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<;ATALAGZI BELEDiYE BA~KANLIGI

YAZI i~LERi MUDURLUGU
GOREV VE <;ALI~MA YONERGESi

BiRiNCi BOLUM
Amac, Kapsam, Dayanak ve Tammlar

Amae
MADDE 1 - (1) Bu Yonergenin amaci, Yazi Isleri Mudurlugunun kurulus, gorev, yetki ve

sorumluluklan ile cahsma usul ve esaslanm diizenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yonerge, Yazi lsleri Mudurlugundeki personelin gorev vetki vc

sorumluluklan ile calisma usul ve esaslanm kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yonerge, 5393 sayih Belediye Kanununun 151b Maddesine dayarularak

yapilan yonetmelige istinaden Belediye Meclisimizin 04/06/2014 tarih ve 34 sayih karan geregi
hazirlanmrstrr,

Tammlar
MADDE 4 - (1) Bu Yonergede gecen:
a) Baskanhk : Catalagzi Belediye Baskanhgi'm,
b) Belediye : Catalagzi Belediyesi'ni,
c) Belediye Meclisi : Catalagzi Belediye Meclisini,
d) Enciimen : Catalagzi Belediye Enciimenini,
e) Kaymakamhk : Kilimli Kaymakamhgim
f) Miidiirliik : Yazi lsleri Mtidtlrlilgll'ntl,
g) Miidiir : Yazi Isleri Miidiirii'nii,
h) Personel : Yazt Isleri Miidiirliigii Personelini
i) Valilik : Zonguldak Valiligini,

Kurulus
MADDE 5- (1) Yazr Isleri Mudurltlgtl; 5393 sayih Kanunun 48 inci Maddesi, 22/02/2007 tarihli

ve 26442 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan Belediye ve Bagh Kuruluslan ile Mahalli Idare BirIikleri
Norm Kadro ilke ve Standartlarma Dair Yonerge hiikiimleri cercevesinde; Belediye Meclisinin
04/07/2007 tarih ve 31 sayih karan geregince olusturulmustur.

Te~kilat
MADDE 6 - (1) Yazi lsleri Mudurlugunun Personel yapisr asagida belirtilen sekildedir.
a) Miidiir
b) Sef
c) Memurlar
d) lsciler
e) Diger personel
(2)Miidiirliigiin teskilat yaprsr asagidaki gibidir.
a) MOdOr
b) Evrak lsleri Birimi
c) Personel lsleri Birimi
d) Meclis ve EncOmen i!?ieriBirimi
(3) Belediye ve Bagh Kuruluslan ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlanna

Dair Yonetmelik'e ili~kin esaslar ~er~evesinde birimlerin hizmet alanlan, gorev ve sorumluluklanna
paralel olarak ihtiya~ duyulan nitelik ve saYlda, j~ ve i~lemlerin daha etkin ve verimli yiiriitiilebilmesi i~in
birim amiiiiiintalebi ve Belediye Ba~kamnm onaYI ile kadro kar~lhgl olmakslzm hizmet geregi "BUro
Soruml~su" ve " Yonetici YardlmClS)"gorevlendirilmesi yapJlabilir.

,il~~

ndxct BOLUM
Kurulus, Teskilat ve Baghhk



(4) Birimlerin ic organizasyon yapilanrun teskili, birim amirinin teklifi ve Belediye Baskarurun
onayr ile gerceklestirilecek bir i9 diizenlemeyle gecerlilik kazamr.

Baghhk
MADDE 7 - (1) Yazi i~leri Mudurlugu, Belediye Baskamna veya gorevlendirecegi Baskan

Yardimcisina bagli olarak islerini yururur.
UC;UNCU BOLUM

Gorev, Yetki ve Sorumluluk
Miidiirliigiin gorevleri
MADDE 8 -(1)
a) Belediye Meclisi ile ilgili Gorevleri: 5393 sayih yasanm Belediye Meclisine yukledigi

sorumluluklarm yerine getirilmesinde koordinasyon gorevi yapmak, Belediye Baskam tarafindan
belirlenen Meclis gtlndemini toplanti gununden en az 3 gun once meclis uyelerine bildirmek, gtlnderni
cesitli vasitalarla halka duyurmak, meclis gorusme tutanaklanna gore kararlan yazmak, kesinlesen meclis
kararlanru suresi icerisinde Kaymakamhk'a gondermek ve karar ozetlerini ilan etmek, meclis karar ozeti
defterine kaydetmek, karar suretlerini ilgili birimlere gondermek ve arsivlemek,

b) Belediye Enciimeni ile Ilgili Gorevleri: Belediye Baskanmdan Enciimene havaleli konulan
gundem Maddesi olarak encumene sunmak, 5393 sayih Belediye Kanununun 35. Maddesine gore.
haftada 1 gun toplanan belediye encilmeninin alnus oldugu kararlan yazmak, enciimen karar ozeti
defterine kaydetmek, arsivlemek ve geregi icin ilgili birimlere gondermek.

