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<;.:ATALAGZI BELEDiYESi

MALi HizMETLER MlmURLUGU
<;':ALISMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YONERGE

BiRiNCi BOLUM
Amac, Kapsam, Dayanak ve Tammlar

Amac
MADDE 1- (1) Bu Yonergenin amacr, Catalagzt Belediyesi Mali Hizmetler Mtidtirltigti'ntin kurulus,

gorev, yetki, sorumluluk ve cahsmalartru dtizenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yonerge, Mali Hizmetler Mudtirlugt! btinyesinde faaliyet gosteren birimlerin

teskili, gorev, yetki ve sorurnlulugunda bulunan i$ ve islernlerin duzenlenrnesi ve yiirtitillmesine iliskin esas ve
usulleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yonerge, 03,01.2006 tarihli Strateji Gelistirrne Birimlerinin Cahsrna Usul Ve
Esaslan Hakkinda Yonetmelik ve Belediye Meclisinin 04.06.2014 tarih ve 34 sayili karan ile kabul

edilen "Birimlerin Cahsma Usul ve Esaslan Hakkmda Yonetmelik" htiktimlerine dayarularak hazrrlannustir.
Tammlar
MADDE 4- (1) Bu Yonergede adi gecen;
a) Bakanlrk: Icisleri Bakanligmt,
b) Baskanlik: Catalagzi Belediye Baskanhgiru,
c) Baskan: Catalagzi Belediye Baskaruru,
d) Belediye: Catalagzi Belediyesini,
e) Enctimen: Catalagzi Belediye EncUmenini,
f) Harcama Birimi: Butcede odenek tahsis edilen ve harcama yetkilisi bulunan birimi,
g) Harcama Yetkilisi: Ust Yoneticiyi,
h) Kanun: 5018 sayih Karnu Mali Yonetirni ve Kontrol Kanununu,
i) Mali Hizmetler: 24.12.2003 tarih ve 5018 sayih Kamu Mali Yonetim ve Kontrol nct maddesinde

belirtilen gorevleri yerine getiren birimin Ust yoneticisini Kanunu'nun 60,
j) Mali Hizmetler Mudiiru: 24.12.2003 tarih ve 5018 sayrh Kamu Mali Yonetirn ve Kontrol

Kanunu'nun 61. maddesinde belirtilen gorevleri,
k) Meclis: Catalagzi Belediye Meclisini,
I) Muhasebe Yetkilisi: 24.12.2003 tarih ve 5018 sayih Kamu Mali Yonetim ve Kontrol Kanunu'nun

61. maddesinde belirtilen go rev ve sorumluluklan ve gorevli kisisini,
m)MUdtir: Mali hizmetler Mudurunu,
n) Mudurluk: Mali Hizrnetler Mudurlugunu,
0) On Mali Kontrol: Harcama birimlerinde i~lemlerin gerc;ekle$tirilmesi a~amasmda yaptlan kontroller

ile mall hizmetler birimi taraftndan yaptlan kontrolleri,
p) Ost Yonetici: Belediye Ba~kantnl,
ifade eder.

iKiNCi BOLUM
Kurulu~, Te~kilat Yaplsl ve Baghhk

Kurulu~
MAJ.)j)F;.,~- (1) Mali Hizmetler MtidtirlUgU 5393 saytll Belediye Kanunun 48 inci maddesi ve

22.02;200Ttarihli, 26442 saytll Resll1i Gazetede yaYlmlanarak ytirUrltige giren Belediye ve Baglt Kurlllu~lan ile
-'



Mahalli Belediye Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarma Dair Yonetrnelik HUkUmlerine dayanarak
Catalagzi Belediye Meclisinin 04.07.2007 tarih ve 31 sayih karan geregince kurulrnustur.

Teskilat yapisi
MADDE 6- (I) Mali Hizmetler Mudurltigunun personel yaprsi asagrda belirtilen sekildedir.
a) MUdUr
b) Sefler
c) Memurlar
d) lsciler
e) Diger Persone1
(2) Miidilrluk asagrda belirtilen birim ve servislerden olusur ..
a) Muhasebe Birimi
b) Gelirler ve Takip Servisi
c) Su Abone lsleri
d) Tahsilat Servisi
(3) Belediye ve Bagh Kuruluslan ile Mahalli Belediye Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlanna

Iliskin Esaslar cercevesinde birimlerin hizmet alanlari, gorev ve sorumluluklanna paralel olarak ihtiyac duyulan
nitelik ve sayrda, is ve islernlerin daha etkin ve verimli yurutulebilrnesi icin Mudurun teklifi ve Belediye
Baskarurun onayt ile hizmet geregi gorevlendirilme yapilabilir.

(4) Birimlerin ic organizasyon yaprlannm teskili, soz konusu birimde gorev yapmakta olan sef ve
diger personelin yetki ve sorumluluklan ilgili birim amirinin teklifi ve bir ust amirin onayi ile gerceklestirilecek
bir ic dUzenlemeyle gecerlilik kazarur.

Mali Hizmetler Mudurlugu, Belediye Baskaruna veya gorevlendirecegi Baskan Yardimcrsma bagh
olarak islerini yurutur.

UC;UNCU BOLUM ..
Gorev, Yetki ve sorumluluk

Miidiirliigiin gorevleri
MADDE 7- (1) lzleyen iki yilm butce tahminlerini de iceren Belediye butcesini, stratejik plan ve

yilhk performans programma uygun olarak hazrrlamak ve Belediye faaliyetlerinin bunlara uygunlugunu izlemek
ve degerlendirmek.

(2) Mevzuan uyarrnca belirlenecek butce ilke ve esaslan cercevesinde, aynnnh harcarna program:
hazrrlarnak ve hizmet gereksinimleri dikkate almarak odenegin ilgili birimlere gonderilmesini saglamak.

(3) Biltye kaYltlannl tutmak, biltye uygulama sonuylarma ili~kin verileri toplamak, degerlendirmek ve
bUtye kesin hesabl ile mali istatistikleri haZirlamak.

(4) ilgili mevzuatl yeryevesinde Belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklannm takip ve
tahsil i~lemlerini ytirtitmek.

