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C;ATALAGZI BELEDiYE BA~KANLIGI
DESTEK HizMETLERi MfJDURLUGU
GOREV VE C;ALI~MA YONERGESi

BiRiNCi BOLUM
Amac, Kapsam, Dayanak ve Tammlar

Amae
MADDE 1 - (1) Bu Yonergenin amaci, Destek Hizmetleri Mudurltlgtlnun kurulus, gorev, yetki

ve sorumluluklan ile cahsma usul ve esaslanru diizenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yonerge, Destek Hizmetleri Miidiirliigii biinyesinde faaliyet gosteren

birimlerin teskili, gorev, yetki ve sorumlulugunda bulunan is ve islemlerin diizenlenmesi ve
yiiriitiilmesine iliskin esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yonerge, 5393 sayili Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci

fikrasmm (b) bendi ve Belediye Meclisinin 04.06.2014 tarih ve 34 sayih karan ile kabul edilen
"Birimlerin Cahsma Usul ve Esaslan Hakkmda Yonetmelik" hiikiimlerine dayanilarak hazirlanrrusur.

Tammlar
MADDE 4 - (1) Bu Yonergede gecen:
a) Baskanlik : Catalagzi Belediye Baskanhgi'ru
b) Belediye : Catalagzi Belediyesi'ni,
c) Belediye Meclisi : Catalagzi Belediye Meclisini,
d) Miidiirliik : Destek Hizmetleri Miidiirliigiinii,
e) Miidiir : Destek Hizmetleri Miidiiriinii,
f) ihale : 4734 sayih Kamu ihale Kanunu kapsaminda yapilan ihaleyi,
h) Kanun : 4734 sayih Kamu lhale Kanununu,
I)Komisyon : Ihale komisyonunu,
j) Yonerge : Destek Hizmetleri Mudurlugt; Gorev ve Cahsma Yonetmeligini, ifade

eder.
iKiNCi BOLUM

Kurulus, Teskilat ve Baghhk

Kurulus
MADDE 5- (1) Destek Hizmetleri Mlldtlrltlgti, 5393 sayih Belediye Kanunun 48. maddesi ve

22.02.2007 tarihli, 26442 sayih Resmi, Gazetede yayimlanarak yururluge giren Belediye ve Bagh ve
Kuruluslan ile Mahalli Belediye Birlikleri Norm Kadro llke ve Standartlanna Dair Yonetmelik
Hiikiimlerine dayanarak, Catalagzi Belediye Meclisinin 04.07.2017 tarih ve 31 sayih karan geregince
kurulmustur.

Teskilat
MADDE 6 - (1) Destek Hizmetleri Mudurlugunun personel yaprsi asagida belirtilen sekildedir.
a) Miidiir
b) Sef
c) Memurlar
d) lsciler
e) Diger personel
(2) Mudurlugun teskilat yaprsi asagidaki gibidir.
a) Mildllr
b) ihale lsleri
cLigari Isler
<d).. Isletme .ve i~tirakler
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e) Itfaiye lsleri
f) Garaj Burosu
g) Bilgi lslem
(3) Belediye ve Bagh Kuruluslan ile Mahalli Idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlanna

Iliskin Esaslar cercevesinde birimlerin hizmet alanlan, gorev ve sorumluluklanna paralel olarak
ihtiyac duyulan nitelik ve sayida, i~ ve islemlerin daha etkin ve verimli yurutulebilmesi icin birim
amirinin talebi Yazi Isleri Mudurlugunun teklifi ve Belediye Baskammn onayi ile kadro kar~lllgl
olmaksizin hizmet geregi "Btiro Sorumlusu" ve "Yonetici Yardrmcisi" gorevlendirilmesi yapilabilir.

(4) Birimlerin ic organizasyon yapilannm teskili, soz konusu birimde gorev yapmakta olan
kadrolu Sefler dahil olmak uzere Yonetici Yardimcisi ve Buro Sorumlusunun gorev, yetki ve
sorumluluklan ilgili birim amirinin teklifi ve Belediye Baskanm onayi ile gerceklestirilecek bir ic
dtizenlemeyle gecerlilik kazarur.