c) Genel evrak kaytt He ilgili gorevleri: Belediye Baskanligma gelen evraklann gelen evrak
defterine kaydmi yapmak, ilgili birimlere havalesini yaparak zimmet kar~lhgl teslim etmek. Belediyeden
giden evraklan giden evrak defterine kaydederek posta ile gonderilecek evraklan posta zimmet defterine
elden gdnderilecekleri dis zimmet defterine kaydetmek ve ilgili yerlere teslim etmek. (EBYS'ne
gecilmisse evrak kayit ile ilgili i~ve islernleri elektronik ortamda yapmak.)

d) Personel Isleri He ilgili Gorevleri: Belediye personelinin atama, yer degistirme, nakil,
emeklilik, gorevde yiikselme, intibak, hastahk, izin, fazla cahsma ve disiplin gibi ozluk isleri ile maas
tahakkuk islerini yapmak,

e) Diger Gorevleri: Belediyenin cesitli birimlerinden gelen ve 2 yrhru doldurmu~ evrak ve
dosyalan bir sisteme baglayarak 91kartllacak dosya fihristlerine gore dokiimUyaptlarak ar~ivleyip ar?ivde
muhafaza etmek, Belediye Ba~kanhgl tarafmdan verilen diger gorevleri yapmak. (EBYS ne ge(,:ilmi?se
bunIan aym zamanda elektronik ortama aktanlmasml ve burada muhafazaslm saglamak.)

MiidUrlUgUngorevleridir.
Miidiirliik yetkisi
MADDE 9 - (1) Yazl i~leri MUdUrliigU,bu yonergede saytlan gorevleri ve 5393 saYlhBelediye

Kanununa dayanarak Belediye Ba~kanmca kendisine verilen tlim gorevleri kanunlar gergevesinde
yapmaya yetkilidir.

Miidiiriin gorey, yetki ve sorumlulugu
MADDE 10- (1) MUdUrlingorey, yetki ve sorumluluklan ~unlardlr;
a) MiidiirlUkhizmetlerinin zamanmda, verimli ve diizenli bir ~ekilde yiiriitiilmesini saglamak,
b) Birimde gorevli personel arasmda gorev boliimUyapmak, izin, hastahk ve gekilme gibi

nedenlerle aynlan birim yetkililerinin yerine, bir ba~kasmm gorevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamamasl
i9in gerekli onlemleri almak,

c) Belediye Ba~kanhgma; dl~ ve i9 kurum, birim ve ki~ilerden gelen-giden evraklarm kontrollinU
yaplp, sevk ve havalesini yaptlktan sonra yerine ula~masml ve ar~ivlenmesini yapllmasml saglamak,

d) Resmi Gazetede yaYlmlanan, Belediye ile ilgili kanun, Yonerge ve genelgelerin, ilgili
birimlere bir list yazlyla gonderilmesini saglamak,

e) Ba~kanhktan gerek meclise, gerekse enciimene gonderilen evraklarm kanun, tUzlik,yonerge,
emir ve kararlar dogrultusunda i~lem gormesini saglamak.

f) Meclis toplantl gUndeminin belediye ba~kam tarafmdan belirlenmesini ve meclis Uyelerine
zamamnda dagltlmmm yaptlmasml saglamak,

g) Ba~kanltktan encUmene gonderilen evrakm zamanmda ve eksiksiz oIarak iIgili birime
gonderilmesini saglamak,

h).,MecHse.yeya enciimene gonderilecek dosyalan incelemek, usul ve esas yonUnden goriilen
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i) Cahsma verimini arttirmak amaciyla, kanunlan, idari ve genel yargi kararlanru ve bunlarla
ilgili yaymlan satm almak ve abone olmak.

j) Personelin her turlu ozltik ve sosyal haklanru ve devam/devamsizhgiru izlemek; mUdUrlUgUn
cahsma konulan ile ilgili kurulus ve birimlerle i~ birligi kurmak,

k) EncUmen uyesi secildigi takdirde enctimen toplantisma katilmak,
I) Mudurluk servislerinin planh ve programh bir sekilde cahsmalanm diizenleyerek, personel

arasmda uyumlu bir isbirligi ortami kurulmasmi saglamak ve cahsmalanm izlemek, denetlemek,
m)MUdUrlUgUn cahsmalanm mevzuat esaslarma gore duzenlemek amaciyla her yil calisma

programi hazirlamak, baskanhgm onayma sunmak,
n) Baskanlikca onaylanan cahsma programmm gerceklesmesi icin gereken malzemeyi temin

etmek,
0) Mudurlukte yapilan cahsmalarla ilgili olarak belli araliklarla toplantilar duzenlemek,

cahsmalan degerlendirmek,
p) Mudurluge ait butun kisrrnlann cahsmalanrn izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri

vermek,
q) Mudurlugun kurulusuna ve yaptigi gorevlere iliskin icin ileriye donuk hedefler gostermek,
r) Mildtlrltlgtln gorev alanlanna giren konularda kesin kararlar vermek, cesitli konulara iliskin

farkli yo liar ve cozumler arasmda son ve kesin secim yapmak,
s) Baskanhk Makammca; mevzuat hukumlerine uygun veri len diger gorevleri de yapar.
Meclis ve enciimen isleri biriminin gdrev, yetki ve sorumlulugu
MADDE 11-(1)
a) Meclis Isleri: 5393 sayih Kanun ve 09.10.2005 tarih ve 25961 sayih Resmi Gazete de

yayimlanarak yururluge giren Belediye Meclisi Cahsma yonetrneligine uygun olarak;
1) Belediye meclisinin gorev alam kapsammdaki Belediye Baskanligindan havaleli konulan

gundem Maddesi olarak hazirlayip Meclis Baskanhgma sunmak. Gundemi; meclis toplanti salonunun
girisine ve Belediye ilan panosuna veya halkm yogun olarak bulundugu ve gelip gectigi yerlere illin
asarak; gazete, internet, radyo ve televizyon yayml gibi yontemlerden biri veya birkayl kullamlarak ilan
etmek,