(5) Muhasebe hizmetlerini yUrtitmek.
(6) Harcama birimleri tarafmdan hazlrlanan birim faaliyet raporlanl1l da esas alarak Belediyenin

faaliyet raporunu hazlrlamak.
(7) Belediyenin mtilkiyetinde veya kullal1lmll1da bulunan ta~1I11rve ta~mmazlara ili~kin icmal

cetvellerini dUzenlemek.
(8) Belediyenin yatlrlm progral1lll1l11hazlrianmaSll11 koordine etmek, uygulama sonuylanl1l izlel1lek ve

yllilk yatlrlm degerlendirme raporunu hazlrlamak.
(9) Belediyenin, diger Belediyeler nezdinde takibi gereken mali i~ ve i~lemlerini ytiriltmek ve

sonuyland Irl1lak.
(l0) Mal i kanun larla iIgiIi diger mevzuatln uygulanl1lasl konusunda Ust yoneticiye ve harcama

yetkililerine gerekli bilgileri saglamak ve dal1l~manltk yapmak.
(II) On mali kontrol faaliyetini yUrUtmek.
(12) i~kontrol sisteminin kurulmasl, standartlannm uygulanmasl ve geli~tirilmesi konulannda

yall~malar yapmak.~ ..~..
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(13) Mal i konularda list yonetic i tarafrndan veri len diger gorevleri yapmak.
Miidiiriin gorey, yetki ve sorumluluklan
MADDE 8- (1) Birimin gorev dagilmuru yaparak hizmetlerin etkili, silratli ve verimli bir sekilde

sunulmasrru saglar,
(2) Gorev alaru icinde bulunan faaliyetler icin uzun, orta ve kisa vadeli planlar hazrrlamak. Planlann

uygunluk ve yeterliligini devamli olarak izlemek, gerekiyorsa, duzeltrneye yonelik tedbirleri almak,
(3) Belediyenin mali yonetirn ve kontrol sisteminin etkili bir sekilde cahsmasi icin gerektiginde diger

birim yetkilileri ile toplann yapar, list yoneticiyi bilgilendirir ve onerilerde bulunur.
(4) Mudurlugim islerini en kisa zamanda ve en ekonomik olarak istenen sekilde sonuclandirrnak uzere

planlamak,
(5) Gelecekte dogacak ihtiyaclara cevap verebilecek sekilde elindeki isyeri, kadro, makine, ve

tech izaun plan lamasm I yaprnak,
(6) Kendisinin ve personelinin beceri ve rnesleki bilgi acismdan gelisrnesini saglamak uzere egitim

planlarnasrru yapmak,
(7) Calrsurdiklan gorevlilerin i~ tariflerini ve perforrnans kriterlerini hazirlamak,
(8) Cahsurdiklan gorevlilerin isbolumu esaslan dahilinde sorumluluklarrru belirlemek ve bu gorevleri

benimsetmek,
(9) Emrindeki elemanlara gorevlerini yerine getirebilmeleri icin gerekli yetki delegasyonunu yapmak,

onlan inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya tesvik etmek,
(10) Mtldurlugtln turn faaliyetlerinde ilgili kanun, tuzuk, yonetrnelik, genelge, teblig, is metotlan ve

diger ilgili yilrurlilkteki mevzuata riayeti saglarnak, bunlann uygulanmasiru sUrekli kontrol etrnek; dUzeltilmesi
gereken hususlar icin de olumlu oneri ve teklitleri sunmak,

(11) Mudurlugundeki astlanrun diger Mudurlukler ile yapuklan ortak calismalarda uyurn ve
koordinasyonu saglarnak,

(12) Mudurluk harcamalanrun bUtyeye uygunlugunu devamll kontrol altlnda bulundurmak,
(13) Yaplimakta olan i~leri zaman, miktar ve kalite aylsmdan devamll kontrol etmek,
(14) Faaliyetlerin devamlIllglnl saglamak iyin, yaplian i~lemlerle ilgili her tlirlil kaydln tutulmaslnl, gerekli
belgelerin dlizenlenmesini ve takibini, onemli olan evrakln muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve
usullere gore hareket edilmesini temin etmek. Onemini kaybeden evrakl kabul edilmi~ usullere gore imha etmek,

(15) Gorev alanlndaki faaliyetlerin durumunu ve neticelerini tespit etmek ve degerlendirmek ve
gerekli tedbirleri almak iyin istatistiki bilgileri tanzim etmek ve/veya ettirmek,
(16) MlidliriligUn gorev alanma ili~kin olarak belirtilen tUm gorevlerin, etkin biyimde ve bUtUnlUk iyerisinde
geciktirilmeden, ilgili yUrUrlUkteki mevzuata uygun icra edilmesini, denetlenmesini ve raporlanmasml saglamak,

(17) Sorul11lulugunda yalI~an personelin birim yall~malanm aksatmayacak ~ekilde yillik izinlerini
kulianilmaslni saglar.

Miidiirliik yetkisi
MADDE 9 - (1) Mali Hizl11etler MlidlirlUgU, bu yonergede sayllan gorevleri ve 5393 saylll Belediye

Kanununa dayanarak Belediye Ba~kanlnca kendisine veri len tUI11gorevleri kanunlar yeryevesinde yapmaya
yetkilidir.

Miidiirliigiin sorumlulugu
MADDE 10 - (1) Mali Hizmetler MlidlirlUgli, Belediye Ba~kanlnca verilen ve bu yonergede tarif

edilen gorevler ile ilgili yasalarda belirtilen gorevleri gereken ozen ve yabuklukla yapmak ve ylirUtl11ekle
sorumludur.

Muhasebe yetkilisinin gorey, yetki ve sorumluluklan;
MADDE 11- (1) Muhasebe hizl11etlerin yapIll11asmdan ve l11ali i~lemlere ili~kin kaYltlann usulUne

uygun saydam ve eri~ilebilir ~ekilde tutulmaslndan,
(2) Muhasebe birimini yonetmekten,
(3) Gerekli bilgi ve raporlan, Maliye BakanlIglna, hizmet veri len ilgili kamu Belediyesinin harcama

yetkilisi ile listyoneticisine ve yetkili kIlmml~ diger mercilere l11uhasebe yonetmeliklerinde belirtilen slirelerde
dOzen Ii 0 lara~,y'~/mekten.
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(4) Muhasebe hizmetlerine iliskin defter, kayrt ve belgeleri ilgili rnevzuaunda belirtilen silrelerle
muhafaza etrnek ve denetime hazir bulundurmaktan,

(5) Muhasebe yetkilisi rnuternetlerinin hesap, beige ve islemlerini ilgili rnevzuaunda ongorulen
zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulundugu yerdeki birim yoneticisinden kontrol
edilmesini istemekten,

(6) Gelirleri ve alacaklari ilgili mevzuauna gore tahsil etrnek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri
ilgililerine iade etmekten,