Baghhk
MADDE 7 - (1) Destek Hizmetleri Mlidlirltigli, Belediye Baskanma veya gorevlendirecegi

Baskan Yardimcisma bagh olarak islerini yuruttlr. Baskan, bu gorevi bizzat veya gorevlendirecegi
kisi eliyle ylirlitlir.

UC;UNCUBOLUM
Gorev, Yetki ve Sorumluluk

Miidiirliigiin gorevleri
MADDE 8 - (1) Destek Hizmetleri Mlidlirltigli, mahalli musterek nitelikte olmak sartiyla

asagidaki gorevleri ytirtitur.
(2) 5018 Sayili Kanunun 60.Maddesi'ne istinaden; ahm, satim, yapim, kiralama, kiraya verme,

bakim-onanm ve benzeri mali islerden; idarenin tamarmru ilgilendirenlerin islemlerini
gerceklestirmek, sadece harcama birimlerini ilgilendirenlerin ise ihale yetkilisinden ihale onayr
almmasmdan sonraki ihale surecine ait islemlerini yapmak ve ilgili birime teslimini saglamak,

(3) Belediyemiz hizmet binalannm, guvenligini, temizligini, bakim ve onanrmrn saglamak,
haberlesme, isitma, sogutma, aydmlatma ve benzeri tmitelerinin cahsmasmi sevk ve idare etmek,

(4) Kurulmus veya Ba~kanhk9a kurulmasl kararla~tmlan tesis, i~letme ve i~tiraklerin kurulu$,
i~letme ve her tlirlli i~lemlerini ylirlitmek, Ba~kanhk Makaml'nca verilecek diger gorevleri yapmak.

(5) Belediyeye ait ta~lt ve i~makinelerinin diger birimlerden gelen talepler dogrultusunda sevk
idaresini yapmak, birimlere tahsis etmek, periyodik baklmlanm yapmak, anzah olanlann atolyede
tamirini yapmak, atolyede yapllamayacak olanlarm piyasaya sevk etmek, yaktt ikmallerini yapmak,
kasko sigortasl, zorunlu karayolu trafik sigortasl, egzoz gazl emisyon ol9limlerini ve periyodik ara9
muayenelerini takip etmek ve yaphrmak, ara91araait kaYltlan tutmak ve ara9lan her an 9ah~lr ve
hizmete hazlr durumda bulundurmak,

(6) Belediyemiz birimlerince kullamlan otomasyon programlarmm bilgisayarlarda sorunsuz
9ah~masml saglamak

(7) Ba~kanhglmlzm giri$ecegi yatmmlar i9in gerekli etlit ve projeleri hazlrlamak ve
planlamak,

(8) Mlidlirllik, <;atalagzl Belediye Ba~kanhgmm ama91an, temel ilkeleri ile Belediye
Ba~kanmm belirleyecegi esaslar gergevesinde, Ba~kanhk Makammm emir ve direktifleri
dogrultusunda Belediye Ba~kam'nm veya Ba~kan Yardlmctlannm gozetimi ve denetimi altmda bu
Yonergede belirtilen gorevleri, ilgili yasal dlizenlemelere uygun olarak yerine getirir.

Miidiirliik yetkisi
MADDE 9 - (1) Destek Hizmetleri Mlidlirltigli, bu Yonergede saYllan gorevleri ve 5393 saylll

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

{~Udiirliigiin sorumlulugu
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MADDE 10 - (1) Destek Hizmetleri Mudtirltlgtl, Belediye Baskanmca veri len ve bu Yonergede
tarif edilen gorevler ile ilgili yasalarda belirtilen gorevleri gereken ozen ve cabuklukla yapmak ve
ytirtitmekle sorumludur.

