) Genel evrak havale yetkilisi tarafindan "KOORDINASYON" alanrna koordinatcir
birimin adr yaziacaktr. Birden fazla birime havale edilen bu ttir yazrlara koordinasyonla
gtirevli birim cevap verecek; ya ntn havale edildi[i diler birimler de koordinasyonla g<irevli
birimi bilgilendirecektir. Yanya cevap verecek birim, gerekirse, cevap yazlslna di[er birimin
de koordinasyonunu agarak, g<irtiq ve imza birli[ini temin ettikten sonra yaztya cevap
verecektir.
(16) Gelen Evrak Havale Yetkilisi tarafindan kayrt ve havale safhasrnda, gelen ewaka
'KOORDINASYON" agrlmamrq olsa dahi, ymr konusu itibariyle baqka birimleri de
ilgilendiriyorsa, iglem safhasrnda yazrnrn gonderildi[i birim tarafindan ilgili di[er birimlerle
koordinasyon sa[lanarak yaztya cevap verecektir.
Belgenin fiziksel ortamda gtinderilmesi
Madde 30- (l) Kurum drqrna fiziki ortamda ewak grinderilirken, sistemde Giden
Evrak Personeli kaydr tizerinden g<inderilir.
(2) Kurum drqrndan gelen ve Yazt igleri Mtidtirlti[tince gelen evrak kayrt numarasr
verilerek havale edilen yazty1 ilgili birimce kurum drqrna cevap verilirken; gelen evrak kayrt
numarasl tizerinden cevap verilecektir.
(3) Birimler, postaya verecekleri evrakr; her gtin saat 14:00'e kadar Yazr igleri
Mtidtirlii[tine teslim edeceklerdir. Saat l4:00'ten sonra teslim edilen evraklar bir sonraki
posta ile gcinderilecektir.
(4) Birimler, postaya verecekleri ewakrn gonderi ttirtinti belirteceklerdir. 7201 sayrh
Tebligat Kanununa istinaden tebligat yaprlacaklar drqrndaki ttim evraklar gonderi tiirti
belirtilmemigse "Normal Posta" yaprlacaktrr. Yurtigi g<inderilerin, gtinderi tiiriinden ilgili

birim sorumludur. Yurtdrqr

g<inderilerin, gonderi

ttiriinti Yazr igleri Mtidiirlti$i

belirleyecektir.

(5) Birimler, postaya verecekleri evrakrn; muhatap ve adres bilgisini mutlaka ewak
tizerinde belirteceklerdir. Muhatap ve adres bilgisi olmayan ya da eksik olan evrak birimine
iade edilecektir. Aynca, bu Y<inerge ve di[er kurum mevzuatlanna aykrnhk teqkil eden evrak
birimine iade edilecektir.
(6) Posta Ucret 6deme Makinesinden gegen ewak, iade edilmeyecektir.
(7) Posta grinderilerinden; 5 kg'a kadar olanlar posta olarak, fazla ise kargo olarak
grinderilecektir.
(8) Fiziki ortamda birimler arasr evrak ahp, verme zimmet defteri ile yaprlacaktrr.
(9) Gizlilik derecesi tagrmayan ve fiziksel ortamda g<inderilen belgenin baghk bilgisi,
ihtiyag duyulmasr halinde g<inderen idarenin adres bilgisi, belgenin tarihi ve saylsl zarfin sol
tist kciqesine; muhatabrn adr ve mutlaka adres bilgisi zarfin ortasrna yazir. Varsa stire ve
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kiqiye ozel bilgisi (ACELE, CUNI-UOUR, Ki$iYE 6Zet1, kigiye <izel bilgisi tistte olmak
izere, zarfrn sa[ rist koqesinde krrmrzr renkli bi.iytik harflerle belirtilir (Ornek 26).
(10) Gizlilik dereceli belgelerin gerekli gtivenlik tedbirleri ahnarak fiziksel ortamda
gonderilmesi esastrr. Ancak bu belgeler gerekli giivenlik tedbirleri ahnmasr qartryla giivenli
elektronik imza ile imzalanarak elektronik ortamda da g<inderilebilir.
Zimmet defteri
Madde 31- (l) Tutulacak zimmet defterinin her sayfasr numaralanrp mtihiirlendikten
sonra, son sayfasrna ilgili birim amirleri tarafindan qerh dtiqiiliir (6rnek: ig bu
Bagkanh[r/Mtidtirlti$i ...... zimmet defteri I inci sayfada baglayrp ...... sayfada bittiEi tasdik
olunur).
(2) Zimmet defterlerindeki dtizeltmelerde kesinlikle daksil kullanrlmaz, silinti, kaztntt
yapimaz. Yanhg yaprlmrq ise alttaki yazr okunacak qekilde yaztnffr ijzeri qizllir ve yeniden
yazlr. Srra atlanmaksrzrn her satrra birbirini takip edecek gekilde slra numarasr verilir. Her
yrl sonunda zimmet defterlerinin ilgili birim amirleri tarafindan kapamasr yaprlacaktrr
(Ornek: iq bu......yrh ...... Baqkanhfir/Mtidtirliilti ...... zimmet defteri
.. sayfada
baqlayrp ...... sayfada bitti$ tasdik olunur).
(3) Zimmet Defterlerinde, zimmetli evrakr teslim almaya yetkili grirevlilerin imza
tatbikleriyle adr, soyadr ve birimini gosteren liste, defterlerin kapak sayfalanntn ig ktstmlanna
yaprgtrrrlacaktrr.

(4) Zimmet Defterleri ile evrak teslim edilmesi srrasrnda, ewakr alan g<irevlinin
soyadr zimmet defterinin

adr,

ilgili boltimtine yazrhp, ayrlca imzasrnrn ahnmasr sa[lanmahdrr.

(5) Birimler, yazrh istenmesi gartryla ewak aldrlr birime evrak almaya yetkili personel