(7) Giderleri ve borclan hak sahiplerine odemekten,
(8) Para ve parayla ifade edilebilen degerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya

gondermekten,
(9) Vezne ve ambarlarm kontrolunu ilgili mevzuatmda ongorulen surelerde yapmak veya

yapnrrnaktan,
(10) On odeme ile kesin odemelerin yaprlmasi ve on odernelerin mahsubu asamalannda odeme emri

belgesi ve eki belgelerin usulunce incelenmesi ve kontroluniln yaprlrnasi ve yaptmlmasiru saglamaktan,
(11) Odernelerin, ilgili rnevzuatin ongordugu oncelik srrasi da goz onunde bulundurularak, muhasebe

kayrtlarma almma sirasma gore yapmaktan,
(12) Tasmrr Mal Yonetmeligine istinaden; harcama birimlerince hazirlanan "Harcama Birimi Tasimr

Yonetim Hesabi Cetvelinde" gosterilen tutarlann muhasebe kayrtlanyla uygunlugunu kontrol ederek onaylamak
ve harcama yetkilisine gondermekten,

(13) Muternetleri aracihgryla aldrklan ve elden cikardrklan para ve parayla ifade edilen degerler ile
bunlarda meydana gelen kayiplardan,

(14) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarlann ilgililerine geri verilmesinde, geri verilecek tutann,
duzenlenen belgelerde ongorulen tutara uygun olmasmdan,

(IS) Riicu hakki sakh kalmak kaydryla, kendinden onceki muhasebe yetkilisinden hesabi devraltrken
gosterrnedigi noksanltklardan,

(16) Hesabrru kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabt devralmaktan,
(17) Belediyenin, kasa ve veznelerinde bulunan hazir degerler, menkul kiyrnet ve varliklar ile teminat

mektubu gibi degerleri, mali yilm son gunu itibariyle veznedar ve diger memurlardan sayrrn kurullan
olusturmak, baskanhk etrnek ve sayrrru yapmaktan, sorumludur.

Muhasebe biriminin gorey, yetki ve sorumluluklan
MADDE 12- (l) Para ve parayla ifade edilebilen degerler ile emanetlerin almmast, saklanmast,

ilgililere verilmesi, gonderilmesi ve diger tUm mali i~lemlerin kayttlannm yaptlmast ve raporlanmastnt
saglal1lak,

(2) Muhasebe kayttlanntn usuli.ine uygun, saydam ve eri~ilebilir ~ekilde tutulmasmt saglamak,
bankayla ilgili mutabakat i~lemlerinin yurutUlmesini saglamak,

(3) Muhasebe hizmetlerine ili~kin defter, kaytt ve belgeleri ilgili mevzuatmda belirtilen ~ekilde
di.izenlemek, muhafaza etmek ve denetime haztr bulundurmak,

(4) Belediye'nin gelir ve gider bUtye'lerine ait kayttlan bilgisayar ortamma aktarmak,
(5) Odemeyle ve muhasebeyle ilgili raporlar, icmaller ve cetvellerin haztrlanmasmt saglamak,
(6) Her gun yaptlan tahsil:hll1 gelir kalemleri itibariyle muhasebele~tirilmesini ve banka hesaplanna

yattrtlmasmt saglamak,
(7) Ayltk gelir tablosu haztrlanmasmt saglayarak amirine sunl1lak, gelirlerin egilimleri ile ilgili amirini

bilgilendirmek,
(8) Hesap ozetlerinin kontrol edilmesini, kasanm ve banka cari hesaplannm tutturulmastnt saglamak,
(9) Bankalardaki Belediye hesaplanna ait banka ozetlerinin giri~ ve ~tkt~t hareketlerinin si.irekli kontrol

edilmesini saglamak,
(10) Giderlerin muhasebe kayttlanntn yaptlmastnt saglal1lak,
(II) TUm sarf evraklartntn yuriirlukteki mevzuata uygun duzenlenmesini saglayarak

l1luhasebele~tirilmesini saglamak,
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(12) Oderne evraklanru (cek, havale) tanzimi ve teslimat duzenlemesi islernlerinin yapilmasrru
saglamak,

(13) Kurumlara verilmesi gereken beyannameleri duzenleyerek suresi icerisinde ilgili kuruma
gonderrnek.

(14) Yururlukteki mevzuat geregi, Belediye'nin yukumlulukleri arasmda bulunan cesitli hare, vergi,
fon vb. odernelerin yaprlmasim saglamak,

(15) Para ve parayla ifade edilebilen degerler ile emanetlerin almak, saklarnak. ilgililere verrnek,
gondermek,

(16) Butce ilke ve hedetleri dogrultusunda kurumun butce tasansmi olusturmak ve butce cetvellerini
hazirlamak, ilgili karar organlanna sunmak ve yasal siiresi icinde ilgili Bakanliga gondermek,

(17) Butce kesin hesabun ve kesin hesabi olusturan cetvelleri hazirlamak ve yasal suresi icinde
Sayrstay Baskanlrgrna gondermek,

(18) Belediyenin rnulkiyetinde ve kullarummda bulunan tasimr ve tasinmazlara iliskin icmal
cetvellerini hazirlarnak,

(19) Odenek aktarma islernlerinin incelenmesi ve kayit aluna almmasrru saglamak,
(20) Yilsonu kullanilmayan odeneklerin iptalini yapmak, ancak mevzuati geregi devredilmesi gereken

odenekleri devrederek yeni yrl butcesinde tertip acmak ve bu tertiplere kaydmi yapmak,
(21) Yevmiye sistemi, rnuhasebelestirme belgeleri ve acilrs kayrtlanrn gerceklestirrnek,
(22) Mali istatistikleri hazirlamak,
(23) 10.03.2006 tarih ve 26104 say til Resmi Gazete de yayimlanan Mahalli Belediyeler Butce ve

Muhasebe Yonetmeligi ile burada hiikum bulunmayan hallerde Genel Yonetim Muhasebe Yonetrneligi ile
tanimlanan diger tum mali islemleri yapmak, raporlamak,

(24) Mudurlugun ve birimlerin faaliyet raporunu dikkate alarak Belediyenin faaliyet raporunu
hazulamak,

(25) Belediyernize ait tasrrur ve tasmrnaz menkullerimizin kiralanmasi ve bunlarla ilgili her ttirlti resrni
islernleri takip ederek yapmak.