Miidiiriin gorev, yetki ve sorumlulugu
MADDE 11 - (1) Destek Hizmetleri Mtidurltlgtlnu Baskanhk Makamma karst temsil eder.
(2)Mtidtirltigtin yonetiminde tam yetkili kisidir. Mudurlugun her ttirlti cahsmalanm duzenler.
(3)Destek Hizmetleri Mudurlugunun Tahakkuk Amiri ve Mtidiirltik personelinin 1. Sicil ve

Disiplin amiridir.
(4)Destek HizmetIeri Mudurlugunun ile diger Mudurlukler arasmda koordinasyonu saglar,
(5)Yasalarla verilen her ttirlu ek gorevi yapar.
(6) ilgili mevzuat Basbakanhk ilgili Bakanhklar ve Catalagzi Belediye Baskanhgi genelge,

bildiri, prensip kararlan ve talimatlar cercevesinde yoneticilik gorevlerini yerine getirir.
(7) Mudurlugun cahsma ve usullerini gozden gecirerek Mudtirltlge bagh btirolann gorevlerinin

etkinlikle yerine getirilmesi icin yetkisi icindeki tedbirleri ahr, yetkisini asan hususlan da ust
makamlara intikal ettirir.

(8) Mtidtirliik faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatI takip eder.
(9) Belediyeyi ilgilendiren ilgili mevzuat geregince ihale komisyonlarma verilmis yetkilere

gore, Baskanhk Makammdan havale olunan evraklann islernlerinin ytirtittilmesini saglar.
(10) lhale Komisyonlan toplantilanna istirak ederek, islemlerinin saglikh bir sekilde

ytirtittilmesini saglar.
(11) Destek Hizmetleri Mudurlugunun tahakkuk amiri, Mtidtirliikte cahsan personelin birinci

sicil amiri olarak, memur personelin basan ve performans degerlendirmesini yapar.
(12) Mudurluk personelini gerekli gordtigti durumlarda gecici olarak uygun gordilgii bolum ve

iste cahstmr; Mtidtirltik personeli arasmda gorev ve i~bolumu yapar,
(13) Emrindeki Burolann denetim ve gozetimini yaparak btirolar icinde ytirtittilen hizmetlerin

usulune uygun bicimde ytirtittilmesini saglar, bu amac icin gerekli tedbirleri ahr ve aldmr.
(14) Hangi islerin kimler tarafmdan yurutulecegini ve verilerin yetkilerin kapsammm ne

oldugunu gosteren bir gorev bolumu emri crkartilarak ilgililerine duyurur.
(15) Mtidtirltik gorevlerinin saghkh ytirtittilebilmesi ic;ingerekli her ttirlti tedbiri ahr.
ihale biirosunun gorev, yetki ve sorumluluklarl
MADDE 12 - (1) ihale OnaYl alman dosyalarm ihale ilanlanm hazlrlamak gerekli yerlerde

yaymlanmasml saglamak ve yaymlanan ilanlan takip etmek,
(2) ihale komisyonlarmm sekreterya hizmetlerini ytirtitmek,
(3) ihale giindemlerini hazlrlamak ve ilgili birimlere iletmek,
(4)Farkh Birimlerin ihtiyac;lanm temini konusunda 0 Birimler ile koordineli bir ~ekilck

c;ah~arak ihalelerin onaymm almmasma kadar gec;ecek siirec;te Elektronik Kamu Satm alma
Platformu(EKAP) nda gerekli i~lemleri gerc;ekle~tirmek,

(5) Elektronik Kamu Satm alma Platformu(EKAP) iizerinde yapllacak i~lemleri Kamu ihale
Mevzuatma ve platforma uygun bir ~ekilde gerc;ekle~tirmek,

idari i~ler biirosunun gorev, yetki ve sorumluluklarl
MADDE 13 - (1) Mtidtirtin kendilerine tevdi ettigi gorevleri tam ve eksiksiz olarak zamanmda

yapmakla sorumludur.
(2) Mtidtirltik adma tUmresmi evraklan almak, gelen- giden evraklarm kaYlt, havale ve

dosyalama i~lemlerini yapmak
(3) Mtidtirltikc;ebelirlenen genelge, yonetmelik ve kararlan defterlere i~leyerek, incelemeye

hazlr bulundurmak
(4) Miidtirltigtin tUmyazllanm onceliklerine gore slraya koyarak hazlrlamak ve cevaplandlrarak

ilgili yerlere gondermek
(5) Belediye birimlerinin klrtasiye, bilgisayar, yakacak, nalburiye g.b. ortak ihtiyaci olan sarf

malzeme!~!inin toplu teminini saglamak ve ilgili birimlere dagltmak.
(6) Bx.t~41~etelefon santralinin verimli c;ah~masmlsaglamak.
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(7) Belediyemizin telefon haberlesmesini saglayarak, anzah olan telefon hatti, telefon makinesi
ve santral cihazlannm bakim ve onanmlanni yaptirmak,