veya personelleri bildireceklerdir. Aynca, evrak almaya yetkili personelin deliqmesi
durumunda yeni yetkiliyi ilgili Birimlere bildireceklerdir.
Belgenin elektronik ortamda gtinderilmesi ve ahnmasr
MADDE 32- (l) Gtivenli elektronik imza ile imzalanan belge elektronik ortamda
muhataplara iletilir. Giivenli elektronik imza ile imzalandrktan sonra elektronik olarak
iletilemeyen belge Y<inergenin 28 inci maddede dtizenlenen usule grire grktr ahnarak 30 uncu
maddedeki usule g<ire gonderilir.
(2) Giivenli elektronik imza ile imzalanan belgeler veya dokiimanlar veri depolama
araglanyla da iletilebilir. Bu durumda g<inderme ve alma iqlemine iliqkin kayrt tutulur.
(3) Resmi yazryma kapsamrnda iletilecek elektronik belgelerin olugturulmastnda
e-Yazrgma Teknik Rehberinde tarumlanan kurallara uyulmasr zorunludur. Birim, e-Yaztqma
Teknik Rehberine uygun qekilde oluqturularak kendisine iletilen belgeleri kabul etmek ve
ipleme koymakla ytiktimltidtir.
(4) Belediyemiz drgrna grinderilen gizlilik derecesi tagrmayan gtivenli elektronik imza
ile imzalanmrq belgeler de gerekli hallerde elektronik olarak qifrelenir. Elektronik belgelerin
gifrelenmesi iqlemi e-Yazrgma Teknik Rehberinde tanrmlandr[r gekilde yaprlrr. Kullanrlacak
pifreleme sertifikalan yetkili elektronik sertifika hizmet saplayrcrlanndan temin edilir.
(5) Birim, bagka bir idareden kendisine resmi yazryma kapsamrnda iletilen ve
e-Yazrgma Teknik Rehberinde tarumlanan kurallara uygun gekilde hazrrlanmamrq bir belgeyi
reddetme hakkrna sahiptir. Bu durumda, kendisine iletilen belgeyi reddeden birim, g6nderen
idareye bu durumu sebepleriyle birlikte belgenin kendisine ulagtr[r tarihi takip eden ikinci ig
giiniiniin sonuna kadar bildirir.
(6) Birim, e-Yazrqma Teknik Rehberinde tanrmlandrfr gekilde gifrelenerek kendisirre
g<inderilen resmi ya gma kapsamrndaki bir belgenin qifresini agarnazsa veya belgenin
gifresini agmakla birlikte belge igeri[inin e-Yazrqma Teknik Rehberinde gifreleme
mekanizmasr igin tarumlanan cizellikleri tagrmadrfirnr belirlerse bu belgeyi reddeder ve
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durumu qifreli belgenin kendisine ulagtr[r giinti takip eden ikinci iq gtintintin sonuna kadar,
kendisine iletilen qifreli belgeyi tanrmlayan bilgilerle birlikte, belgeyi gcinderen idareye
bildirir ve hem bu bildirimi hem de kendisine iletilen gifreli belgeyi kayrt altrna alrr. Birimin
bildirimde bulunmamasr halinde, g<inderilen qifreli belge agrlmrq, igeriline eriqilmiq ve bu
belgenin e-Yazrgma Teknik Rehberine uygun gekilde olugturuldu[u kabul edilmiq saytltr.
(7) Bilgi iplem Dairesi Baqkanh[r tarafindan ytirtittilecek igler:
a) Elektronik belgenin e-Yazrgma Teknik Rehberinde tanrmlandr[r gekilde yaprlmasr
igin gerekli teknik altyaprnrn hazrrlanmasr,
b) Gtivenli elektronik imzah belgelerin g<inderilmesi ve ahnmasr iqlemlerinin ilgili
mevzuatla yetki verilmiq tigtincti bir taraf aracrh[ryla kayt altrna ahnarak yaprlmasr ya da
Belediyemiz ile baqka idareler arasrnda karqrhkh olarak tizerinde anlagmak koguluyla
e-Yazrgma Teknik Rehberinde tarumlanan gifreleme mekanizmasrndan farkh gifreleme
mekanizmalann kullanrlmasr,
c) Kullanrlacak gifreleme sertifikalannrn yetkili elektronik sertifika hizmet
safilayrcrlanndan temini ile oluqturulan elektronik gifreleme sertifikalanmn DETSiS
tizerinden paylaqrlmasr,
g) Belgede parafi ahnacak personelin gtvenli elektronik imzasrnrn bulunmamasr ya da
ilgili birim tarafindan gtivenli elektronik imza ile paraf atrlmasrna gerek g<irtilmemesi hdlinde
ilgilinin parafi yerine elektronik ona)nnln ahnmasmr sa[layan sisterni kurulmasr ve bu
onaylann EBYS'nin gtinltik raporlannda (log) kayrt altrna ahnmasr.

BE$iNCi

n0lUm

Qegitli ve Son

Hiikiimler

Belgenin iade edilmesi
MADDE 33- (l) Muhatabr olmadr[r halde

ilgili birime fiziksel

ortamda gelen bir
belge, asrl muhatabr anlagrlamlyorsa gonderene iade edilir. Ancak, asrl muhatabrn agrkga belli
olmasr durumunda, gerekti[inde belgenin bir sureti ahnarak, ash muhatabma g<inderilir ve
belgeyi gcinderene de bilgi verilir.
(2) Muhatabr olmadr[r halde ilgili birime gtivenli elektronik imza lle imzalanarak
elektronik ortamda bir belge gelmesi durumunda, belgenin muhatabr olunmadr[r bilgisi ve s<iz
konusu belgeye iliqkin tarumlayrcr bilgiler g<inderene elektronik ortamda iletilir. Bu durumda
belgenin bir kopyasr elektronik ortamda muhafaza edilir.

Gtirtiq, bilgi ve belge taleplerinde siire
MADDE 34- (l) Belediye igi ve drqr grirtiq, bilgi ve belge talep yazrlan gtinlti yazir.
Birimler, ilgili mevzuattaki <izel htiktimler sakh kalmak kaydryla, stire belirtilmeyen belge
taleplerini talebin kendilerine ulagmasrndan itibaren en geg beg ig gunti; stire belirtilmeyen
bilgi ve grir{b taleplerini ise talebin kendilerine ulaqmasrndan itibaren en geg onbeq iq gtinti
iginde yerine getirir. Talebin ulaqtr[r tarih, fiziki ortamda gelen talepler igin ilgili yazrnn
Belediyemizin gelen ewak kaytlanna girdifii zarnanr; elektronik ortamda gelen talepler igin
ise talep ytvlslnln EBYS'ye girig kaydrnrn yaprldrPr zamam ifade eder. 3071 sayrh Dilekge
Hakkmrn Kullanrlmasrna Dair Kanun ile 4982 sayrh Bilgi Edinme Hakkr Kanunu uyannca
yaprlan baqvurular yasal stiresi iginde cevaplandrnlacaktrr.

(2) Birim, bilgi ve gortiq isteyen idareye stiresi iginde ve gerekgesini bildirmek
kaydryla onbeg iq gtintinii gegmemek izere ek srire kullanabilir.
(3) Yazrlann konusu itibariyle ait oldulu birimlerce hazrrlanmasr ve g<inderilmesi
asrldrr. Ancak, acele ve gerekli g<irtilen hallerde Bagkanhk Makamrnda hazrlanan ve
gtinderilen yaziarrn bir <irne[i ilgili birime arqivlenmek tizere g<inderilecektir.
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(4) Makama ya da Makam tarafindan imzalanmak veya havale edilmek izere
kendilerine teslim edilen yazrlann muhafazasrndan, 6zel Kalem Mtidtirti ve protokol
gtirevlileri ile ilgili Birim Amirlerinin sekreterleri sorumludur.
(5) Birimlerin evrak memurlan, gizli olmasa bile, ewak ve iqlemin sonucuna ait bilgi
veremezler ve agrklamada bulunamazlar.Bllgi alacak kigiler, birim amiri veya yetki verdifii
g<irevliden bilgi alrrlar. Bu kurallara aykrn davranan gorevliler hakkrnda kanuni iglern yaprlrr.