2) Meclis toplantI gUndemini, bir onceki birle~ime ait meclis karar ozetleri ve kararlann birer
adet fotokopileri ile birlikte zablta memurlan araclhgl ile 5393 sayill Belediye Kanununun 21. Maddesine
gore meclis Uyelerine en az 3 gUnonceden imza kar~Illgl teslim edilmesini saglamak.

3) Belediye Meclisi ve ihtisas Komisyonlarmm yah~malarma yardlmcl olmak, karar ve
raporlanm yazmak,

4) Belediye Meclisi <;ah~maYonetmeliginin 16. Maddesine gore meclis toplantl tutanaklannl
hazlrlamak, ba~kanhk divanma imzalatmak ve bu tutanaklan bir dosyada saklamak, incelemeye haZir
bulundurmak,

5) Meclis Uyelerinin, meclis toplantIlanna devamhhklanm belirlemek Uzere meclis
ba~kanhgmca tutu Ian puantaj cetvelini saklamak.

6) Meclis toplantIsl bittikten sonra alman kararlan, meclis ba~kam ve meclis katiplerine
imzalatmak ve 5393 sayIll Belediye Kanununun 23. Maddesine gore belediye ba~kam tarafmdan yeniden
gorU~UlmekUzere meclise iade edilmeyen kararlarm tam metnini, kararm kesinle~tigi tarihten itibaren en
gey yedi gUn iyinde iki suret olarak Kaymakamhga gondermek ve kesinle~en kararlann ozetlerini yedi
gUn iyinde uygun araylarla halka duyurmak. Kaymakamhktan gelen meclis kararlarmm bir suretini kendi
bUnyesinde ar~ivlemek, bir suretini de geregi iyin i1gilimUdUrlUgegondermek.

7) Alman meclis kararlanm meclis karar defterine yazmak ve meclis ba~kal1l ile meclis
kiitiplerine defteri imzalatmak.

8) Belediye meclis Uyelerine, gerek meclis toplantlSlna, gerekse ihtisas Komisyonu
topiantilarma katIldlklan her gUn iyin odenecek olan huzur hakkl puantajml hazlrlamak ve geregi iyin
ilgili birime gondermek.

9) Yazl i~leri MUdUrii'nUn kendilerine tevdi ettigi gorevleri tam ve noksanslz olarak
zamanmda yapmakla sorumludur

b) EtfcUh1eni~leri:
: q) -Beledi"yemiz birimlerinin Belediye Ba~kanmdan encUmene havaleli evraklan konulan
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2) Enciimence alman kararlann ozetlerini karar mahiyetini kapsayacak sekilde enciimen karar
ozetleri defterine toplanti sirasmda yazmak ve her toplanti sonunda 0 toplantida hangi numaradan, hangi
numaraya kadar karar almdigi ve alman karar sayisi belirtilerek defterde gerekli acrklamayi yazip alum
toplantiya katilan iiyelere imzalattirmak,

3) Toplanti sira numaralanru ve karar sira numaralanru birbirinden ayn olarak devam
ettirerek alman kararlan yazmak, iiyelere imzalatmak,

4) Enciimen toplantismda hazir bulunmayanlar hakkmda bulunmama nedenini isimleri altmda
parantez icinde (izinli, raporlu vb.) sekli ile yazarak belirtmek,

5) Belediye Enciimen kararlanrun imzah birer orneklerini sira numarasma gore bir dosyada
arsivlemek,

6) Belediye Enciimen kararlanm kafi miktarda cogaltarak ilgililerine zimmet mukabili
zamanmda gondermek,

7) Belediye Enciimen kararlanrun dayanagi evraklara birer ornek imzah karar baglanmak
suretiyle ayn bir dosyada arsivlemek,

8) Belediye Enciimeni karar ozetleri tutanak defterini yilsonlannda yili icinde kac adet karar
verildigine iliskin aciklama yazilarak altmi tasdik etmek ve defteri kapatmak.

9) Enciimen toplantisma katilan enciimen baskaru ve iiyelerine odenecek olan huzur hakki
icin puantaj diizenlemek, geregi icin ilgili birime gondermek.

10) Yazr lsleri Miidiirii'niin kendilerine tevdi ettigi gorevleri tam ve noksansiz olarak
zamanmda yapmakla sorumludur.