(8) Telefon haberlesme hizmetlerinin suratli, verimli, duzenli ve ekonomik olarak yurutulmesi
icin gerekli tedbirleri almak,

(9) Belediyemizin haberlesme cihazlarmm kullammma iliskin faturalarm son odeme tarihleri
esas almarak odenmesini saglamak, bu faturalara ait aynnti faturalarm da birimlerce belirlenen ozel
gorusme bedellerinin ilgililerden tahsilinin saglanmasi icin soz konusu fatura ve aynnti faturalanru
zamanmda Mali Hizmetler Mudurlugune intikal ettirmek,

(10) Belediye hizmet binalannm gece ve gunduz guvenligini saglamak,
(11) Hizmet binalanrun klima, elektrik, kalorifer tesisati, isitma merkezi, sihhi tesisat ve su

hizmetlerinin takip ve kontroliinu yapmak, tamir ve bakimmr yapmak yada yaptirmak.
(12) Hizmet binalarmm bakim, onanm ve temizligini gereklestirmek.
(13) Hizmet binasmda kurulan mutfak, kantin, cay ocagi gibi sosyal servislerin temiz ve dilzenli

cahsmasmi organize etmek,
(14) 6331 sayih i~ saghgl ve kanunu geregi Belediye personelinin i~ saghg: ve guvenligi ile

ilgili egitimlerini almalanru saglamak, birimlere cahstirdig: personeller ile ilgili olarak soz konusu
mevzuat cercevesinde gerekli onlemleri almalan konusunda bilgi vermek

Isletmeler ve istirakler biirosunun gorey, yetki ve sorumluluklart
MADDE 14 - (1) Baskanhgirmzm girisecegi yatmrnlar icin gerekli etut ve projeleri

hazirlamak ve planlamak,
(2) Belediyemiz bunyesinde bulunup Mudurluge bagh olan isletme ve istiraklerin verimli bir

sekilde cahsmasiru temin etmek.
(3) Isletmelerin gunun sartlanna gore ekonomik kurallar icinde uretimlerini arttmci mal i ve

teknik etutler yapmak,
(4) lsletmelerin yaptiklan i~programlanru butce ve bilancolanru tetkik edip Baskanhga

sunulmasi, lsletrneler ve Istiraklerle koordinasyonu saglamak ve isletmelerin cahsmalanna yon
vermek

(5) Mudur tarafmdan verilen diger hizmetleri yiiriitmek.
Garaj biirosunun gorey, yetki ve sorumluluklarI
MADDE 15- (1) Miidiiriin talimatlan dogrultusunda, idaremize ait tiim ara((Iann yaptlacak

olan hizmetlerin aksamadan yiiriitUlebilmesi amaCIile sevk ve idaresini saglamak
(2 )idaremize ait tiim ara((larm rutin baklm i~lemlerini ger((ekle~tirmek.
(3 )idaremize ait tiim ara((lann anzalanlll garaj servisinde yapllabilecek olanlanlll yapmak,

yapllma imkalll olmayan anzalan piyasa ara~tIrmasl yaparak idare dl~mda gidermek.
(4) Garaj servisinde bulunan ~of6r personellerin Miidiirliik ile koordinasyon i((erisinde sevk,

idare ve disiplinini saglamak.
(5) Garaj servisinde yapIlacak ((ah~malar strasmda her tiirIii gerekli giivenlik tedbirlerini almak.
(6) Ara((larm akaryaklt ikmallerine ait gerekli kaYltlan tutmak
(7) Akaryaklt tanklannm slzdlrmazhgl ve diger giivenlik onlemlerini almak ve idareye gerekli

akaryaklt ikmalini zamanmda yapmak.
itfaiye i~lerinin gorev yetki ve sorumluluklarI
MADDE 16- (1) Yangmlara miidahale etmek ve sondiirmek,
(2) Her tUrIiikaza, ((okme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma

gerektiren olaylara miidahale etmek ve ilk yardlm hizmetlerini yiiriitmek; arazide, su iistii ve su
altmda her tUrIiiarama ve kurtarma ((ah~malanlll yapmak,