Tekit yazrsr
MADDE 35- (l) Belgeye stiresi iginde cevap verilmemesi durumunda muhataba tekit
yazrsr yaziabllir (6rnek 27).
Uygun y azilmay an belgeler
MADDE 36- (l) Bu Yonergeye uygun olarak yazimayan belgelere verilecek cevabi
yaziarda, Belediye birimlerine bu Y<inergenin, di[er idarelere 02.02.2015 tarihli ve 29255
sayh Resmi Gazetede yaymlanan, Resmi Yazrqmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkrnda Yonetmelifiin ilgili maddeleri belirtilmek suretiyle muhatap uyanlabilir. Soz
konusu durumun devam etmesi halinde, stireli belgeler harig mtiteakip belgeler gerekgesi
belirtilerek iade edilebilir.
Diizenleme yetkisi

(l) Bu Yonergenin uygulanmasr ile ilgili olarak ortaya grkabilecok
gidermeye
tereddtitleri
ve gerektilinde uygulamaya y<inelik esaslan belirlemeyeYazr iqleri ve
Kararlar Dairesi Baqkanh[r yetkilidir.
MADDE 37-

TebliI
MADDE 38-

(l)

Baqbakanhk, Bakanhklar ve Valilikten Belediyemize intikal eden
Genelge, Tebli[ ile Resmi Gazetede yayrmlanan Kanun, Kanun Htikmtinde Karamame,
Ttiziik, Y<inetmelik ve diler dtizenleyici mevzuatlardan Belediyemizi ilgilendirenler ile
birimlerimizin grirev alanlanna giren konulardan da[rtrmh olarak duyurulmasrnr istedikleri
hususlar; Yazt iqleri $ube Mtidtirlti$i tarafindan "Bagkanhk Tebli[" olarak Belediye
birimlerine dalrtrlarak duyurulacakhr.
(2) Birimler g<irev alanlanna giren konulardan, diger birimlere da[rtrmh olarak
duyurulmasrnr istedikleri hususlan "Teblip" formatrnda hanrlayrp, imza aqamasrndan <ince
usul y<iniinden kontrol edilmek tizere word formatrnda elektronik (mail) olarak Yazr iqleri
$ube Mtidiirliigiine gondereceklerdir.

(3) Birimler, Yazr iqleri $ube Mtidtirlti$ince uygunluk kontrolfl yaprlan uTebli!",
imza Yetkileri Y<inergesine uygun imzalattrktan sonra, yayrmlanmak iizere bir tist yazr rle

Yazr iqleri ve Kararlar Dairesi Bagkanh[rna g<indereceklerdir.
(a) Teblifin, mevzuata ve yilzl;ma kurallanna uygunlu[undan hazrlayan birim amiri
sorumlu olup, gerekti[inde ilgili birimce Birinci Hukuk Mtigavirli[i g<irtigti ahnacaktrr.
(5) Yazr iqleri $ube Mtidtirltilti; tebli[ <irnelini, "Tebli[" formatrna uygun olarak
hazrrlanmasrnr ilgili birimden isteyebilir veya tebli[in esasrna mtidahale etmeden ashnr
saklamak kaydr ile usuliine uygun hazrrlayrp yeniden imzalatarak da[rtrmrnr yapabilir.
(6) Kendisi 0st yazr mahiyetinde olan Tebli[e; hanrlayan birim tarafindan tarih ve
yaziacaktrr
(6rnek 28). Ancak, tist yazrnrn eki mahiyetinde olan Tebli!'e; sayr, tarih,
sayt
paraf ve imza agmayacak; Tebli[i g<indermek igin Yazr igleri ve Kararlar Dairesi
Baqkanlr[rn a yazdrklan tist yazrya tarih ve sarrr yazacaklardrr (6rnek 29).
(7) Birimler, iglemlerini tamamladrklan Tebli! <irnegini Yrinergenin 30 uncu maddesi
uyannca Yazr igleri ve Kararlar Dairesi Baqkanh[rna grindereceklerdir.
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(8) Yazr iqleri $ube M{idiirltiptince; Tebli[, 'BASKANLIK TEBLIGLERi
DEFTERi"'ne kaydedildikten ve "TEBLi6 NO:" verildikten sonra, hazrlayan birim de dahil
olmak izere ilgili birimlere da[rtrlrr (Ornek 28), (Ornek 29).
(9) Yan iqleri $ube Mtidtirlti$ince tebli[lerin asrl imzah <irnekleri srrah bir qekilde
dosyalanarak muhafaza edilecektir.
(10) Tebli[ hazrlayan birim tarafindan; Baqkanhk Tebli[leri Defterine kaydedilip,
tebli[ numarasr almadan do[rudan birimlere dalrtrmr yaprlan, tebli[ nitelikteki yaziar
ytirtirlti[e girmeyecektir.
(11) Stirekli uygulanacak kurallan belirtmeyen ve birimler arasr bilgi ve belge talep
eden rutin yaziar bu teblifi kapsamrnda delerlendirilmeyecektir.
Cevaplanmayan evrak takibi
MADDE 39- (l) 3071 sayrh Dilekge Hakkrrun Kullanrlmasrna Dair Kanun ve 4982
sayth Bilgi Edinme Hakkr Kanunu kapsamrnda yaprlan baqvurulann stiresi iginde
cevaplandrnlmasrndan ilgili birim amirleri sorumludur. Halkla iliqkiler Mtidtirhifitine bagh
"Bilgi Edinme Birimi" ile "Qciziim Masasl" da bu baqvurulann takibini yapmakla gtirevlidir.
(2)Yan igleri $ube Mtidtirltigi, kurum drqrndan gelen ve cevaplandrnlmasr gerektigi
halde g<inderildikleri birimlerce siiresinde cevaplandrnlmayan ewakrn ve dilekgenin akibetini
ilgili birimden sorabilecektir.

Yiiriirliikten kaldrrrlan mevzuat

ve atrflar
MADDE 40- (l) 01.04.2010 tarihli ve 2010/01 sayrh Baqkanhk Tebli[ ile ytirtirlti[e
konulan Kocaeli Btiyiikqehir Belediye Bagkanh[r Resmi Yazrgma Kurallan Y<inergesi

yiiriirltikten kaldrnlmrqtrr.
(2) Birinci Hukuk Mtigavirli[i tarafindan yayrmlanan 21.04.2010 tarihli ve 20l0lo5
sayrh B aqkanhk Tebli I ytirtirltikten kaldrnlmr gtrr.

Yiiriirliik
MADDE 41-

(l)

Yiiriitme
MADDE 42-

(l)

Bu Ycinerge onay tarihinde ytirtrltipe girer

Bu Y<inerge hiiktimlerini Kocaeli Btiytikgehir Belediye

ytirtittir

16t48

Baqkanr

ffi4
KocAELi

T.C.
BtmiK$EHiR BELEDIYE BA$KANLTGT
Teftiq Kurulu Bagkanh[r

T.C.