Evrak islert biriminin gorey, yetki ve sorumlulugu
MADDE 12 - (1) Evrak Kayit Biirosunun gorev yetki ve sorumluluklan sunlardir;
a) Kurum ici miidiirliikler arasi ve diger kurum-kuruluslarla yapilan yazismalarm bilgisayar

iizerinden yapilmasmr, yazismalann standartlasmasmr, yazisma sevk, paraf ve onay siirelerinin
kisalmasim, harcanan emek, zaman ve kirtasiye maliyetlerinden tasarruf edilmesini ve yazismalann
saghkh bir sekilde dijitaI olarak arsivlenmesini saglayacak TS13298 standardma uygun elektronik beige
yonetim sistemine ge~ilmesini saglamak, giden yazllan giden evrak defterine kaydederek Zonguldak iii
ve Belediye smlrlan i~indeki resmi kurum ve kurulu~Iara kurye vasltaslyla zimmet kar~lhgl teslim etmek.

b) Posta ile gonderilecek evraklan posta zimmet defterine kaydederek ve yeterince pul
yapI~tmldlktan sonra PTT' ye zimmet kar~lhgl vermek.

c) Konusu itibariyle birden ~ok birimi iIgilendiren yazllann suretlerini ~ogaltarak ilgili birimlere
gondermek.

d) Konusu itibariyle onemli ve ivedi yazlian ilgili yerlere zamanmda gondermek,
e) Gizlilik arz eden yazlian gizli ka~esiyle ka~eleyip, gelen- giden gizli evrak defterlerine

kaydederek ilgili yerlere gondermek, evrak ve defterleri kilit altmda muhafaza etmek,
f) Belediyeye gelen ve giden tiim evraklarm kaYlt i~lemlerinin noksanslz yapllmasml takip

etmek.
g) Evrak kaYlt defterlerinin sayfalanm numaralandlrarak en son sayfa arkasma sayfa adedi

hakkmda ~erh vermek, ylisonunda en son kaYlt numaraSI belirtilerek defter kaYltianm kapatmak,
h) Belediyeye bagh birimler i~in i~, Belediye dl~mdaki kurulu~Iar i~in dl~ olmak iizere iki adet

zimmet defteri kullanmak, her iki deftere zimmetli evrakl teslim almaya yetkili gorevlilerin imza
tatbikleriyle isim, soyadl ve gorev unvanlanm gosterir listeleri defterin kapak sayfasmm i~klsmma
yapI~tlrmak, zimmetli evrakl yetkili ki~ilere imza kar~lhgl vermek,

i) KIslm, smlfve aidiyet esasma dayah bir dosyalama sistemi olu~turarak yazl~malan bu
sisteme gore yiiriitmek,

j) Miidiirliige ait yazl~malan, 02.12.2004 tarih ve 25658 saYlhResmi Gazete de yaYlllllanan
Resmi Yazl~malarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkmda Yonerge ve 5393 saYlh Belediye
Kanunu'nun Yazl~malar ba~hkh 78 inci madde hiikiimlerine uygun olarak yapmak,

k) Belediyenin ~e~itlibirimlerinden gelen ve 2 Ylhmdoldurmu~ evrak ve dosyalan bir sisteme
baglayarak 9lkartllacak dosya fihristlerine gore dokiimii yapllarak ar~ivleyip ar~ivde muhafaza etmek.
Mevcut ar~ivin elektronik ortama aktarlimasl yolunda ~ah~malar yapmak.

I) Yazl i~leri Miidiirii'niin kendilerine tevdi ettigi gorevleri tam ve noksanslz olarak zamanmda
yapmakla sorumIlldur.

Pe-rsonef i~leri biriminin gorey, yetki ve sorumlulugu
~DDE 13':' (1) PersoneI i~Ieribiirosunun gorev yetki ve sorumluluklan ~unlardlr;...
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a) Memur personelin ozliik isler] ile ilgili gorevleri;
1) Kadro ihtiyaciru tespit etmek, kadrolarm iptal ihdas ve degisiklig! icin oneriler hazirlamak,

iptal-ihdas ve degisiklik cetvellerini dUzenlemek gerekceleri ile birlikte Belediye Meclisine sunarak
kadrolarm degisiklik ve ihdasim saglamak, kadro defterini tutmak, butce icin gerekli dokumaru vermek,

2) Memur personelin kurum ici gorevlendirrne, kurumlar arasr nakil, kadro degisikligi,
aciktan atama ve gecici gorevlendirme islemlerinin yapilmasi, talep dilekcelerinin incelenip
sonuclandmlmasi, goreve baslayis islemlerinin yapilmasi,

3) Mudurluklerin teklifi uzerine, basanh aday memurlarm asalet onaylanni, basansiz
adaylarm da kayit kapama islemlerini yapmak,

4) Takdirname, odul, tesekkilr, gorevden cekilme, disiplin cezalan, gorevden uzaklastirma
islemlerini yapmak,

5) Sicil dosyasim ve sicil dosyasmda bulunmasi gereken belgeleri diizenlemek,
6) Yilhk, mazeret, hastahk, ayhksiz izin onaylan ile izne cikacak memurlann yerine

vekaleten biraktlmasi durumlarmda 06/04/2014 tarih ve 34 sayih karar ile kabul edilen Catalagzi Belediye
Baskanlrgi Birimlerin Cahsma Usul ve Esaslan Hakkmdaki Yonetmeligin 9.Maddesinin 7. Fikrasi
uygularnr.