(26) Belediye Meclisi ve Enctil11eni'nin kararlan dogrultusunda Belediye mtilklerinin kiralama
i~lel11lerinin ytirtittilmesini saglamak,

(27) Kira odemelerinin takip edilerek aksakslz tahsilini ve aksama durumunda yasal yollara
ba~vurulmasml saglamak,

(28) Ost yonetici ve Mali Hizl11etler Mtidtirti tarafmdan verilecek diger gorevleri yapmak.
Gelirler ve takip servisinin gorev, yetki ve sorumluluklan
MADDE 14- Gelirler ve takip servisinin gorevleri ~unlardlr;
a) Genel tahakkuk, tahsilat ve takip i~leri ile ilgili gorevleri ~unlardlr;

(1) ilgili mevzuatl c;erc;evesinde Belediye'nin gelirlerini tahakkuk ettirmek. gelir ve alacaklannm
tarh, tahakkuk, terkin, tecil, tehir, takip ve tahsil i~lemlerini yapl11ak,

(2) Belediye gelirleri ile ilgili yaptlan, tarh, tahakkuk. terkin, tecil, tehir. tahsil ve takibe aimmasl ile
ilgili i~lemlere ait kaYltlan tutmak, raporlamak ve muhasebe kaYltlanna almmasl ic;in gerekli beige ve
doktimanlan muhasebe birimine gondermek,

(3) Belediye Gelirleri Kanununda adl gec;en vergi, harc;, kattllm payl ve diger gelirlerle alakalt vergi
kaYlp ve kac;ak kontrollerinin yaptlmasml saglamak,

(4) Beyana dayalJ veya bildirim dl~1 kalan gelirleri yoklama tutanaglyla tespit etmek, tespite ili~kin
yoklama tutanagml yi.irtirlUkteki mevzuat gerekleri dogrultusunda ilgili mtikellef ve birimlere vermek,

(5) Tahakkuk ettirilen ve yasal stireler ic;inde tahsil edilemeyen Belediye gelirlerini takip etmek;
tebligat, odeme emri, haciz yollan ile tahsilatlann yaptlmasml kontrol etmek; yaptlacak bu tebligatlann
hazlrlanmasl ve daglttlmaslnt organize etmek,

.•. , ,:-.(6) MUdUrlUge intikal eden mUkelletlerle ilgili dilekc;elerin geregini yaparak i~lemi sonuc;landtnnak,
.'~~','~",~~~'•'i~i~~~.
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(7) Mukelleflere elden teblig edilmesi gereken ihbarname. ode me emri, odemeye cagn mektubu.
yoklama fisi, tebligat vb. evrakm usuli.ine uygun teblig edilmesini saglamak,

(8) Belediye smirlan icinde bulunan mukelleflerden yasalar cercevesinde almrnasi gereken; IIan ve
Reklam Vergisi, Eglence Vergisi, Isgal Harer, Tatil Gunlerinde Cahsrna Ruhsat Harer, Ol<;i.i ve Tartt Aletleri
Muayene Harer, Bina lnsaat Harer, lmar ile ilgili Harclar, Hareamalara Katihrn Paylan, Ivazh ve lvazsiz
bagisfar, Otopark Gelirleri, Isyeri Acma izin ve Ruhsat Harclan, Belediye Encumeni tarafindan karara baglanan
ceza ve sauslardan kaynaklanan alacaklar, zabrta tarafindan tanzirn edilen tutanaklara istinaden tahakkuk eden
alacaklar, Belediye Meclisi tarafindan tarifeye baglanan ucretler ile her ti.irli.ivergi, hare, pay, i.icret v.s. gelirin
zarnanmda ve usuli.ine uygun olarak tahakkuk ve tahsil edilmesini saglayict cahsmalan yapmak, zamarunda
odenmeyen gelirlere gecikme zamrru, gecikrne cezasi ve gecikme faizi tahakkuk ettirerek tahsilatmi saglarnak,

(9) Vergi, resim, hare, harcamalara katilrm payi, i.icret, ceza ve diger gelirler olarak tahakkuk
ettirilen alacaklarin yasal si.ireleri icinde tahsil edilememesi durumunda 6183 say til Arnrne Alacaklanrun Tahsili
UsulU Hakkindaki Kanun hi.iki.imleri dogrultusunda oderne ernri duzenlemek, yasal si.irede odenrneyen odeme
ernirlerine haciz islernini baslatmak. ayru kanunun 48. Maddesine gore tecil taksitlendirme yapmak ve cebren
tahsi I yontem lerini kullanmak,

(10) GUnUn gerekleri dogrllltllsllnda merkezi yonetim vel ve ya Belediyece belirlenen usul ve
esaslarda taksitlendirme, erteleme, uzla~ma vb. i~lemler i<;ingerekli altyaplyl olu~turmak, raporlamak,

(II) 6183 say til Amme Alaeaklannm Tahsili Usuli.i Hakkmdaki Kanun kapsaml dl~mda kalan
alacaklan (Kira ve su gelirleri) Hukuk Mi.i~avirligine bildirerek icra yoluyla tahsilini saglamak,

(12) Belediye meclisinin onaytna sunmak i.izere vergi, har<;:ve i.icret tarifeleri tarife taslagml
hazlrlamak,

(13) Ost yonetici ve Mali Hizmetler MUdi.irUtarafmdan verileeek diger gorevleri yapmak.
b) M i.ikelief sicilleri ve emlak vergisi ile ilgili gorevleri ~unlardlr;

(1) Her mi.ikellefe Te Kimlik numarastna gore tek sicil numarasl vererek mi.ikellefkaydtnl tesis
etmek, sicil kaYltlannt gi.incellemek, mi.ikelletiyeti sona eren sicilleri kapatmak, ayn ayn sicil numarasl olan
mUkeiletleri tek sicil altmda birle~tirmek.

(2) 1319 say til Emlak Vergisi Kanununda belirtilen mUlkiyet i.izerinden alman vergilerin (arsa.
arazi, bina ve diger) tarh. tahakkuk ve teblig i~lemlerini yapl11ak,

(3) 1319 say til Emlak Vergisi Kanununda belirtilen zamanlarda emlak vergisine arsa metrekare
birim bedellerinin tespit <;:all~malannl koordine etmek.