KOCAELI BUYUK$EHIR BELEDIYE BA$KANLIGI
Birinci Hukuk Miiqavirlipi

T.C.

KOCAELI BUYOK$EHIR BELEDIYE BA$KANLIGI
Ulaqrm Dairesi Baqkanltlt

T.C.
KOCAELI BtmiK$EHiR BELEDIYE BA$KANLTGT
imar ve $ehircilik Dairesi Bagkanh[r

T.C.

KOCAELI eoVUrgnHiR BELEDIYE BA$KANLTGT
6zel Kalem MiidtirliiEti

T.C.

KOCAELI BUYOK$EHIR BELEDIYE BA$KANLIGI
insan Kaynaklan ve Egitim Dairesi Baqkanh[r

T.C.
KOCAELI BUWK$EHIR BELEDIYE BA$KANLTGT
Deskek Hizrnetleri Dairesi Baqkanh[r

T.C.

KOCAELi BUYUK$EHIR BELEDIYE BA$KANLIGI
Basrn Yayn ve Halkla iligkiler Dairesi Baqkanhsr
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'tl

T.C.

KOCAELI BUYUK$EHIR BELED1YE BA$KANLIGI
Yazr
ve Karadar Dairesi Baqkanhlr
2 satrr bogluk

Sayt

:60941501 -0

ABC

A- Ttirkiye Cumhuriyeti Devlet Tegkilatr Numarasr
B- Standart Dosya Kodu
C- Belge Kayt Numarasr
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Amtgr s
TANHOfrNWLr

Sayr

02.01.2016

Sayt

2510212016

Sayr

....../...../2016

Sayr

2t Eflnl2ot6

Sayr

12

19148

EKIM 2016

ru
T.C.

KocAELi BUyOK$EHiR BELEDive

negreuu6r

Yazr igleri ve Kararlar Dairesi Bagkanhpr

....t......12016

Sayr

Konu

: Taqrrur iqlemleri

T.C.

mlrurgrHiR BELEDIYE BA$KANLTGT
Yazr iqleri ve Karadar Dairesi Bagkanh[r

KOCAELI

....../......120t6

Sayt

Konu : Kocaeli Biiyiikqehir Belediye
Bagkanhg Resmi Yazr;ma Kurallan
Y6nergesi

20148

MUIartpOnNoxtgil

Owrx

idare Biriminin Belirtilmemesi Durumu:
BA$BAKAN YARDrMCU,rCnra
(Sayrn Adr SOYADI)
KOCAELi VALiLiGiNE
GENEL SEKRETERLIGE
(Sayrn Tahir

nUVUfAzuN;

GENEL SEKRETER YARDIMCILIGTNA
(Sayn Do[an EROL)

idare Biriminin Belirtilmesi Durumu:

iqiglnni BAKANLTcTa
(Mahalli idareler Genel Mtidtirltilti)

Muhatap Adresine Yer Verilmesi Durumu:
TUNTiYE ODALAR VE BORSALAR BiRLiGiNP
Dumluprnar Bulvan No: 252 Eskigehir Yolu 9. Km.
06530 Qankaya/ANKARA

Muhatap Gercek Kisi Olmasr Durumu:
Sayrn Prof. Dr. Adr SOYADI
Ttirk Dil Kurumu Baqkan Daruqmanr

BaEh idare 6rneEi:

DEVLET PERSONEL BA$KANLIGINA

ileiti idare OrneEi:
sosYAL cuvpNriK KURUMU BA$KANLTGINA
TUNTiYE PETROLLERI ANONiU ORTRrcLIGI GENEL MUDUNTUCUNE

iliskili idare OrneEi:
KAMU iHRIE KURUMU BA$KANLTGINA
REKABET KURUMU BA$KANLIGINA
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s

lrct

rocenli

DnNax

a

dnr,rzGt

T.C.

nuvurcgeHiR enr-Boive nagreNlrcr
Elitim Dairesi Bagkanhlr

insan Kaynaklan ve

Sayr

:27321694-903.06-896

17.02.201s

Konu : Emeklilik (Adr SOYADI)

DEVLET PERSONEL BA$KANLIGINA
2 satrr boqluk

Ilgr

a) Adr SOYADI'nrn 21.01 .2015 tarihli dilekgesi.

b) 26.01 .2015 tarihli ve 60941501-903-1976 sayrh yaztmtz.
c) Kocaeli Valilifiinin 27.01.2015 tarihli ve89243403-9030.06-2014 sayrh yaz$t.
9) igiqleri Bakanh[r (Mahalli idareler Genel Mtidtirltigi)'nrn 29.01 .2015 tarihli ve
1694637 6-903.06- I 07 I sayh yazrsr.
d) Baqbakanhk (Personel ve Prensipler Genel Mtidtirl[ti)'n03.02.2015 tarihli ve
7 213 1250-0 1 0.04-988 / 107 I sayh yazrsr.
e) 09.02.201 5 tarihli v e 89243 403 -903 .03 -21 2 5 sayh yaztntz.

2-4 satr boqluk

(Imza)
ibrahim KARAOSMANOGLU
Kocaeli Btiyiikgehir Belediye Bagkanr

Karabag Mah. Salim Derviqo[lu Cd. No: 80 izmit-KOCAELi
Telefon No: (262) 3 I 8 l0 0
Faks No: (262) 317 12 19
e-posta: insankaynaklari@kocaeli.bel.tr internet Adresi: www.kocaeli.bel.tr

I,

22148

Bilgi igin: Biilent TURKELi
Memur Personel Servis $eti
Telefon No: (262) 318 l2 l3

ilmil
Ilsi Olmasr Durumunda Metin Baslansrc Noktasr:
T.C.

KOCAELI BUYUK$EHIR BELEDiYE BA$KANLIGI
insan Kaynaklan ve Epitim Dairesi BaEkanhlr

Sa1n :27321694-903.06-896
Konu : Emeklilik (A& SOYADI)

23.09.2016

DEVLET PERSONEL BA$KANLIGINA

itei

:

Adr

21.09.2016 tarihli dilekqesi.

I satrr bosluk

ilei Olmamasr Durumunda Metin Baslanerc Noktasr:
T.C.
KOCAELI BUYUK$EHIR BELEDIYE BA$KANLIGI
insan Kaynaklan ve E[itim Dairesi Baqkanhsr

Sa1a :27321694-903.06-896
Konu : Emeklilik (A& SOYADI)

23.09.2016

DEVLET PERSONEL BA$KANLIGINA
2 satrr bosluk

23t48

T.C.

