
MUSKI GENEL MLDURLUGU

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMAUSUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

birinci BOLUM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, MUSKİ Genel Müdürlüğü Özel Kalem
Müdürlüğü' nün görev, yetki ve sorumluluklan ile çalışma usullerini belirlemektir. Yönetmelik
Özel Kalem Müdürlüğü' nde görevli personelin statüsü, görev, yetki ve sorumluluklannı

belirlemek suretiyle birimlerin iş ve işlemlerinin uyumlu, süratli, verimli ve güvenli bir şekilde

çalışma düzeni içinde yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, 20.11.1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve
Kanalizasyon İdaresi GenelMüdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunve Muğla Su ve
Kanalizasyon İdaresi GenelMüdürlüğü Çalışma Usulve Esaslan Hakkında Yönetmelik madde
25 ve diğer ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu yönergede geçen;

a) Genel Müdür: Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürünü,
b) Genel Müdürlük/MUSKİ: Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü,
c) Müdürlük/Özel Kalem Müdürlüğü: Muğla Su ve Kanalizasyon idaresi Genel

Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğünü,

ç) Personel: Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Özel Kalem
Müdürlüğünde görevli müdür, memur, işçi, sözleşmeli personel ve hizmetli personeli,

d) Yönerge: Muğla Suve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergeyi,
e) Yönetim Kurulu: Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim

Kurulunu, ifade eder.



ikinci bolum

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Özel kalem müdürlüğü

MADDE 4- (1) Özel Kalem Müdürlüğü Norm Kadro esaslarına göre ihdas edilmiş ve
İstisnai kadrolara atanma şartlanna uygun olarak atanmış 1 müdür ve bu müdüre bağlı 1
sekreter, 1 şoför personelden oluşmaktadır.

(2)Teşkilat Yapısı; Özel Kalem Müdürlüğü personel yapısı aşağıdaki şekildedir.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

ÖzelKalem Müdürlüğü Seıvisi

ikinci bolum

Görev Yetki ve Sorumluluklar

Özel kalem müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 5- (1)Özel kalem müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklan şunlardır:

a) Genel Müdürlük Makamının talimatları doğrultusımda günlük, haftalık, aylık çalışma

programlarını yapmak, düzenli telefon haberleşmesi ile randevu trafiğini sağlamak,

diğer kurum, kuruluşlarve vatandaşlarla ilişkilerin koordine etmek, Genel Müdürlüğün
sekretaryasını, birimlerle koordinasyonu yaparak, Genel Müdürün görüşme ve
kabullerine ait hizmetleri yürütmek,

b) Genel Müdür ve Genel Müdür Y^dımcılarmın resmi ve gizlilik taşıyan yazışmalan ile
Genel Müdüre gelen giden evrakın giriş, çıkış, kayıt ve değerlendirmesini yaparak ilgili
birimlere gönderilmesini sağlamak,

c) Genel Müdüre yurtiçi, yurtdışı ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış,

milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri ve benzeri önemli günlerde
düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini yürütmek. Genel
Müdürün iştirak etmesini temin etmek, iştirak edemediği program veya törenlere Genel
Müdür adına görevlendirmeleri yapmak, protokol gereklerini yerine getirmek,

ç) Basm, yayın ve halkla ilişkileri yürütmek, İdarenin faaliyetleri doğrultusımda yazılı ve
görsel basın yayın organlanyla temaslarda bulunmak, gerektiğinde basmda çıkan ilgili
haberleri değerlendirerek. Genel Müdürlük tarafından yapılacak açıklamalan

hazırlamak, İdare ve faaliyetleri hakkında basım ve kamuoyunu bilgilendirecek



yayınları hazırlamak veya hazırlatmak, İdare ile ilgili ulusal ve yerel basında çıkan

haberlerin fotoğrafve görüntülerini dijital ortamda ve dosya ortamında arşivlemek,

d) İdarenin hizmetleri ile ilgili iuar, sempozyum, kongre, konferans, seminer, tamtım ve
festival ve benzeri diğer kurumlarla ortak sorunlar ve çözümü ile uygulama birlikteliği

sağlamak adına yapılacak organizasyonlan düzenlemek ve bu konularda ziyaretler
gerçekleştirerek katkı sağlamak, kurumsal kimlik çalışmalanmyürütmek,

e) Genel Müdürlük Makamımn sorumlu olduğu kurul, komisyon, Büyükşehir Belediye
Meclisi, Genel Kurul, Yönetim Kurulu günlerini takip ederek gerekli organizasyonu
sağlamak.

ÖzelKalem Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 6- (1) Özel Kalem Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili,
ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b) Müdürlüğün görev alamna giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlanm ve yayınları

takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken
denetimleri yapmak,

ç) Müdürlüğün taşımr kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşımr işlemlerinin

gerçekleştirilmesini sağlamak,

d) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlanmn, faaliyet raporlarımn, performans
değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturularak; süreç analizleri,
uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üreterek uygulamaya geçilmesi
çalışmalanm yürütmek,

e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konulannda ilgili ve yetkili mercilere müdürlük görüşü

hazırlamak,

f) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlamak,

g) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

Özel Kalem Müdürü, göreV ve çalışmalan yönünden doğrudan Genel Müdüre karşı

sorumludur.

ÖzelKalem Müdürlüğü personelinin görev,yetki ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) Özel Kalem Müdürlüğü Personelinin görev, yetki ve sorumlulukları

şunlardır:

a) Tüm yazışma ve dosyalama işlemlerini yürütmek,
b) ÖzelKalem Müdürlüğüne gelenevrakın kaydım yapmak
c) Gelen ve giden evrakı, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarma göre kaydetmek,
ç) Müdürlük dışına yazılan evrakı, zimmetle ilgili birime teslim etmek,
d) Müdürlükçe yapılan tüm yazışmalarm birer örneğini konularına göre ayn ayn

klasörlerde arşivleme işlemini yapmak, işlemi biten evrakı arşive kaldırmak. Özel
Kalem Müdürlüğü personeli yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız

yapmakla Özel Kalem Müdürüne karşı sorumludur.



UÇUNCU BOLUM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Yönerge, Yönetim Kurulunda kabulü ve idarenin internet sitesinde
yayınlanması ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Yönerge hükümlerini Muski Genel Müdürü yürütür.