(3) Su baskmlarma miidahale etmek,
(4) Dogal afetler ve olaganiistii durumlarda kurtarma ((ah~malarmakatllmak,
(5 )12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayIlI Bakanlar Kurulu Karan ile yiiriirliige konulan,

Binalarm Yangmdan Korunmasl Hakkmda Yonetmelik ile verilen gorevIeri yapmak,
(6) 5/611964 tarihli ve 6/3150 sayIlI Bakanlar Kurulu Karan ile yiiriirliige konulan Sivil

Savunma ile ilgili Sahsi Miikellefiyet, Tahliye ve Seyrekle~tirme, Pianlama ve Diger Hizmetler
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Tuzugu geregince kurulan itfaiye servisi miikelleflerini egitmek, niikleer, biyolojik, kimyasal (NBC)
maddeleri ile kirlenmelerde antma islemlerine yardimci olmak,

(7) Halki, kurum ve kuruluslan itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, ahnacak
onlemler konusunda egitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,

(8) Kamu ve ozel kuruluslara ait itfaiye birimleri ile gonullu itfaiye personelinin egitim ve
yetistirilmesine yardim etmek; bunlarm bina, arac-gerec ve donammlannm itfaiye standartlanna
uygunlugunu denetlemek ve bu birimlere yangm yeterlilik belgesi vermek ve gerektiginde bu
birimlerle isbirligi yapmak,

(10) Belediye simrlan dismdaki olaylara miidahale etmek,
(11) Belediye smirlan icinde bacalan belediye meclisince tespit edilecek ilcret karsihgrnda

temizlemek veya temizlettirmek ve bacalan yangma karst onlemler yonunden denetlernek,
(12) Talep edilmesi halinde orman yangmlarmm sondurulmesi cahsmalanna kattlmak,
(13) imar planlarma gore parlayicr, patlayicr ve yarucr madde depolama yerlerini tespit etmek,
(14) Isyeri, eglence yeri, fabrika ve sanayi kuruluslanru yangma karst onlemler yontmden

denetlemek, bu konularda mevzuatm ongordtigti izin ve ruhsatlan vermek,
(15) Belediye baskamnm verdigi diger gorevleri yapmak
Bilgi islem biriminin gdrev yetki ve sorumluluklarr
MADDE 17- (1) Belediyemiz birimlerinde kullarulan otomasyon programlanrun

bilgisayarlarda sorunsuz cahsmasmi saglamak
(2) Bilgi islem birimi sorumlusu tarafmdan Belediyemiz serverlannm yedekleme bakun

islemlerini yiiriitiir.
(3) Belediye butununde yonetim bilgi sisteminin gelistirilmesi cahsmalanm yiiriitmek, proje

iiretmek ve bu projelerin takibini yapmak,
(4) Istatistiki kayit ve kalite kontrol islemlerini yapmak,
(5) Birimlerin ve cahsanlann performansmm izlenebilmesi, karar alma sureclerinin saghkh bir

sekilde isleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin saglanmasi amaciyla uygun bir
bilgi ve iletisim sistemi kurmak ve surekliligini saglamak,

(6) Giivenilir ve uygun bilginin olusturulmasi icin i~ve islemlerin kaydedilmesi ve uygun
bicimde smiflandmlmasr icin ilgili birimlere destek vermek,

(7) Bilgi yonetimi, bilgi ihtiyacmm planlanmasi, bilginin kurum ici veya dist kaynaklardan elde
edilmesi, tasnif edilmesi, depolanmasi, yorumlanmak iizere ilgili yerlere zamanmda gonderilmesi ve
giincellenmesi calismalanru yonetmek,

(8) Belediyeye ait elektronik ortamda yapilan tiim dosyalama ve ar~ivleme sisteminin
kurulmasl, siirdiiriilmesini ve giivenliginin saglanmasl, sistemlerin olu~turulma siire(j:leriniyoneten
sistem yoneticisi ile irtibat halinde olmak ve koordinasyonu saglamak,