KocAELi nrnnirgnHin sBrpnivr nngraNrrGr
ihsan Kaynaklan ve E[itim Dairesi Baqkanh[r

Sa1n :27321694-903.06-896
Konu : Emeklilik (Adr SOYADI)

21.09.2016

DEVLET PERSONEL BA$KANLIGINA

itg

:

Adr SOYADI'mn 24.08.2016 tarihli dilekgesi.

y2

24148

2-4 sattr bogluk
)
ibrahim KARAOSMANOGLU
Kocaeli Biiyiikgehir Belediye Bagkanr

EK:

1- ilg, Dilekge (1 Sayfa)
2- Dizi Pusulasr (3 Sayfa)

Karabag Mah. Salim Derviqo$lu Cd. No: 80 izmit-KOCAELi
Telefon No: (262) 318 l0 01, Faks No: (262) 317 12 19
e-posta: insankaynaklari@kocaeli.bel.tr internet Adresi: www.kocaeli.bel.tr

2t2

25/48

Bilgi igin: Biilent TURKELi
Memur Personel Servis $efi
Telefon No: (262) 3l81213

mil
Vek6let Durumunda imza OrneEi:

2-4 satr boSluk
(imza)
Mehmet Zekeriyabzlf
Kocaeli Biiytikgehir Belediye Baqkam V

2-4 satrr boqluk

(imza\
Do[an EROL
Genel SekreterV.

2-4 satrr bogluk

)
isa SOLAKOGLU
Yazr igleri ve Kararlar Dairesi Bagkam V

imza Yetkisi Devri Durumunda imza OrneEi:

2-4 satrr boqluk

)
Tahir BI-IYUKAKIN
Bagkan a.

Genel Sekreter

26148

T

iki Yetkilinin imza Yetkisi Durumunda imza Orreff:

24 satrr bogluk

2-4 satrr bogluk

(inua)

(imza)
ismail CIVELEK
Yazr igleri ve Kararlar Dairesi Bagkam

isa SOLAKOGLU
Yazr igleri $ube Mfidtirti

ikiden Fazla Yetkilinin imza Yetkisi Durumunda imza OmeEi:

2-4 sahr bogluk

(4ru)
Tahir BI.IYI.JKAKIN
Genel Selcreter

2-4 satrr bogluk

2-4 satrr bogluk

(imra)
Gtikmen MENGUQ
Genel Sekreter Yardrmqsr

27148

Salih KUMBAR
Toplu Tagrma Dairesi Bagkam

nil
Bir Adet Ek Olmasr Durumu:

Ek ilgi (b) Yazr Sureti (3 Sayfa)

Birden Fazla Ek Olmasr Durumu:
EK:

l- ilg (a)Yaa Sureti (1 Sayfa)
2- ilg @) Yazr Sureti (l Sayfa)
3- Ytinetmelik (4 Sayfa)
4- Ytinerge Tasla[r (15 Sayfa)
5- CD (l adet)

Ekin Liste Olarak Dfizenlenmesi Durumu:
Ek: Ek Listesi (1 Sayfa)

28148

m
EK.I
T.C.
KOCAELI BUYOK$EHIR BELEDIYE BA$KANLIGI
Yazr igleri ve Kararlar Dairesi Baqkanh[r

EK LISTESI

l- ilg (a)Yazr Sureti (l Sayfa)
2- ilgr (b) Yazr Stneti (a Sayfa)
3- ilgr (c) Yazr Sureti (3 Sayfa)
4- ilgr (q) Yazr Sureti (2 Sayfa)
5- ilgr (d) Yazr Sureti (l Sayfa)
6- Ydnerge Tasla[r (15 Sayfa)
7-CD

(l adeQ

8- Kocaeli Btiytikgehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Plam (1 adet)
9- Kocaeli Btiyflkgehir Belediyesi20ll-20l4 Yrh Stratejik Programr (1 adet)
10- Kocaeli Btiyiikgehir Belediyesi 20l4Yrh Faaliyet Raporu (l ade|

29148

OnNsr

DAGrrrMOnNsruni

n

Ek ve DaErtrm BasllErnrn Birlikte Olmasr Durumu:
(imza)
Osman GUNLER
imar ve $ehircilik Dairesi Bagkanr
Ek: Ilgi Yan

(l

Sayfa)

Da[rtrm:
Destek Hizmetleri Dairesi Bagkanhlrna
Fen iqleri Dairesi Bagkanhfirna

Sadece DaErtrm BashErnrn Olmasr

Durumu:
(imza)
Hamza BAKKAL
Mali Hizmetler Dairesi Bagkanr

Da[rtrm:
Destek Hizmetleri Dairesi Bagkanhprna
insan Kaynaklan ve Epitim Dairesi Bagkanhfirna

DaErtrmrn GereEi ve Bilsi Seklinde Olmasr Durumu:
(Imza)
Necmi OZEN
Birinci Hukuk Mtiqaviri

Da[rtrm:
Gereli:
insan Kaynaklan ve Efitim Dairesi Baqkanh[rna
Mali Hizmetleri Dairesi Baqkanhprna

Bilgi:
6zel Kalem Mtidtirlti[iine

Bazt DaErtrm Yerlerine Ek Konulmamasr Durumu:
(lmza)

Ali YE$ILDAL
Genel Sekreter Yardrmcrsr
EK:

t- ilgi (a)Yazr

Sureti

(l Sayfa)

2- CD (1 adet)

Da[rtrm:
Destek Hizmetleri Dairesi Bagkanh[rna (Ek-I konulmadr.)
Fen iqleri Dairesi Bagkanh[rna (Ek konulmadr.)
Mali Hizmetleri Dairesi Baqkanh[rna (Ek-2 konulmadr.)
Kocaeli Valili[ine

30t48

ru
T.C.
KOCAELI BUWK$EHIR BELEDIYE BA$KANLTGT
Yazr igleri ve Kararlar Dairesi Baqkanh[r

Sayt
Konu

21.09.20t6

: 60941501-010.04-1923
: Resmi Yazrgma Ydnergesi

DAGITIM YERLERINE

itgi

: Kocaeli

Valilifinin 25.08.2016 tarihli ve89243403-010.03-2014 sayrh yaz:.sl.

(lmza)
ibrahim KARAOSMANOGLU
Kocaeli Btiytikqehir Belediye Bagkam

EK:

l- DaSrtrm Listesi (l Sayfa)
2- Yonerge Tasla[r (15 Sayfa)

Sorumlusu
Mtidiirti
DaireBagkam

......12016 Birim
.1......12016 $ube
.1......12016
./ ......12016 Genel Sekreter Yardrmcrsr
.l

: Ertan PARLAK
: isa SOLAKOGLU

: ismail

CIVELEK
MENGUQ

: Gdkmen

.l......l20l6GenelSekreter :TatrirgUYUKAfnl
Karabag Mah. Salim DervigoSlu Cd. No: 80 izmit-KOCAELi
Telefon No: (262) 318 l0 01, Fals No: (262) 317 25 42
e-posta: yaziisler@kocaeli.bel.tr internet Adresi: www.kocaeli.bel.tr

3r/48

Bilgi igin: Ertan PARLAK
Birim Sorumlusu
Telefon No: (262) 318 13 32

EK.1
T.C.