7) Memurlara kimlik karti vermek, Kurum sicil nurnarasr verilmesine ait islemleri yapmak,
8) Memurlarm yan odeme ve ozel hizmet cetvellerini diizenleyerek ilgili kuruma gondermek,
9) Personelin tlcret ve iicrete esas teskil edecek kayitlannm duzenli olmasmi ve yasal

siiresinde saklanmasim saglamak,
10) Personele ait kararlan ilgililere teblig etmek,
11) Belediyemizde yaz doneminde yiiksekokul ogrencilerine staj yaptmlrnast ile ilgili

islemleri yapmak,
12) Yas haddinden emekli olacaklan belirlemek ve gerekli islemleri yapmak,
13) Memur personelin derece terfi ve kademe ilerlemesi terfi tarihlerini belirten listelerin

takibi, onaylarmm ahnrnasiru, maasa etki yapan kidem ve hizmet yillarrnm tespitini yapmak
14) Memur personelin iicretsiz izin (askerlik, dogum sonrasi, mazeret) goreve baslayis ve

gorevden aynhs islemlerini yapmak
15) Memur personel ile ilgili her tiirlii islemlerin bilgisayar ortammda kayIt altina almrnasmm

ve bilgilerin muhafazasmm saglamak
16) Memur personelin hizmet bor9lanma ve intibak (S.G.K. Bag-Kur, tahsil degi~ikligi,

askerlik siiresi ve diger mazerete dayah siireler) i~lemlerini yapmak
17) ilk atamasl yapllacak memur personelin ilk i~egiri~ evraklarmm (gUvenlik soru~turmasl,

saglIk kurulu raporu vb.) temin edilerek atamasmm yapIlmasl ve emeklilik sicil numaraSl verilmesine
ili~kin SGK ile gerekli yazl~mada bulunmak

18) Memur personelin fasIlalar ile diizenlenmi~ olan ozlUkdosyasmda muhafazasl gereken
evraklann konu ve igeriklerinin esas almarak ar~ivlemek

19) Belediyemizden naklen giden ve Belediyemize naklen atanan memur personelin ozliik
dosyalarmm gittikleri kuruma devren gonderilmesi, gelenlerin ise dosyalarmm teslim almak

20) Mahkeme ve duru~ma kararlarmm ilgililere tebligini yaparak alman tebelliig belgelerini
ilgili kurumlara gondermek

21) Memur Mal Bildirim Formu (Memur personelin mal degi~ikliklerinde bir ay igerisinde,
sonu 0 ve 5'li Yillarm Subat aymm son giiniine kadar) ve Bilgi Formu (ilk i~e giri~) diizenlenmesini
saglaYlpmuhafaza etmek

22) Personelin evlilik ve mahkeme karan vb. nedenlerden kaynaklanan soyadl
degi~ikliklerinin SGK'na bildirmek,

23) Emeklilik hizmet yIllarml tamamlayanlarm ve emekliye aynImak isteyenlerin emeklilik
i~lemlerinin yapmak

24) Hizmet Belgelerini diizenIemek
25) 657 sayIll DevIet Memurlan Kanununa eklenen 6111 saYlh kanunun 166. maddesi ile

ge9ici 36. maddesi hiikiimleri geregi terfi tarihlerinde bir kademe verilmesini saglamak
26) Memurlarm ozIiik dosyalarmm korunmasl ve kurum sicil numaraSl esasma gore

diizenlenerek ar~ivlenmesi sagIamak
27) Miidiirliik mutemetliginin gerektirdigi gorevlerin ve ihtiya9 duyuIan her tiirlii
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28) Miidiirliiklerin onerileri iizerine adayhkta bir yihm tamamlayan basanh memur adaylarm
asaletlerinin tasdikini, basansiz olan adaylarmda ilisiklerinin kesilmesi islemlerini yapmak,

29) Personelin ozlilk haklan ve emeklilikle ilgili konularda Devlet Personel Baskanligmdan
gorii~ almak ve bu dogrultuda islem yiiriitmek,

30) Personel konusunda miidiirliikler arasi bilgilendirme yazismalannm yapilmasi ve ozluk
haklarmm belirlenmesi hususunda Mali Hizmetler Mtldtlrltigil ile koordineli calisma yiiriitmek

31) Memur personelin bagh bulundugu birimle koordineli cahsip devam-devamsizhgiru
takip etmek

32) Memurlann Ozluk haklarma iliskin cesitli kurumlardan gelen bilgi ve beige taleplerine
gerekli yazismalarla eevap verilmesi,

33) Ozluk dosyalarmm Nakil, Emeklilik, Vefat, istifa vb. durumlarda sicil numarasi srrast
gozetilerek arsivleyip muhafaza etmek

34) Memur personelin Hizmet Gorev Belgesi talebi vb. dilekceli mtiracaatlanru
cevaplandirmak

35) Memur personelin Hizmet sendikalarma iiye olma ve istifa etme asamalannda gerekli
mevzuati uygulamak

b) Sozlesmel] personel isleri ile ilgili gorevleri:
Sozlesrneli Personel: 5393 sayih Belediye Kanununun 49 neu Maddesi geregince, 657 sayrli

Devlet Memurlan Kanunu'nun 41B Maddesine gore sozlesmeli personel cahstmlmasi ile ilgili gerekli
islemlerin yapilmasr,

c) i~~i personel ozluk Isleri ile ilgili gdrevleri:
1) 4857 sayih Kanuna tabi i~9ipersonelin Belediye birimlerinde cahstmlmak iizere ise almrnasi

icin gerekli islemleri yiiriitmek, daimi kadroya almmasi icin gerekli vizelerini almarak i~Kura talepte
bulunmak,

