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İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR 

 

Amaç 

Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü’nün 

kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarını düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2- Bu yönerge; Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet 

gösteren birimlerin kuruluşu ile görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin 

düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar. 

 

Hukuki dayanak 

Madde 3- Bu yönerge; Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan 

Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair 

Yönetmeliği’nin 18. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4- Bu yönergede adı geçen; 

a) Belediye    : Büyükşehir Belediyesini, 

b) Başkanlık   : Büyükşehir Belediye Başkanlığını, 

c) Başkan    : Büyükşehir Belediye Başkanını, 

d) Genel Kurul    : Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunu, 

e) Yönetim Kurulu  : Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulunu, 

f) Genel Müdür  : Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürünü, 

g) Genel Müdür Yardımcısı  : Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

       İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bağlı 

       bulunduğu Genel Müdür Yardımcısını, 

h) Daire Başkanlığı  : İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığını, 

i) Müdürlük    : Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğünü 

        ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞU VE GÖREVLERİ 

 

Kuruluşu 

Madde 5- Müdürlüğün görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için 3 

şeflikten oluşturulur. Şube Müdürlüğünün teşkilat şeması aşağıda gösterilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şube Müdürlüğünün Görevleri 

Madde 6- Şube Müdürlüğünün görevleri aşağıda sayılmıştır: 

a) Evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu 

kararlarının alınması ve arşiv iş ve işlemlerini mer-i mevzuat hükümlerine göre yürütmek, 

b)  2560 Sayılı Kanun, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanunu’nun Genel 

Kurula  yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyonu sağlamak,  

c) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının iş ve işlemlerinin yürütülmesini 

sağlamak,  

d) Genel Kurul kararlarının yazılımını sağlamak, ilgili mercilerin onayını aldıktan sonra 

karar asıllarının ilgili birimlere intikalini ve birer nüshasının arşivlenmesini sağlamak, Genel 

Kurul gündemini ve karar özetlerini internette yayınlattırmak,  

e) Genel Kurul kararlarının yürürlüğe girmesini sağlamak,  

f) Yönetim Kurulunun iş ve işlemlerine ilişkin gerekli koordineyi sağlamak,  

g) Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülmek üzere, Genel Müdürlük birimlerinden 

gönderilen ve Genel Müdür tarafından Yönetim Kuruluna havalesi yapılan konulara ilişkin 

Yönetim Kurulu toplantı gündeminin oluşturulmasını sağlamak, 

h)  Yönetim Kurulu kararlarını yazdırarak ilgili onaylardan sonra karar suretlerinin 

teklifin geldiği ve diğer ilgili birimlere ulaştırılmasını, karar asıllarını sırasına göre dosyalaması 

ve arşivlenmesini sağlamak,  

i) Genel Müdürlüğümüze gelen tüm evrakların ve postaların zimmetle teslim alınması, 

konularına göre evrakların ve belgelerin ayrımının ve kaydının yapıldıktan sonra ilgili birimlere 

zimmetli olarak ulaştırılmasını sağlamak,  

j) Genel Müdürlüğümüz birimleri tarafından oluşturulan evrakların elden, posta, kargo, 

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Genel Evrak Şefliği Kararlar Şefliği Arşiv Şefliği 



Sayfa 3 / 6 

 

tebligat, UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) ve KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) aracılığı 

ile muhataplarına gönderimini sağlamak, 

k) Daire Başkanlığını ilgilendiren tüm yazışmaların “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak 

Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” gereğince yapılmasını ve Standart Dosya Planına göre 

kodlanarak dosyalanmasını sağlamak,  

l) Gizli evrakların kayıt iş ve işlemlerini gizlilik esasları içerisinde yapılmasını 

sağlamak,  

m) Genel Müdürlüğümüzün tüm yazışma, dosyalama ve kayıt işlemlerinde “Resmi 

Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakında Yönetmelik”, Standart Dosya Planı 

hükümleri ile Elektronik Belge Yönetim Sisteminin uygulanması hususunda koordinasyonu 

sağlamak,  

n) Genel Müdürlüğün arşiv hizmetlerini yürütmek, 

o) Birim arşivlerinde bekleme süreleri dolan evrakların kurum arşivince teslim 

alınmasını sağlamak, 

p) Muhafazasına gerek kalmayan dosya ve evrakların imha listelerinin çıkartılarak 

gerekli onaylardan sonra kontrollü imhasının yapılmasını sağlamak, 

q) Kurum arşivindeki dosya ve evrakları isteklilere zimmetle teslim etmek ve teslim 

alınmasını sağlamak, 

r) Kurum arşivindeki evraklardan gerekli görülenlerin bilgisayar ortamında taranarak 

saklanması ve dijital arşiv yönetim sisteminin uygulanmasını sağlamak, 

s) Genel Kurul kararıyla oluşturulan Komisyonların, koordinatörlüğünü yürütecek Daire 

Başkanlıklarının belirlenmesinin Başkanlık onayına sunulmasını sağlamak,  

t) Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile ilgili iş ve işlemleri Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığıyla koordineli olarak yürütmek, 

u) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Şube Müdürü 

Madde 7- Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve 

Eğitim Dairesi Başkanlığının Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği’nde ve bu 

yönergede belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden ve koordinasyonundan öncelikle Genel 