KocAELi nuvurcgnHiR enr-eoivn eegreNllcr
Yazr igleri ve Kararlar Dairesi Baqkanh[r

DAGITIM LTSTESI

Cumhurbaqkanh[r Genel Sekreterlipine
TBMM Genel Sekreterli[ine
Bagbakanhga

Milli Gtivenlik Kurulu Genel Sekreterli[ine
Bagbakan Yardrmcrhfirna (Sayrn Adr SOYADI)

Drqiqleri Bakanhlrna
igiqleri Bakanh[rna (Mahalli idareler Genel Miidiirliigi)
Maliye Bakanh$rna
Ulaqtrrma Denizcilik ve Haberlegme Bakanh[rna
Milli Savunma Bakanh[rna
Adalet Bakanh[rna
Bilgi Teknolojileri ve iletigim Kurumuna
Ytiksek Ogrenim Kurumu Baqkanh[rna

Kocaeli.Valili[ine
Koceli Universitesi Rekt<irltiliine
K<irfez Kaymakamh[rna
Kartepe Kaymakamh[rna
Baqiskele Kaymakamh[rna
Gebze Kaymakamh[rna
Kandrra Kaymakamh[rna
Karamtirsel Kaymakamhlrna
Golctik Kaymakamh[rna
Derince Kaymakamhlrna
Dilovasr Kaymakamhprna
Danca Kaymakamh[rna
Qayrrova Kaymakamh[rna
Jandarma Genel Komutanh[rna
Ttirkiye iq Kurumu Genel Mtidtirlti[tine
Ttirkiye istatistik Kurumu Bagkanhlrna
fUeifef Bagkanhfirna
Tiirkiye Belediyeler Birli[i Baqkanh[rna
Marmara Belediyeler Birli[i Bagkanh[rna
istanbul Btiytikgehir Belediye Baqkanh grna
izmit Belediye Bagkanhprna
Ttirk Krzrlayr Dernefiine
Dopu Marmara Kalkrnma Ajansr Genel Sekreterliline
Mevzuat Danrqmanhk Limited $irketine
Sayrn Adr SOYADI (Ttirk Dil Derne[i Bagkanr)

32t48

m
Da$rtrm:

A Plam

Da$trm:
B Plam

Da$ttrm:
A+B+C+D Plam

Da[rtrm:
E Plam

Da[rtrm:
F Plam

DaErtrmrn GereEi ve Bilgi Seklinde Olmasr ve Durumu:

Da[rtrm:
Gere[i:
A+B+C Plam

Bilgi:
D Plam (Ek konulmadr.)

33148

ru

ffi
T.C.

KocAELi nr-ndrgrHin sprsoive negreNucr
insan Kaynaklan ve Elitim Dairesi Baqkanh[r

Say
Konu

.t......12016

:27321694-903.07.01-1923
: Gdrevlendirme

DAIRE BA$KANLTGT

unraMrNA

olurlanruza arz ederim.

(imza)
Serpil KORKMAZ
insan Kaynaklan $ube Miidiirti

OLUR
.....1......1 2016

(lmza)
Bayram BAYRAM
insan Kaynaklan ve Efiitim Dairesi Baqkam

..

. . . .I . . . . .

. 12016

......1....../2016

Bilgisayar lqletmeni: Emrullah AVCI

$ef

:

BiilentfUnfnfi

Karabag Mah. Salim Derviqotlu Cd. No: 80 izmit-KOCAELi
Telefon No: (262) 318 l0 01, Fals No: (262) 317 12 19
e-posta: insankaynaklari@kocaeli.bel.tr internet Adresi: www.kocaeli.bel.tr

34148

Bilgi igin: Biilent TURKELI
Memur Personel Servis $efi
Telefon No: (262) 318 1213

ffifi
T.C.

KocAELi ntlrUrgeuiR ner.noivn negraNrtdr
insan Kaynaklan ve Elitim Dairesi Bagkanhpr
Sa1a : 27321694-601.04.01-1923
Konu : Tegkilat $emalan ve Kadrolar

.1......12016

BA$KANLIK MAKAMINA

Belediye Meclisine havalesini olurlanruza arz ederim.
(irnza)
Bayram BAYRAM
insan Kaynaklan ve E[itim Dairesi Bagkam

Uygun g<iriigle arz ederim.
.....1......t 2016
(imza)
Do[an EROL
Genel Sekreter Yardrmq sr

Uygun g<irtigle arz ederim.
.....1......1 20t6

(imza)
TahiT BUYUKAKTN

Genel Sekreter

OLUR
.....t......t 2016
(imza)
ibra}rim KARAOSMANOGLU
Kocaeli Btiytikqehir Belediye Bagkam
......12016 Bilgisayar igletmeni: Emrullah AVCI
....../2016
: Btilent
......12016 $ube
: Serpil KORKMAZ

$ef

Mtidiirti

fUnffl,i

Karabag Mah. Salim Dervigo[lu Cd. No: 80
Telefon No: (262) 318 l0 01, Faks No: (262) 317 12 19
e-posta: insankaynaklari@kocaeli.bel.tr internet Adresi: www.kocaeli.bel.t

35148

Bilgi igin: Biilent
Memur Personel Servis $efr
Telefon No: (262) 318 12 l3

OnNsr tt

aycaN GoRof,A VZyt OLURU ALTNAN IV{AKAMIN
AYNI OLTA$ DARAMAI\W igNNTN OTAN ONNNG|
T.C.
KOCAELI eUVUrSnHiR BELEDIYE BA$KANLTGT
Mali Hizmetler Dairesi Baqkanhsr

Say

.t......t20t6

: 10427379-841.02.05-1920
ve Aktarma

Konu : isim De[iqiklifii

BA$KANLIK MAKAMINA

Bel ediye Enctimenine haval esini olurlanruz a arz

ederim.

(Imza)
Hamza BAKKAL
Mali Hizmetler Dairesi Bagkanr

g6rtiqle arz

...../20

Sekreter

Y
OLUR
.....t......t20t6
(imza)
Do[an EROL
Genel Sekreter V.

Karabag Mah. Salim Derviqo$u Cd. No: 80 izmit-KOCAELi
Telefon No: (262) 318 l0 01, Faks No: (262) 318 l7 13
e-posta: malihizmetler@kocaeli.bel.tr internet Adresi: www.kocaeli.bel.tr

36148

Bilgi igin: Mehri TUFAN
Veri Hazlrlama Kontrol igletmeni
Telefon No: (262) 3 I 8 l7 82

T.C

T.C.

KocAELl suyLrK$eHli- ibrrotve BA$KANLIdI
Lrsan Kaynaklan ve Etitim Dairesi Bagkanlrgt

KOCAELI BcmiKSEHIR BELEDIYE BA$KANLr6r
lnsan XaynaUan ve Elitim llairesi Bagkantlr

Sayr

27321694401.M.01-1923

Konu

Tegkilat $emalan ve Kadmlar

21.@.2016

321694{o1.04.0 I -l 923
Kadrolar

Sayr

: 27

Konu

: Tegkilat $emalan ve

21.09.2016

BA$KANLIK MAKAMINA

BA$KANLIK MAKAMINA

...

Belediye Meclisine havalesini olurlannza
arz ederim.

Belediye Meclisine havalesini olurlannrza

arz oderim.