(9) Belediye hizmet binalan kamera ve giivenlik sistemlerinin kurulmasml saglamak, baktm ve
onanmlanm yapmak,

(10) Mobil tahsilat ve su tahakkuk i~lemleri kapsammda kullamlan el terminallerinin
ayarlannm yapIlmasl ve uygulama yazlhmlarma gore yapllandlrma hizmetlerini yiiriitmek,
anzalanmasl durumunda baklm ve onanm i~lemlerini yapmak,

(11) Web Sitesinin saghkh i~leyi~inisaglamak, i(j:eriklerininsiirekli takibini yapmak ve
dinamik portal ile ilgili kontrolleri yapmak,

(12) Bilgi i~lem siireci i(j:ingerekli donamm ve yazlhm altyapIsml olu~turmak ve/veya
olu~turulmasl i~ini koordine etmek,

(13) ilgili birim yoneticilerinin birimlerine ait yetkilendirilmelerine (yonetim bilgi sistemi
kullamm yetkisi) ili~kin yazlh talepleri dogrultusunda, kullamci tammlamak ve giivenlik onlemlerini
almak iizere sistem yoneticisi ile ileti~imi saglamak,

(14) Birimlerin bilgisayar, donamm ve sarfmalzeme vb ihtiya(j:lanmtespit eder ve dogru
iiriinlerin ahnmasma yardimci olur.

(15) Belediyemiz Meclis giindeminin, kararlarmm, faaliyet raporlarmm, denetim komisyonu
raporlaq~;uaW§B sitesinden ilamm yapar./-r'< ..<;""
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DORDUNCU BOLUM
Gorev ve Hizmetlerin Icrasi

Gorevin ahnmasi
MADDE 18 - (1) Mudurlugun tum elemanlarma verilen belgeler, dosyalar ve tum isler zimmet

defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.
Gorevin planlanmasi
MADDE 19 - (1) Mudurlukteki i~ve islemler mtidtir tarafmdan dtizenlenen plan dahilinde

yurutulur.
Gorevin yiiriitiilmesi
MADDE 20 - (1) Mudurlukte gorevli tum personel, kendilerine verilen gorevleri yasa ve

yonetmelikler dogrultusunda gereken ozen ve suratle yapmak zorundadir.

BE~iNCi BOLUM
i~birligi ve Koordinasyon

Miidiirliik birimleri arasmda i~birligi
MADDE 21 - (1) Mudurluk dahilinde cahsanlar arasmdaki isbirligi ve koordinasyon, mudur

tarafmdan saglarur.
Koordinasyon
MADDE 22 - (1 Mudurlukler arasi yazismalar Mudur' tin imzasi ile ytirtittiltir.
(2) Mudurlugun, Belediye dl~l ozel ve ttizel kisiler, Valilik, Buytiksehir Belediyesi, Kamu

Kurum ve Kuruluslan ve diger sahislarla ilgili gerekli gorulen yazismalar; Mudur ve Baskan
Yardimcrsmm parafi Belediye Baskarnnm veya yetki verdigi Baskan Yardimcisimn imzasi ile
yurutulur,

ALTINCI HOLUM
Evraklarla ilgili Islemler ve Arsivleme

Gelen- giden evrakla i1giliyapdacak islemler
MADDE 23- (1) Mudurluge gelen evraklarla ilgili yaprlacak islemler asagidaki gibidir:
a) Belediyeye her tiirlii kanal ile (sahsen, telefon, faks, posta, kurye, sosyal medya, vb.) gelen

basvurular Yazi lsleri Mudurlugu'nce EBYS iizerinden ahnarak dokumanlastmhr.
b) Basvurular, Yazi lsleri Mudurlugu tarafindan konusuna gore mtidurltige fiziksel ve elektronik

ortamda sevk edilir.
c) Miidiirliik, gelen basvurulan kontrol ederek faaliyet alaruna giren basvurulann sevkini fiziksel ve

elektronik ortamda kabul eder.
<;) Mudurluge gelen basvurular EBYS iizerinden ilgili personele miidiir veya yetkilendirdigi kisi eliyle