2) i~9i personelin gorevlendirme, emeklilik, hizmet akdi feshi, mahkeme yazismalan. kadro
degisiklikleri gibi ozluk islerini yapmak,

3) Sakat isci, eski htikiimlti ve teror magduru kontenjanlarma ahnaeak iscilerin yasal cercevede
ahm islemlerini gerceklestirmek,

4) Yeni ise alman, isten aynlan ve kadro degi~ikligi olan personelin Cahsma ve Sosyal Giivenlik
Bakanhgma i~9i giris ve 91kl~bildirimlerini gondermek (5510 sayliz Kanunan ek 1.Maddesi geregince ayrtca
bildirime gerek kalmadtgi seklinde duzenlendi:2822Imd.62 geregi bildiriliyordu), her ay diizenli olarak
(4904say.Kanunun 21. Maddesi geregince) Tiirkiye i~Kurumuna i~giieii9izelgelerini gondermek.

5)Emeklilige hak kazanan i~9ilerin emekli i~lemlerini yapmak,
6) Her yIlm ilk ayl sonuna kadar Yllhk izin taleplerini almak, Yllhk izin ve personel programml

yapmak.
7) Gorevinden istifa eden i~9ilerin kaYlt kapama i~lemleri ile gorevine gelmeyen i~9iler hakkmda

da yasal i~lem yapmak,
8) Toplu i~ Sozle~mesine ili~kin alt yaplyl hazlrlamak, Toplu i~ Sozle~mesi taslagml ve

tutanaklanm hazlrlamak,
9) i~9ilerin adli davalan ile ilgili iera daireleri ve mahkemelere gerekli bilgileri zamanmda

vermek,
10) i~9i disiplin kurulunun olu~turulmasml saglamak ve bu kurul tarafmdan alman kararlarm

ilgililere teblig etmek,
11) Miidiirllikler tarafmdan gonderilen Yllhk izin, mazeret izin ve iieretli, iieretsiz izinlerin izin

defterine i~lemek,
12) i~9i yevmiye eetvellerini hazlrlamak,
13) Miidlirliiklerden gelen kadro tekliflerini ineeleyerek gerekli meclis kararlarmm ahnmasmm

teminini saglamak,
14) Personele ait kararlan ilgililere teblig etmek,
15) Personelin iieret ve iierete esas te~kil edecek kaYltlarmm dlizenli olmasInI ve yasal sliresinde

saklanmasml saglamak,
16) i~9ilerin bireysel i~ sozle~melerini hazlrlamak,
17) i~9iDzliik dosyalanm tutmak,
18) Kldem Tazminatma esas te~kil edeeek hizmet eetvelini dlizenlemek,
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19) Cesitli nedenlerden dolayi isten aynlan personelin ihbar ve kidem tazminatirn duzenleyip,
tetkik ederek onaya sunmak,

20) lscilerin fazla cahsmalan icin Bolge Cahsma mudurlugunden gerekli izni almak,
21) Isci personelin dolu bos kadrolanm gtmcelleyerek muhtelif tarihIerde Mali Hizmetler

Mudurlugu'ne ve 6 ayda bir kez Devlet Personel Baskanhgma gonderilmesi,
d) Maas iicret tahakkuk isleri He ilgili gorevleri:
1) lsci maas, ikramiye ve her ttirlu sosyal yardim odemelerinin tahakkuklarmm hazirlanmasi,
2) Memur maaslannm hesaplanarak tahakkuklarmm hazirlanmasi.
3) Encumen huzur haklannm tahakkuklarmm hazirlanmasi.
4) Stajyer ogrenci maaslanrun tahakkuklarmm hazirlanmasr.
5) Baskan ve baskan yardimcrsi maaslannm tahakkuklarmm hazirlanmasi.
6) Memur sosyal denge odemelerinin tahakkuklanrun hazirlanmasr,
7) lsci-memur yurtici ve yurtdisi gorev yolluklarmm tahakkuklarmm hazirlanmasi.
8) lsci kidem-ihbar tazminatlarmm tahakkuklarmm hazrrlanmasi.
9) Her ay emekli keseneklerinin internet ortammda SGK'na (e-bildirge) gonderme islemlerinin

yapilmasi.
10) Icra dosyalannm takibi ve islemlerinin yapilmasi.
11) Memur performans odcmelerinin tahakkuklarmm hazirlanmasi.
e) Hizmet i~i egitim ile ilgili gorevleru
Belediye birimlerinde calisan personellere hizmet ici egitim verilmesi icin organizasyon yapmak,

personelin goreviyle ilgili seminerlere ve kurslara gonderilmesi islemlerini yapmak
Seflerin gorey, yetki ve sorumluluklarr
MADDE 14 - (1) Mudurlugun calisma konulannda kendi kismi ile ilgili calismalann yapilmasiru

saglamak,
(2) Gorev ve cahsmalan yonunden biriminin mudurune karst sorumludur. Mudur tarafmdan

mevzuat hukumlerine uygun verilen diger gorevleri yapmak,
(3)Verimli cahsmanm saglanmasi icin yasalann verdigi yetki cercevesinde her turlu teknolojik

gelismeyi takip etmek ve uygulamak,
(4)Ba~kanhgm ama9lanm ve stratejilerini, yonettigi ve i~birligi yaptIgl personele a9lklamak, en iyi

~ekilde yonetmeleri i9in gerekli izahatI vermek ve uygulamalan kontrol etmek,
(5)Gorev alam i9inde bulunan faaliyetler i9in uzun, orta ve klsa vadeli planlar hazlrlamak.