(lmza)

(lmza)
Bayram BAYRAM
lnsan Kaynaklan ve Epitim Dairesi BaSlont

Bayram BAYRAM
lnsan Kaynaklan ve ESitim Dairesi Bagkaru

Uygun gtiriigle arz ederim.

Uygun g6riigle arz ederim.

.....t.....J 2016

....J......t 20t6

(lmza)
DoganEROL

Do&n EROL

(lmza)

Genel Sekrret€r Yardrmclsr

Genel Sekreter Yardlmctst

Uygun g6riigle arz edoim.

Uygun g<iriigle arz ederim.

.....1.....J 20t6

....J......t 2016

Tahir BTMJKAKIN

(Lnza)
Tahir BUYUKAKIN

Geirel Sekret€r

Genel Selaeter

(l$-)

MECLISE

OLUR

.....t......t 2016

.....1......1 2016

(lmza)
lbrahim KeReoSMANoGLU
Kocaeli Biiy0kgehir Belediye Bagkant

(lmza)
[brahim KARAOSMANOCLU
Ifucaeli Biiyiikgehir Belodiye Bagkanr

12016 Bilgisayar lgletnreni: Bnrultah AVCI
/2016
: BiilentTURKELI

gef
2016 $ube Miidiim

: Serpil

lzmit-KOCAELI
T€lcfonNor(262)318 1001, FalsNo:(262)317 12

.

KORKMAZ

Dahili: 12

.

.

..

..

.

nOrc Bi[isayar lglemeni: Emnrllah AVCI

.

:

Biilent'IoRKELI

: Serpil

lmit-KOCAELI

MmwPwrelSwisgcfi

19

I

.t......n016$ef
.l ... .n0rc $ub€ Miidiidi

TcbfooNo:(262)3lE 1001, FalsNo:(262)317

13

KORKMAZ

MauPmrclSois$cfi

12

19

Dohili: 12

13

epoca:iuntapahlri@k@li.bel.tr lnaaAdrei:w.kocllbcl.u

eposta;ied.aynr&lai@L@li.bcl.tr IntsffnA&Ei:w.kowli.bcl.tr

37148

t
T.C.

KocAELi

nrMirgnnin eBrsoivp ne$raNuGr

Yazr iqleri ve Kararlar Dairesi Bagkanh[r

Sayr
Konu

23.09.2016

: 60941501 -610-123456
:7137222 Esas Nolu Soru dnergesi

KOCAELI VETiTiGiNN
1il Ittahatti idareler Mtidiirltigii)

ilgi

:02.09.2016 tarihli ve 48779416- 610-2357 sayh yaztnz.

(imza)
ibrahim KARAOSMANOGLU
Kocaeli Btiytikqehir Belediye Baqkam

EK:
1- Rapor (15 Sayfa)

2- Fotograf (5 Adet)

Sorumlusu
Miidtirii
Bagkam

1......12016 Birim
1......12016 $ube
1......12016 Daire
I ......12016 Genel Sekreter Yardrmqsr

l......l2}l6Genel

Sekreter

: Ertan PARLAK
: isa SOLAKOGLU
: ismail CIVELEK
: Gdkmen MENGUQ
: TahirBUYUKAKIN

Karabag Mah. Salim Derviqo[lu Cd. No: 80 lzmit-KOCAELI
Telefon No: (262) 318 l0 01, Faks No: (262) 317 25 42
e-posta: yaziisler@kocaeli.bel.tr internet Adresi: www.kocaeli.bel.tr

38148

Bilgi igin: Ertan PARLAK
Birim Sorumlusu
Telefon No: Q62) 318 13 32

ru
T.C.
KOCAELI B[miK$EHiR BELEDIYE BA$KANLTGT
Yazr iqleri ve Kararlar Dairesi Bagkanhlr

Sayr

: 60941501-010.04-1923

Konu

: Resmi YazrgmaYrinergesi

23.09.2016

DAGITIM YERLERINE

(imza)
ibra}rim KARAO S MANOGLU
Kocaeli Biiyiikqehir Belediye Bagkanr

EK:
1- Da[rtrm Listesi

(l Sayfa)
2- Ydnerge Tasla[r (15 Sayfa)

Sorumlusu
Mtidiirii
DaireBagkam

......12016 Birim
: Ertan PARLAK
.1......12016 $ube
: isa SOLAKOGLU
.1....../2016
: ismail CIVELEK
.1......12016 Genel Sekreter Yardrmcrsr : Do$an EROL
.1......12016 Genel
: Tatrir gUyUKAKfN
.l

Sekreter

Koordinasyon:
......1 ......12016 Birinci Hukuk Mtigaviri

: Necmi OZEN

Karabag Mah. Salim Derviqof,lu Cd. No: 80 ianit-KOCAELi
Telefon No: (262) 318 l0 01, Faks No: (262) 317 25 42
e-posta: yaziisler@kocaeli.bel.tr internet Adresi: www.kocaeli.bel.tr

39148

Bilgi igin: Ertan PARLAK
Birim Sorumlusu
Telefon No: (262) 318 13 32

iletf,qim Bileisi B6lfimfinde Bir Kisive Yer Verilmesi:

Karabag Mah. Salim Dendgo$u Cd- No: 80lmit-KOCAELI
Telefon No: (262) 318 l0 01, Faks No: (262) 317 25 42
e-posta: yaziisteri@kocaeli.bel.tr Internet Adresi: www.kocaeli.bel.tr

Bilgi igin: Ertan PARLAK
Birim Sorumlusu
Telefon No: (262) 318 13 32

iletisim Bileisi Bdtf,mtnde Birden Fazla Kisive Yer Verilmesi:

t{arabag Mah. Salim Dervigollu Cd. No: 80 ianit-KOCAELI
Telefon No: (262) 318 l0 01, Faks No (262) 317 25 42
+posta: yaziisloi@kocaeli.bel.tr lnternet Adresi: www.kocaeli.bel.tr

40148

Bilgi igin: Btan PARI-AK
Birim Sorumlusu
Telefon No: (262) 318 13 32

lsasoLAKodLU
Yaa fuleri Miidiirti
(262) 318 13 30

ffi
ctzri
rocapri

T.C.

m-nrUrgnHiR enr,soivs

s.n

greurt6l

Yazr igleri ve Kararlar Dairesi Bagkanhlr

Sa1a : 43116260-010.03-1923
Konu : Meclis Qahgmalan

02.09.2016

ie i$rsRi BAKANLTGTNe
(Mahalli idareler Genel Mtidiirltigti)

(imza)
ibra}rim KARAOSMANOGLU
Kocaeli Btiytikqehir Belediye Bagkam

Karabap Mah. Salim Dervigo$u Cd. No: 80 izmit-KOCAELI
Telefon No: (262) 318 l0 01, Faks No: (262) 317 25 42
e-posta: meclis@kocaeli.bel.tr internet Adresi: www.kocaeli.bel.