(4) 2464 say til Belediye Gelirleri Kanunda belirtilen belediye slntrlan ve mi.icavir alanlar i<;:inde
bulunan ve belediyelerin <;:evretemizlik hizmetlerinden yararlanan konut, i~ yeri ve diger ~ekillerde kullantlan ve
<;:evretemizlik vergisine tabi binalara ait <;:evre Temizlik Vergilerinin tarh ve tahakkuk i~lemlerini yapmak,

(5) Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminden temin edilecek 1 nolu bilgi forrnu ile satl~, devir, intikal,
hibe vb. nedenlerle mi.ikelleti degi~en vergilerin devredenden di.i~i.ili.ipdevralan adtna devir ve tahakkuk
i~lemlerini yapmak,

(6) Adli yardlm, sosyal yardlm ve burs evraklanndaki ki~ilerin ta~tnmaz bildirimlerini kontrol
etmek,

(7) Kamu kurum ve kurulu~lanndan gayrimenkul ara~tlrmasl ve rayi<;:bedel talepleri ile ilgili gelen
yazllara eevap vennek,

Su abone i~leri biriminin gorey, yetki ve sorumluluklan
MADDE 17- (1) i<;:mesuyu aboneleri ile ilgili i~lemleri yapmak; abone sozle~melerini tanzim ederek

ilgililerine imzalatmak,
(2) Abonelerin saya<;:i.izerindeki ti.iketim miktannl tespit ederek tahakkuk ihbarnamesi di.izenleyip

aboneye teslimini saglamak. Mi.iracaatll abonelerin a<;:ma/kapama dilek<;:e i~lemlerini yapmak .
. ':~:3»)<;:me sllyu abonelerinin ti.iketimine esas tahakkuklan Belediye mec1isince belirlenen tarife ve

don~_I~11ereuygun olarak yapmak ve muhasebe birimine gondermek,,
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(4) Abonesiz kayak su kullananlann tespiti halinde ilgilileri hakkinda tutanak duzenlernek, yasal
islernin yaprlmasiru saglamak uzere Cumhuriyet Savcihgma intikal ettirilmesini saglamak,

(5) Su Ueretleri ile diger Ueretleri maliyet ve gunun sartlanna uygun olarak degistirilmesi yonunde
gerekli arasnrmayi yapmak ve Gelir Ve Takip Servisi ile koordineli bir sekilde gerekli teklifi hazirlayarak Mali
Hizmetler Mudurltigune sunmak,

(6) Mudurluge intikal eden abonelerle ilgili dilekcelerin geregini yaparak islerni sonuclandirrnak,
(7) Tahsilati gecikenlere ihtarname gonderilmesini saglamak,
(8) Borclarrru oderneyen abonelerin sulanm kullarurna kapatmak, aksine harekette bulunanlar

hakkmda genel hukiimlere ve abonman sozlesmesindeki esaslara gore gerekli islernleri yapmak,
(9) Tahsilatla ilgili raporlar, iemaller ve cetvellerin hazrrlanmasmt saglarnak ve hazrrlanan raporlan

Mal i H izrnetler Mudurlugune sunrnak,
(10) Ayhk tahakkuk ve tahsilat iemal tablosu hazirlamak, gelirlerin egilimleri ile ilgili bilgileri Mali

Hizmetler MUdUrlligUne sunmak,
(11) Abonelere elden teblig edilrnesi gereken ihbarname, tebligat vb. evrakm usulune uygun teblig

edilmesini saglarnak,
(12) Su sayaclanndan anzali olanlannm tespitinde; Su Sans Yonetrneligi ve Belediye Meclisi

kararlarma uygun olarak islern yapmak,
(13) Bozuk su sayaclanrnn sokiilmesi, tamirau ile kesilecek veya baglanacak sularin abonenin

magduriyetine meydan vermeyerek sUratle yapmak,
(14) Kacak veya usulsuz su kullananlann onune gecilmesi yonunde gerekli dUzenlemeleri yapmak ve

onlemleri almak,
(15) Sosyal Guvenlik Kurumu tarafrndan ayhk olarak istenilen su aboneleri ile ilgili bilgi ve belgeleri

suresi icin de gondermek,
(16) Ust yonetici ve Mali Hizmetler MUdUrU tarafindan verilecek diger gorevleri yaprnak.
Tahsilat servisinin gorev, yetki ve sorumluluklan
MADDE 18- (1) 2464 sayih Belediye Kanunu geregi hazlrlanan ve Belediye Meclisimizce kabul

edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her tUriLivergi, resim, hary ve diger gelirlerin tahsilat i~lemlerini yapmak,
(2) Tahakkuk servislerince, tahakkuk ettirilmi~ olanlarla tahakkuku tahsiline bagh veya hUklllen kabili

tahsil hale gelmi~ Belediye gelirlerinin zamanmda tahsilini ve bankaya veya vezneye teslimini temin etmek,
(3) Borylanm taksit IllUddetleri zarflnda odellleyen IllUkellefler hakkmda muhasebe yetkilisine bilgi

vermek,
(4) Tahsilat Te~kilatma dahil memur ve tahsildarlara ait vazifelerin zamanmda ve noksanslz ifa edilip

edilllledigini tetkik, takip ve kontrol etlllek,
(5) GUnlUk tahsilatm, Belediye Tahsilat Talimatnamesi hLikUmlerine gore bankaya teslim edilmesini

saglamak,
(6) Her sene Sayl~tay'a verilecek gelir eetvelleri ve gelir Kesin hesap cetvellerini zamanmda tahakkuk

mellluru ile IllU~tereken dlizenleyip muhasebe yetkilisine vermek,
(7) Tahsildarlar tarafll1dan tanzim edilen tahsildar irsaliyelerini makbuz dip kOyanlan ile kar~!la~tlrarak

ve Belediye Tahsilat Talimatnamesinin II. maddesinde belirtilen me~ruhat verilerek imzalamak,
(8) Belediye Tahsilat Talimatnamesinin 29 ncu maddesi gereginee; Belediyece tab ettirilen

makbuzlann cilt ve slra numaralannda ve diger baslm i~lerinde bir hata bulunup bulunmadlgll1m bir enclimen
azasl ve muhasebe yetkilisi ile birlikte olu~turulan 3 ki~ilik komisyonca gozden geyirerek makbuz ciltlerini
ba~langly ve son numaralan gosterilmek suretiyle cins ve adetlerini bir tutanakla tespit etmek ve bu tutanak ile
birlikte makbuzlan kilit altll1da muhafaza etmek,

(9) Tab ettirilen Illakbuzlan Belediye Tahsilat Talilllatnalllesinin 30 neu maddesine gore Illakbuz kaYlt
defterine kaydetmek,

(10) Tahsi Idarlara illlza Illukabi Iinde kullan !Imam I~ makbuz vermek,
(11) Tahsildarlar tarafll1dan tamalllen kullan!lan ve yeni cilt alll1mak lizere iade edilecek olan makbuz

ciltlerini tes{irn almak ve bu makbuzlan tefti~ gorUnceye kadar kilit altll1da muhafaza etmek,
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(12) Belediye kasasma giren gunluk tahsilaun gun bazmda ilgili envallerin rnevcut bulundugu yevmiye
defterine islenerek, ay sonunda ilgili hesaplann yekunleri ahrup Muhasebe hesaplan ile karsrlasunlarak aylik
gelir hesabiru tutturmak,