Planlarm uygunluk ve yeterliligini devamh olarak izlemek, gerekiyorsa, dUzeltmeye yonelik tedbirleri
almak,

(6)Haberle~me ve evrak akl~ml, Ustkademelere istenen bilgileri zamanmda ula~tlrabilecek ve alt
kademelere kurum karar ve yonetmelikleri hakkmda zamanmda ve dogru bilgi verebilecek ~ekilde
planlamak,

(7)Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi a91smdangeli~mesini saglamak lizere egitim
planlamasml yapmak,

(8)<;:ah~tlrdlklan gorevlilerin i~tariflerini ve performans kriterlerini hazlrlaYlp amirine teklif
etmek,

(9)<;:ah~tlrdlklan gorevlilerin i~bolUmUesaslan dahilinde, sorumluluklanm belirlemek ve bu
gorevleri benimsetmek,

(10) Emrindeki personele gorevlerini yerine getirebilmeleri i9in gerekli yetki delegasyonunu
yapmak, onlan inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya te~vik etmek,

(11)Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin 9ah~masma yardlm edecek bUtUnkonularda
bilgisini devamh artlrmak,

(12) Haberle~meye bUyiikonem vererek, alman kararlarm uygulaYlcllarma dogru bir ~ekilde ve
sUratleula~tmlmasml saglamak,

(13)Kendine bagh olan personelin aralarmda koordinasyon kurmalanm ve onlarm da Ba~kanligm
hedeflerine uygun olarak birlikte 9ah~malanm temin etmek,

(14)Personelinin moralini en yiiksek seviyede tutarak, daha azimli 9ah~maya daha ba~anlI olmaya
te~vik etmek,

Di~pe..rsonel gorey, yetki ve sorumluluklarl
~DE 15;..(1) Ba~kanhgm ama9lanm ve genel stratejilerini, 9ah~tIgl mUdUrlUgiinugra~

alanlamll)l~ilendiref:l boyutuyla ogrenmek ve buna uygun tutum davram~ sergilemek,\:l?~~[:~,;cf; ~ /, ~~
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(2) Gorev alanr icinde bulunan faaliyetler icin uzun, orta ve kisa vadeli planlann haztrlanrnasmda
amirinin direktiflerine uygun is ve islemleri yapmak,

(3)Beceri ve mesleki bilgi acismdan kendini gelistirmek, bu amach etkinliklere istekli olarak
katilmak,

(4)MlidlirlUglin verimliligini arttmlmasi ve islerin daha kaliteli, duzenli ve suratli sekilde
yurutulmesi icin cahsma metotlanm gelistirmek, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmek,

(5)Faaliyetlerin devamhhgmi saglamak icin, yapilan islemlerle i1giliher turlu kaydi tutmak,
gerekli belgeleri duzenlemek ve takip etmek, onemli olan evraki usulune uygun muhafaza etmek,

(6)Gorev alamndaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistiki bilgileri tanzim etmek,
Gerektiginde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunmak,

(7)Vatanda~lardan gelen basvurularda onlan yonlendirmek ve bilgilendirmek,
(8)Ayniyat kayitlanm ve demirbas zimmetlerini titizlikle tutmak,
(9)Birime gelen evrakm ekleriyle birlikte tam olup olmadrgmi kontrol etmek, imza karsrlig:

almak, gelen evrak defterine kaydetmek,
(10)Birimden cikan evrak, dokuman vb. yazismalann resmi yazisma kurallan yonergesi esaslanna

uygunlugunu kontrol ettikten sonra, giden evrak defterine kaydederek, ilgili yere gonderilmesi saglamak,

DORDUNCUBOLUM
Gorev ve Hizmetlerin Icrasi

Gorevin ahnmasr
MADDE 16 - (1) Daktilo ve katipler dismda kalan MlidlirlUglintum elemanlanna verilen belgeler,
dosyalar ve tum isler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.
Gorevin planlanmasi
MADDE 17 - (1) Yazi lsleri Mudurlugundeki i~ve islemler Mudur tarafindan duzenlenen plan

dahilinde yurutulur.
Gorevin yiiriitiilmesi
MADDE 18 - (1) Mudurlukte gorevli turn personel, kendilerine verilen gorevleri yasa, yonetmelik

ve yonergeler dogrultusunda gereken ozen ve sliratle yapmak zorundadir.