dogrudan zimmetlenerek islernlerin yaptlmasl saglanlr.
d) i~lemi tamamlanan evraklar miidiirliik ar~ivinde fiziksel ve elektronik ortamda saklanlr.
(2) Miidiirltikten giden evraklarla ilgili yaptlacak i~lemler a~agldaki gibidir:
a) i~leme ahnan b~vurularla ilgili tUm i~ akl~larl EBYS iizerinden 9oziimlenir. Siire9te elektronik

ve/veya mobil imzalar kullanlhr.
b) Belediye igerisinde miidiirliikler arasl yazl~malarda giden evrak elektronik ortamda (i9 yazl~ma gibi)
gonderilir.
c) Belediye dl~mda herhangi bir yolla (posta, kurye, vb.) gidecek evraklar, miidiirliik tarafmdan

haztrlanarak evrak ~lkl~ml saglayan birime gonderilir.
9) e-Yazl~ma paketi ile iiretilen belgelerin, belediye dl~ma KEP yoluyla ilgili kuruma elektronik

ortamda mevzuata uygun bir ~ekilde gonderilmesi saglanlr.
d) Miidiirliik tarafmdan hazlrlanan evraklarda, Resmi Yazl~malarda Uygulanacak Usul ve Esaslar

Hakkmda:Yi5rietinelik dikkate ahmr.
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Arstvleme ve dosyalama Islemlerl
MADDE 24- (1) Belediye icerisinde fiziksel ve elektronik arsivleme ile ilgili yapilacak islernler

asagidaki gibidir:
a) Belediyeye disandan gelen evraklar, Yazi Isleri Mudurltigu tarafindan standartlara uygun olarak

tararup akillandmlarak belediye elektronik arsivine kaydedilir. Tasnif edilen fiziksel evraklar, belediye
genelini ilgilendiriyorsa belediye fiziksel arsivine, mudurlukleri ilgilendiriyorsa ilgili mndurluge gonderilir,

b) Mudurluklerde is surecleri boyunca belgeler elektronik ortarnda olusturularak birim elektronik
arsivinde dosyalamr. i~ stireclerinde islak imza gereken ve fiziksel olarak tiretilen evraklar ile Yazt lsleri
Mudurlugu tarafindan gonderilmis olan fiziksel evraklar, mudurlnk elektronik arsivinin yarunda fiziksel
arsivinde de dosyalarur.

c) Belediye icerisindeki tum fiziksel ve elektronik dosyalama - arsivleme islemleri SDP·ye uygun
olarak yapihr.

9) Mudurluk, mudurlnk arsivinde saklama suresi dolan evraklan kurum arsivine devreder ve imha
edilmesi gereken evraklan SDP'ye uygun olarak hazirlanan imha plamna gore Yazi lsleri Mndurlugunun
koordinasyonunda, imha komisyonunun onaymm ardindan imha eder.

YEDiNCi BOLUM
Denetim

Denetim ve disiplin hiikiimleri
MADDE 25- (1) Mudurun denetim ve disiplin yetkileri asagidaki gibidir:
a) Mudur, tum personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
b) Mudur, 1'inci disiplin amiri olarak disiplin mevzuati dogrultusunda islemleri yurutur.
(2) Mudurlukte cahsan tum personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, odullendirme ve

cezalandirma vb. islemlere iliskin belgeleri kapsayan ozluk dosyasi tutulur.

SEKiziNCi BOLUM
Cesitli ve Son Hiikiimler

Yonergede hiikiim bulunmayan hailer
MADDE 26- (1) Bu Yonergede hukum bulunrnayan hallerde yururlukteki ilgili mevzuat hukumlerine

uyulur.
Yiiriirliik
MADDE 27- (1) Bu Yonerge 15/07/2018 tarihinden itibaren gecerli olmak tlzere list yonetici

tarafindan onaylandigi tarihte yilriirltlge girer.
Yiiriitme
MADDE 28- (1) Bu Yonerge huktlmlerini Belediye Baskam yurutnr.
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CELEME VE DEGERLENDiRME KOMiSYONU
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Komisyon Uyesi
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Melih KUMBAS Yus«ORAK
Kultur ve Sosyal i~I.Md. Destek Hizmetleri Md.V
Komisyon Uyesi Komisyon Uyesi
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