Müdüre veya bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısına ve Daire Başkanına karşı birinci derecede 

sorumludur. 
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Birimlerin/Şefliklerin Görevleri 

Madde 8- Madde 5’te Şube Müdürlüğü Teşkilat Şeması’nda gösterilen 

birimlerin/şefliklerin görevleri: 

Genel Evrak Şefliği:  

a) Resmi Kurum ve Kuruluşlardan Genel Müdürlüğümüze gönderilen veya elden verilen 

her türlü evrakın ve belgelerin kayıt işleminden sonra ilgili birimlere havale edilerek zimmetle 

teslim etmek,  

b) Genel Müdürlüğümüz adına gelen her türlü resmi evrak, posta ve kargoları teslim 

almak,  

c) Genel Müdürlüğümüz birimleri tarafından oluşturulan kurum dışına gidecek evrakların 

ilgili  muhataplarına posta veya diğer usuller ile gönderilmesini sağlamak,  

d) Kurum dışına elden teslim edilecek evrakların zimmet defterine kaydının yapılarak 

ilgili kurumlara teslim edilmesini sağlamak, 

e) Posta, Kargo ve Tebligat yoluyla gidecek olan evrakları postaneye teslim etmek,  

f) Faks ile gelen evrakların kayıt iş ve işlemlerini yapmak,  

g) Gizli evrakların kayıt iş ve işlemlerini gizlilik esasları içerisinde yapılmasını 

sağlamak,  

h) Genel Müdürlüğümüzün tüm yazışma, dosyalama ve kayıt işlemlerinde Resmi 

Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, Standart Dosya Planı 

hükümleri ile Elektronik Belge Yönetim Sisteminin uygulanması hususunda koordinasyonu 

sağlamak, 

i) Genel Müdürlüğümüze KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ve UETS (Ulusal Elektronik 

Tebligat Sistemi) yoluyla gelen evrakların kayıt ve havale işlemini gerçekleştirmek,  

 

Kararlar Şefliği:  

a) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının iş ve işlemlerinin yürütülmesini 

sağlamak,  

b) Genel Kurul kararlarının yazılımını sağlamak, ilgili mercilerin onayını aldıktan sonra 

karar asıllarının ilgili birimlere intikalini ve birer nüshasının arşivlenmesi işlemini 

gerçekleştirmek, Genel Kurul gündemini ve karar özetlerini internette yayınlattırmak,  

c) Genel Kurul kararlarının yürürlüğe girmesini sağlamak,  

d) Yönetim Kurulunun iş ve işlemlerine ilişkin gerekli koordineyi sağlamak, 

e)  Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülmek üzere, Genel Müdürlük birimlerinden 
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gönderilen ve Genel Müdür tarafından Yönetim Kuruluna havalesi yapılan konulara ilişkin 

Yönetim Kurulu toplantı gündeminin oluşturulmasını sağlamak,  

f) Yönetim Kurulu kararlarının arşivlenme işlemini gerçekleştirmek,   

 

Arşiv Şefliği:  

a) Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Genel 

Müdürlüğümüz arşiv hizmetlerini yürütmek, 

b) Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre birim arşivlerinde 

bekleme süreleri dolan evrakların kurum arşivince teslim almak, teslim alınan evrakları kayıt 

altına alarak korunmasını sağlamak,  

c) Kurum arşivindeki dosya ve evrakları isteklilere zimmetle teslim etmek ve teslim 

alınmasını sağlamak,  

d) Kurum arşivindeki evraklardan gerekli görülenlerin bilgisayar ortamında taranarak 

saklanması ve dijital arşiv yönetim sisteminin uygulanmasını sağlamak, 

e)  Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Kurum Arşivi 

Ayıklama ve İmha Komisyonu’nun kurulması iş ve işlemlerini yerine getirmek.  

f) Muhafazasına gerek kalmayan dosya ve evrakların imha listelerinin çıkartılarak 

gerekli onaylardan sonra kontrollü imhasının yapılmasını sağlamak,  

g) Arşiv depo alanlarını mikroorganizmalara karşı koruyucu tedbir olarak dezenfekte 

edilmesini sağlamak, her türlü toz, nem ve yangın gibi unsurlardan korunmasını sağlamak,  

h) Arşiv depo alanlarının güvenliğini sağlamak. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SON HÜKÜMLER 

 

Servis Oluşturulması 

Madde 9- Şeflik/Birimlerin içerisinde servis oluşturulması, İnsan Kaynakları ve Eğitim 

Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde Daire Başkanı’nın onayı ile gerçekleştirilir. 

 

Değişiklik 

Madde 10- Bu yönergede yapılacak her türlü değişiklikler Genel Müdür onayı ile yapılır, 

değişiklik teklifinin Genel Müdür onayına sunulması işlemi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 

Başkanlığı’nın koordinesinde gerçekleştirilir. 

 

Yürürlük 

Madde 11- Bu yönerge hükümleri Genel Müdür onayıyla yürürlüğe girer. 
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Yürütme 

Madde 12- Bu yönerge hükümlerini Genel Müdür yürütür. 

 

(Bu yönerge, Genel Müdürlüğün 13.03.2020 tarih ve 6474 sayılı Onay’ı ile 13.03.2020 tarihinde 

yürürlüğe konulmuştur.) 

 