(13) Muhasebe yetkilisi tarafindan tahsilata ait tevdi edilecek diger isleri gorrnek ve belediye
alacaklanrun zamarunda tahsilini temin edecek tedbirleri almak,

(14) Ust yonetici ve Mali Hizmetler Muduru tarafmdan verilecek diger gorevleri yapmak.
Seflerin gorev, yetki ve sorumluluklan
MADDE 19- (1) Mudurlugun calrsma konulannda kendi kisrm ile ilgili cahsmalarin yapilmasuu

saglarnak,
(2) Gorev ve cahsrnalan yonilnden biriminin miidiiriine karst sorumludur, Miidiir tarafmdan rnevzuat

hukurnlerine uygun veri len diger gorevleri yapmak,
(3) Verirnli cahsmarun saglanmasi icin yasalann verdigi yetki cercevesinde her tiirlii teknolojik

gel isrneyi takip etmek ve uygulamak,
(4) Baskanlrgm amaclanm ve stratejilerini, yonettigi ve isbirligi yapugi personele aciklamak, en iyi

sekilde yonetrneleri icin gerekli izahau verrnek ve uygulamalan kontrol etrnek,
(5) Gorev alaru icinde bulunan faaliyetler icin uzun, orta ve ktsa vadeli planlar hazirlarnak. Planlarin

uygunluk ve yererliligini devamh olarak izlemek, gerekiyorsa, duzeltrneye yonelik tedbirleri almak,
(6) Haberlesrne ve evrak akisrru, iist kademelere istenen bilgileri zarnamnda ulastirabilecek ve alt

kademelere kurum karar ve yonetmelikleri hakktnda zamanmda ve dogru bilgi verebilecek ~ekilde planlamak,
(7) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi aytstndan geli~mesini saglamak iizere egitim

planlamastnt yapmak.
(8) ~alt~ttrdtklan gorevlilerin i$ taritlerini ve performans kriterlerini haztrlaytp amirine teklif etmek,
(9) ~alt$ttrdlklan gorevlilerin i~ boliimii esaslan dahilinde, sorumluluklannt belirlemek ve bu gorevleri

benimsetmek,
(10) Emrindeki elemanlara gorevlerini yerine getirebilmeleri iyin gerekli yetki delegasyonunu yapmak.

onlan inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya te~vik etmek.
(II) Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin yalt$mastna yardtm edecek biitiin konularda

bilgisini devamll arttrmak.
(12) Haberle~meye buyiik onem vererek, altnan kararlann uygulaytctlanna dogru bir ~ekilde ve sliratle

ula~ttrtlmaslnt saglamak,
(13) Kendine baglt olan personelin aralannda koordinasyon kurmalarmt ve onlartn da Ba~kanltgtn

hedeflerine uygun olarak birlikte yalt~malarmt temin etmek,
(14) Personelinin moralini en yiiksek seviyede tutarak, daha azimli yah~maya daha ba~anlt olmaya

te~vik etmek,
Diger personelin gorev, yetki ve sorumluluklan
MADDE 20- (1) Ba~kanltgtn alllaylannt ve genel stratejilerini, yalt~ttgt mlidiirliiglin ugra~ alanlannt

ilgilendiren boyutuyla ogrenmek ve buna uygun tutum davranl~ sergilemek.
(2) Gorev alant iyinde bulunan faaliyetler il(in uzun, orta ve ktsa vadeli planlartn haztrlanmaslnda

alllirinin direktitlerine uygun i~ ve i~lelllleri yapmak,
(3) Beceri ve mesleki bilgi aytsll1dan kendini geli~tirmek, bu amaylt etkinliklere istekli olarak

kattlmak.
(4) Miidiirliiglin verimliligini artttrtimasl ve i~lerin daha kaliteli, diizenli ve siiratli ~ekilde yliriitiilmesi

iyin yalt~ma metotlannt geli~tirmek. genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmek,
(5) Faaliyetlerin devamltltgtnt saglamak iyin, yaptlan i~lemlerie ilgili her tiirlii kaydt tutmak, gerekli

belgeleri diizenlemek ve takip etmek, onemli olan evrakt usuliine uygun muhafaza etmek,
(6) Gorev alanmdaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistiki bilgileri tanzim etmek,

Gerektiginde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunmak,
(7) Vatanda~lardan gelen ba~vurularda onlan yonlendirmek ve bilgilendirmek,
(8)~lyniyat kayttlannt ve demirba~ zimmetlerini titizlikle tutmak ..,
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(9) Birime gelen evrakrn ekleriyle birlikte tam olup olrnadrgtru kontrol etrnek, imza karsrlig: almak,
gelen evrak defterine kaydetmek,

(10) Birimden cikan evrak, dokuman vb. yazisrnalann resmi yazisma kurallan yonergesi esaslanna
uygunlugunu kontrol ettikten sonra, giden evrak defterine kaydederek, ilgili yere gonderilrnesi saglarnak,

DORDUNCU BOLUM
i~ve Islemlere Iliskin ilkeler

Butce Hazrrhk Cahsmalarmm Koordinasyonu
MADDE 21- (1) Belediye butcesinin hazrrlanmasi ve karara baglanmasi cahsrnalannda koordinasyon

ve raporlama gorevi Muhasebe Birimi tarafindan yllriltiilur. Bu cahsmalann baslanlmasi ve hazrrlik
calrsmalarmda kullarulacak yontern, beige ve cetveller Kanun ve diger yasal duzenlemeler ile ilgili rehberler
esas ahnarak Birim tarafindan hazrrlarur ve diger harcama birimlerine iletilir.

(2) Yasal diizenlemeler ile belirlenen surec ve butce hazirlarna takvimi dogrultusunda butce cagns:
yapilir; birim teklifleri ahrur; harcama birim temsilcileri ile gorusrneler yapilarak ilgili yihn gelir ve gider
teklitleri ile izleyen iki yilm gelir-gider tahminleri ve eki cetveller hazirlanarak ust yoneticinin gorusune
sunulur. Gerekli gorulen durumlarda ust yonetici ve turn harcama yetkililerinin kauhrm ile degerlendirme ve
uzlasrna toplantilan organize edilir. Nihai biltce teklifi olusturularak yasal suresi icinde ilgili karar organlanna
sunulur.