GIZLI
4U48

Bilgi igin: Medeni YALQIN
Birim Sorumlusu

tr

Telefon No: (262) 318 13

l8

ffi

T.C.

KOCAELI BUYUK$EHIR BELEDIYE BA$KANLIGI
Yazr igleri ve Kararlar Dairesi Bagkanh[r

Sayt

c[xruoun
21.06.2016

: 60941501-040.05-1923

Konu :2014 Yrh Faaliyet

Raporu

isu cBNrL MUDURruGtrNn

...

15.07.2016 tarihine kadar gdnderilmesini rica ederim.

(lln,O
Tatrir BLMJKAKIN
Genel Sekreter

Karabaq Mah. Salim Dervigoflu Cd. No: 80 izmit-KOCAELI
Telefon No: (262) 318 l0 01, Faks No: (262) 317 25 42
e-posta: yaziisler@kocaeli.bel.tr internet Adresi: www.kocaeli.bel.tr

42148

Bilgi igin: Ertan PARLAK
Birim Sorumlusu
Telefon No: (262) 31813 32

Birim Evrak Kavrt Kasesi

Gelen Evrak Kavrt Kasesi
T,C.

KocAELi auvUxgexh BElErrivE

IT:l*_*',T3ffiffi-f

aAgeru6r

GELEil EVRAK

TARIH

Sryrr

h

-Ea
B
a

GE.BIEYRAT

sAn

Irihi

$JBErEhm

O

oa

SrrU

0

tr

B
a
a

Itd0rlEl0
r0d0d00ai

r9

I0d0tlff0

=
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I0d0n$0

-e

a^E

LG
rE

Ef;
g
a
E

ilrvrlc
Y.ddlLl

43148

eiLci

GAE6I

rol

ZARF

rigivE 6zsr

T.C.

KocAELi n(MrrgeHin

ACELE

gnrpniYr nlsrnNuGr
Tarih
Sayr

uerivn

BAKANLTGTNI

(Muhasebat Genel

ZARF
T.C.

Miidiirlti$i)

GTZLI

roceBri nr-nnirgnuin
BELEDIYE BASKANLIGI
Tarih
Sayr

igigrrni

BAKANLTGTNa
(Mahalli idereler Genel MiidtirltiEii)

GiZLi

44148

m
T.C.

KOCAELi BUYOK$EHIR BELEDIYE BA$KANLIGI
Yazr igleri ve Kaxaf,lar Dairesi Bagkanklr

ACELE

Sayr
Konu

09.09.2016

: 60941501-010.04-1923
: Tekit

isu cpNsr uuounru6uNB

itgi

:16.09.2016 tarihli ve 60941501-903-1976 sayrh yaztmtz.

ilgi yazrmrzaikr giin iginde

cevap verilmesi hususunda gereSini tekiden rica ederim.

ismail CIVELEK
Yazr iqleri ve Kararlar Dairesi Bagkam

.l .., ...12016

Bilgisayar iqletmeni

.l ......12016 Birim Sorumlusu
.l ......12016 Yazr iqleri Mtidtirii

: Hakan SELEK
: Ertan PARLAK
: isa SOLAKOGLU

Karabaq Mah. Salim Dervigoplu Cd. No: 80 izmit-tcocAEli
Telefon No: (262) 318 l0 01, Faks No: (262) 317 25 42
e-posta: yaziisler@kocaeli.bel.tr internet Adresi: www.kocaeli.bel.tr

4s148

Bilgi igin: Ertan PARLAK
Birim Sorumlusu
Telefon No: (262) 318 13 32

T.C.

KOCAELI BUYUK$EHIR BELEDIYE BA$KANLIGI
ihsan Kaynaklan ve Egitim Dairesi Baqkanhsr

Say

Konu

......1......120t6

:27321694-010.05: Personel izin iglemleri

['TEBLIG NO:" Yazr igleri $ube Mtidtirliigii tarafindan yaziacakf

BA$KANLIK TEBLIG
20161...

TahiT BCTYUKAKIN

Genel Sekreter

Da$fim:
A+B Plam

igletneni
./......12016$ef
./......12016 $ube Mtidtirii
......12016 Daire Baqkam
.l......l20l6Bilgisayar

: AIiIYILDIZ

: MustafaKILIq
: Dr. Osman CUn
.1
: Bayram BAYRAM
.l . .. . . ./2016 Genel Sekreter Yardrmcrsr : Hasan AYDINLIK
Karabag lv{h. Salim Derviqof,lu Cd. No:80 A Blok Kaf I ianitl(OCAELI
Telefon No: 0.262.318 l0 0l Faks No: 0.262. 317 25 33
e-posta: insanlopaklari@kocaeli.bel.tr internet Adresi: www.kocaeli.bel.tr

46148

e-posta: arifuildiz@kocaeli.bel.tr

Bilgi igin: ATifYILDIZ
Telefon No: (262) 318 12 39

OnNnr zg
Osr yrqzwtN

zrt

onaN BASKANLTK rnnilG OnNoGi

T.C.

rocenr.i euvurcgeHiR epr-eoive negreNrrcr
Yazr iqleri ve Kararlar Dairesi Bagkanhgr

Sayr
Konu

: 60941501-010.05: Resmi Yazigma Kurallan Y<inergesi

/

....../2016

I"TEBLIG NO:" Yazr iqleri $ube Mtidrirltigi tarafindan yaziacak]

BA$KANLIK TEBLIG
(2016/....;)

Belediyemizin ttim birimlerinde uygulanmak tizere hazrrlanan; "Kocaeli Btiyiikqehir
Belediye Bagkanh[r Resmi Yazrgma Kurallan Yrinergesi" ekte sunulmugtur.
Ttim birimlerimizin resmi yazrqmalannda bu Yrinerge hiiktimlerine uymalan hususunu
tinemle rica ederim.

(imza)
ibrahim KARAOSMANOGLU
Kocaeli Btiytikgehir Belediye Baqkanr

Ek: Y6nerge (1 Sayfa)

Dafirtrm:
A+B Planr

./....../2016 Birim Sorumlusu
.1....../2016 $ube Mtidtirti
./......12016 Daire Bagkanr

: Ertan PARLAK
: isa SOLAKOGLU
: ismail CIVELEK

.1......12016 Genel Sekreter Yardrmcrsr : Gdkmen MENGUQ
.1......12016 Genel
: Tahir BUyUKATN

Sekreter

Karabag Mah. Salim Derviqollu Cd. No: 80 izmit-KOCAELi
Telefon No: (262) 318 l0 01, Faks No: (262)317 25 42
e-posta: yaziisler@kocaeli.bel.tr internet Adresi: www.kocaeli.bel.tr

47148

Bilgi igin: Ertan PARLAK
Birim Sorumlusu
Telefon No: (262) 318 l3 32

KocAELi nuvurc$nHiR sel-Eoivs negreNl-rGt
Rssvri yAZrgMA KURALLAru vONrncnsi
Madde 1- ....

Madde 3-

Madde 4-

Madde 5-

Madde 6-

.

Madde 7- ....

Madde 8-

Madde 9-

48t48