BESiNCi BOLUM
i~birligi ve Koordinasyon

Miidiirliik birimleri arasmda i~birligi
MADDE 19 - (1) Mudurluk dahilinde calisanlar arasmdaki isbirligi ve koordinasyon, Mudur

tarafmdan saglamr.
(2) MlidlirlUge gelen tlim evraklar toplamp konularma gore dosyalandlktan sonra mlidlire iletilir.
(3) Mlidlir, evraklan geregi i~in ilgili personele tevzi eder.
(4) Bu Yonergede adl ge~en gorevlilerin ollim hari~ her hangi bir nedenle gorevlerinden

aynlmalan durumunda gorevleri geregi yanlarmda bulunan her tlirlli dosya, yazl ve belgeler ile zilllmeti
altmda bulunan e~yalan bir ~izelgeye bagh olarak yeni gorevliye devir teslimini yapmalan zorunludur.
Devir-teslim yapllmadan gorevden aynlma i~lemleri yaptlmaz.

(5) <;::ah~anmollimli halinde, kendisine veri len yazl, beIge ve diger e~yalar birim amirinin
hazlrlayacagl bir tutanakla yeni gorevliye teslim edilir.

Diger kurum ve kurulu~larla koordinasyon
MADDE 20 - (l) Mlidlirllikler araSIyazl~malar Mlidlir' lin imzasl ile ylirlitUllir.
(2) Mlidlirlliglin, Belediye dl~l ozel ve tlizel ki~iler, Valilik, Kaymakamhk, Belediyeler, Birlikler,

Kamu Kurum ve Kurulu~lan ve diger ~ahlslarla ilgili gerekli gOrlilenyazl~malar; Mlidlirlin parafl Belediye
Ba~kanmm imzasl ile ylirlitlilUr.

ALTINCI BOLUM
Evraklarla ilgili i~lemler ve A~ivleme

Ge~~n-giden evrakla i1giliyapdacak i~lem
MAnDE 21- (1) Mlidlirliige gelen evrakm once kaydl yaplhr. Mlidlir tarafmdan ilgiIi persone Ie

havale edilir. Pers~tlel_evrakm geregini zamanmda ve noksanslz yapmakla yliklimllidlir. EBYS
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gecilmesinden itibaren Miidiirliigiimiizde kullamlacak defter, kayit ve belgeler, aym bilgileri icerecek
sekilde elektronik ortamda diizenlenecektir. Bu sekilde diizenlenecek defter, kayit ve belgeler, gerektiginde
ciktilan almarak sayfa numarasi verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konulanna gore acilacak
dosyalarda muhafaza edilecektir.

(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karsihgr dagitihr. Gelen ve giden evraklar ilgili
kayrt defterlerine sayilanna gore islenir, dis miidiirliik evraklan yine zimmetle ilgili Mudurltlge teslim
edilir.

Arsivleme ve dosyalama
MADDE 22 - (1) Miidiirliiklerde yapilan tiim yazismalann birer sureti konularma gore tasnif

edilerek ayn klasorlerde saklamr,
(2) Islemi biten evraklar arsive kaldmhr,
(3) Arsivdeki evraklarm muhafazasmdan ve istenildigi zaman cikanlmasmdan arsiv gorevlisi ve

ilgili amiri sorumludur.
(4)Dosyalama lslemleri;

a) Gelen evrak dosyasi
b) Giden evrak dosyasi
c) Belediye Meclis toplanti dosyalan
d) Belediye Meclis karar dosyalan
e) Belediye Meclis toplantilanmn kaset ~oziimii dosyasi
f) Belediye Enciimen kararlan dosyalan
g) Harcama belgeleri ve on odeme belgeleri dosyasi (Alt evraklan suretleri ile birlikte)
h) Genelge, Teblig, Yonerge ve Bildiri dosyalan
i) Resmi kurumlarla ilgili dosya

EBYS gecilmesinden sonra ise Kurum dismdan gelen tiim evraklar taranip Elektronik ortama
aktanlacaktir. Dolayrsiyla arsiv de Elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Mevcut arsivin de uygun
sartlar olustuktan sonra taranarak elektronik ortama aktanlmasi saglanacaktir.

YEDiNCi BOLUM
<;e~itlive Son Hiikiimler

Sorumluluk
MADDE 21- (1) Bu Yonergenin uygulanmasmdan miidiir iist yoneticiye karst dogrudan

sorumludur.
Diger i~ve islemler
MADDE 22 - (1) Bu Yonergede hiikiim bulunmayan hallerde iist yonetici tarafmdan veri len diger

i~ve islemler Miidiirliik tarafmdan ilgili yasal diizenlemelere uygun olarak yerine getirilir.
Tereddtitlerin giderilmesi ve diizenleme yapilmasr
MADDE 23 - (I) Bu yonetmeligin uygulanmasi sirasmda dogacak tereddiitleri gidermeye ve

gerekli diizenlemeleri yapmaya Miidiir yetkilidir.
Yonergede hiikiim bulunmayan hailer
MADDE 24 - (1) Bu Yonergenin uygulanmasmda ortaya crkabilecek tereddiitleri gidermeye ve

gerekli diizenlemeleri yapmaya Baskanhk yetkilidir.
Yiiriirliik
MADDE 25 - (I) Bu Yonerge 15/07/2018 tarihinden itibaren gecerli olmak iizere list yonetici

tarafmdan onaylandigi tarihte yiiriirliige girer.
Yiiriitme
MADDE 26 - (1) Bu Yonerge hiikiimlerini Belediye Baskam yiiriitiir.
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Destek Hizmetleri Md.V
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