Butcenin Uygulanmasi ve Butee Islernlerinin Muhasebelestirilmesi
MADDE 22- (1) Her harcama birimi butceyle kendisine tahsis edilen odenekleri yatinm program: ve

yilhk harcama plaruna uygun olarak kullarur.
(2) Birim butcesinden yapilan harcamalar ic;:intahakkuk eden butc;:e giderlerine ili~kin odeme emri

belgeleri gerekli kontrol, muhasebele~tirme ve odemenin yaptlabilmesi ic;:inMildilrlilge gonderilir. Miidilrliik
odel1le emri ve eki belgeler ilzerinde gerekli kontrolleri yaparak biltc;:egiderine ili~kin muhasebe kaYltlannl
yapar.

Biit~e Kesin Hesabmm Hazlrlanmasl
MADDE 23- (I) Biltc;:ekesin hesabl, biltye uygulama sonuc;:lan dikkate altnarak Muhasebe Birimi

taraflndan hazlrlan Ir.
Biltc;:ekesin hesabl ve ekleri ilgili yasal diizenlemelere uygun olarak belirlenen silreler ic;:inde hazlrlanlr

ve ilgili mercilere sunulur.
Biit~e Uygulama Sonu~larmm Raporlanmasl
MADDE 24- (I) Biitc;:euygulal1la sonuc;:lanna ili$kin her tiirlii rapor, cetvel ve beige Muhasebe Birimi

taraflndan hazlrlanlr.
(2) BLitc;:euygulamaslntn ayltk geryekle~meleri en gey takip eden aytn on be~ine kadar Belediyenin

web sayfasl aractllgl ile kamuoyuna duyurulur.
(3) Belediye biltc;:esinin ilk yanytll uygulama sonuc;:lan ve ikinci yanytl beklentileri Temmuz ayl ic;:inde

Beklentiler Raporunda analiz edilerek kamuoyu ile payla$lltr ve belediye meclisinin bilgisine sunulur.
Odenek Aktarma Belgelerinin Diizenlenmesi
MADDE 25- (I) Odenek aktarl1la belgeleri ilgili yasal duzenlemeler dogrultusunda On Mali Kontrol

Yonergesi hiikiimleri c;:erc;:evesinde yiiriltiili.ir.
Gelirlerin Tahakkuku, gelir ve Alacaklarm Takip ve Tahsili
MADDE 26- (I) Belediye gelirlerinin tahakkuku, gelir ve alacaklann takibi ve bu gelir ve alacaklann

tahsil i~lemleri, ilgili mevzuatll1da ozel bir duzenleme bulunmadlgl takdirde, Miidilrli.igiln Gelir Birimince
yilrtittiliir.

On Mali Kontrol i~lemleri
MADDE 27- (1) On mall kontrol gorevi harcama birimleri ve Mali Hizmetler Birimi taraflndan On

Mali Kontrol Yonergesine uygun olarak yaptllr.
Ta~I~lr ve Ta~mmaz KaYltlarmm Tutulmasl
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MADDE 28- (1) Belediyenin mulkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullarummda
bulunan tasmrr ve tasinmazlar ile bunlara iliskin islernlerin kaydi ilgili mevzuatinda belirlenen birirn ve kisiler
tarafindan tutulur. ilgili birimlerce hazirlanan kayrtlar Mtldurluge yasal suresi icinde gonderilir. Mtidtirltik
tarafrndan bu kayrtlar Birimler bazrnda konsolide edilerek tasmir ve tasmrnaz icmal cetvelleri ve tasrrur kesin
hesap cetvelleri hazirlarur.

Muhasebe Hizmetlerinin Yiiriitiilmesi
MADDE 29 - (I) Muhasebe hizmetleri, ilgili yasal dtizenlemelere uygun olarak muhasebe yetkilisi

tarafrndan yurutulur.
(2) Her mali yrlbasinda muhasebe birimine atanan veya gorevlendirilen rnuhasebe yetkilisinin ad ve

soyadr, gorev alanlanna iliskin bilgiler Sayistay'a bildirilir. Yil icinde yapilan degisiklikler, degisiklik
tarihinden itibaren en gee bir ay icinde ayru sekilde Sayrstaya bildirilir.

Belediye Faaliyet Raporunun Hazrrlanmasi
MADDE 30- (I) Faaliyet raporu, Kanunun 41 'inci maddesi ve bu rnaddeye dayarularak yap dan

duzenlemelere uygun bir sekilde haztrlarur.
(2) Harcama birimleri tarafmdan hazrrlanan birim faaliyet raporlan, Belediye Faaliyet Raporunun

hazirlanmasmda esas alinmak uzere, Muhasebe Birimi gonderilir. Muhasebe Birimi Birimi tarafindan harcarna
birimleri arasinda koordinasyon saglanarak Belediye Faaliyet Raporu hazrrlarur ve ust yonetici tarafindan ilgili
karar orgaruna sunulur.

Yanrrm Programi Hazrrhk Cahsmalarnn Koordinasyonu
MADDE 31- (1) Plan, program ve butce hazirhk surecleri ile paralel olarak cok yilli ve ilgili mali yih

kapsayacak yilhk yatinm program: teklitlerinin alinmasr, ilgili standartlann tarumlanrnasr, raporlanmast ve
ilgili karar organlanna sunulmasi Muhasebe Birirni'nce yurutulur.

Damsmanhk Hizmeti Sunma ve Bilgilendirme Yiikiimliiliigii
MADDE 32- (I) Miidiirlilk harcama birimleri tarafmdan birimlerine ili$kin olarak istenilen bilgileri

saglar ve harcama birimlerine mali konularda danl~manlik hizmeti sunar. Bu ama<;la mali yonetim ve kontrol ile
denetim konulannda gerekli bilgi ve dokilmantasyon, yetki ve gorevleri <;er<;evesinde, Mildilrlilk tarafmdan
olu$turulur ve izlenir.

(2) Harcama birimleri, mali mevzuatta meydana gelen degi~iklikler konusunda Mildilrlilk tarafmdan
bilgilendirilir.

(3) Mali konulardaki dtizenleme ve kararlarm uygulanmasl konusunda, gerektiginde ilgili birimlerin
gorti~il alinarak, Mtidilrltik tarafmdan uygulamaya a<;lkllk getirici ve yonlendirici yazdi bilgilendirme
yapdabilir.

BESiNCi BOLUM
Gorev ve Hizmetlerin icrasl

Gorevin ahnmasl
MADDE33- (1) MtidtirlUgtin ttim personeline verilen belgeler. dosyalar ve ttim i~ler elektronik

ve/veya fiziksel ortamda kaydedilerek ilgilisine verilir.
Gorevin pianianmasl
MADDE34- (I) MUdUrlUkteki i~ve i~lemler mUdUrtarafmdan dUzenlenen plan dahilinde yUrUtUltir.
Gorevin yiiriitiilmesi
MADDE 35- (1) MUdUrlUktegorevli tUm personel, kendilerine verilen gorevleri yasa ve yonetmelikler

dogrultusunda gereken ozen ve sUratle yapmak zorundadlr.

ALTINCI BOLUM
i~Birligi ve Koordinasyon

Miidiirliik biirolan arasmda i~birligi
MADDE 36- (1) MtidtirlUk bi.irolan arasmdaki i~ birligi ve koordinasyon mUdUrtarafmdan saglamr.

<~,~~9f41J,nasyon
,:.~;..(M~DDE 37- (1) Personel arasmdaki i~ birligi ve koordinasvon. mtidtir tarafllldan saglanlr.
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(2) Mudurltlgtln yazrsmalan baskarnn veya yetki verdigi baskan yardrmcisrrun imzasi ile yurutulur.
Mudurlugun, belediyenin diger birimleriyle olan yazismalan mudurun imzasi ile yurutulur.

YEDiNCi B(lLUM
Evraklarla ilgili Islemler ve Arsivleme

Gelen- giden evrakla ilgili yapilacak islemler
MADDE 38- (I) Mudnrluge gelen evraklarla ilgili yapilacak islernler asagidaki gibidir:
a) Belediyeye her turlu kanal ile (sahsen, telefon, faks, posta, kurye, sosyal medya, vb.) gelen basvurular Yazr

lsleri Mndurlugu'nce EBYS uzerinden almarak dokumanlastmhr.
b) Basvurular, Yazi Isleri Mlidlirlligil tarafindan konusuna gore mudurluge fiziksel ve elektronik ortamda sevk

edilir.

c) Mudurluk, gelen basvurulan kontrol ederek faaliyet alanma giren basvurulann sevkini fiziksel ve elektronik
ortarnda kabul eder.

c) Mudurluge gelen basvurular EBYS lizerinden ilgili personele mudur veya yetkilendirdigi kisi eliyle dogrudan
zirnrnetlenerek islemlerin yaprlmasi saglarur.

d) lslerni tamamlanan evraklar mudurluk arsivinde fiziksel ve elektronik ortamda saklarur.
(2) Mudurlukten giden evraklarla ilgili yapilacak islemler asagidaki gibidir:
a) Islerne alman basvurularla ilgili turn is akislan EBYS uzerinden cozumlenir. Surecte elektronik ve/veya

mobil imzalar kullamlrr.

b) Belediye icerisinde rnudurlukler arast yazrsmalarda giden evrak elektronik ortarnda (ic yazisrna gibi)
gonderilir.

c) Belediye drsmda herhangi bir yolla (posta, kurye, vb.) gidecek evraklar, mudurluk tarafmdan hazirlanarak
evrak C;lkl~1I11saglayan birime gonderilir.

C;)e-Yazisma paketi ile uretilen belgelerin, belediye drsma KEP yoluyla ilgili kuruma elektronik ortamda
mevzuata uygun bir sekilde gonderilmesi saglamr.

d) Mudurluk tarafllldan haZirlanan evraklarda, Resml YaZl~malarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkll1da
Yonetmelik dikkate allnlr.

Ar~ivleme ve dosyalama i~lemleri
MADDE 39- (I) Belediye ic;erisinde fiziksel ve elektronik ar~ivleme ile ilgili yapdaeak i~lemler a~agldaki

gibidir:
a) Belediyeye dl~andan gelen evraklar, Yazl i~leri Mlidlirlligil tarafllldan standartlara uygun olarak taralllp

aklliandlrliarak belediye elektronik ar~ivine kaydedilir. Tasnif edilen fiziksel evraklar, belediye genelini ilgilendiriyorsa
belediye fiziksel ar~ivine, mlidilrllikleri ilgilendiriyorsa ilgili mlidlirliige gonderilir.

b) Mlidlirlliklerde i~ slireC;leri boyunea belgeler elektronik ortamda olu~turularak birim elektronik ar~ivinde
dosyalanlr. i~ slire<;lerinde Islak imza gereken ve fiziksel olarak liretilen evraklar ile Yazl i~leri Mlidlirlligii tarafll1dan
gonderilmi~ olan fiziksel evraklar, mlidlirllik elektronik ar~ivinin yanmda fiziksel ar~ivinde de dosyalalllr.

c) Belediye ic;erisindeki tlim fiziksel ve elektronik dosyalama - ar~ivleme i~lemleri SDP'ye uygun olarak
yapllir.

<,:) Mildlirlilk, mildlirlilk ar~ivinde saklama silresi dolan evraklan kurum ar~ivine devreder ve imha edilmesi
gereken evraklan SDP'ye uygun olarak haZirlanan imha planlna gore Yazl i~leri MildilrlilgOnlin koordinasyonunda, imha
komisyonunun onaYll11nardll1dan imha eder.

SEKiziNCi BOLUM
Denetim

Denetim ve disiplin hiikiimleri
MADDE 40- (I) MildilrOn denetim ve disiplin yetkileri ~agldaki gibidir:
a). MOdOr, tilm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

,;"1):,Modur, I'inei disiplin amiri olarak disiplin mevzuatl dogrultusunda i~lemleri yilriltilr.
" ,



(2) Mudurlukte calrsan turn personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, 6dUIlendirme ve cezalandirma
vb. islemlere iliskin belgeleri kapsayan ozluk dosyasi tutulur.

DOKUZUNCUBOLUM
Cesitli ve Son Hiikiimler

Yonerge de hiikiim bulunmayan hailer
MADDE 41- (I) Bu Y6nerge de hukum bulunmayan hallerde yururlukteki ilgili mevzuat hUkUmlerine

uyulur.
Yiiriirliik
MADDE 42- (1) Bu Yonerge 15/07/2018 tarihinden itibaren gecerli olmak uzere ust yonetici tarafindan

onaylandrgi tarihte yururlUge girer.
Yiiriitme
MADDE 43- (I) Bu Yonerge hiikiimlerini Belediye Baskaru yiiriitiir.

Baskaru
sk.Yrd.

__d!=ic;;2
~------

Melih KUMBAS
Kultur ve Sosyal i~I.Md.
Kornisyon Uyesi
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·Ni iNCELEME VE DEGERLENDiRME KOMiSYONU

( V\ ~~~
~:_jeli (:ETtN

". lma ve Seh.Md, V
Kornisyon Uyesi

Gokrn BASTU1K
Fen· leri ~.d.vi
Ko is o~s,1" J

I' :i:. ~00:L/\,/ j;iJ (/
Ad/a&¥AYCr .
h%'lkla Iliskiler Md.
Kornisyon Uyesi

~:&kb
Destek Hizrnetleri Md.V
Kornisyon Uyesi


