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CAT ALAGZI BELEDiYE BASKANLIGI

KULTUR VE SOSY AL iSLER MUDURLUGU
GO REV VE CALISMA YONERGESi

BiRiNCi BOLUM
Amae, Kapsam, Dayanak ve Tammlar

Amae
MADDE 1 - (1) Bu Yonergenin amaci, Kultur ve Sosyal Isler Mudurlugunun kurulus, gorev, yetki ve

sorumluluklan ile cahsma usul ve esaslanru diizenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yonerge, Kiiltiir ve Sosyal Isler Mudurlugu biinyesinde faaliyet gosteren birimlerin

teskili, gorev, yetki ve sorumlulugunda bulunan i~ve islemlerin diizenlenmesi ve yiiriitiilmesine iliskin esas ve
usulleri kapsar.

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

bendi ve Belediye Meclisinin 04.06.2014 tarih ve 34 sayih karan ile kabul edilen "Birimlerin Cahsrna Usul ve
Esaslan Hakkmda Yonetmelik" hiikiimlerine dayarularak hazirlanrrnsnr.

Tammlar
MADDE 4 - (1) Bu Yonergede gecen,
a) Baskanlik : Catalagzi Belediye Baskanligiru,
b) Belediye : Catalagzi Belediyesini,
c) Meclis : Catalagzi Belediye Meclisini,
9) Enciimen : Catalagzi Belediye Enciimenini,
d) Miidiirliik : Kiiltiir ve Sosyal Isler Mudtirltlguntl,
e) Miidiir : Kiiltiir ve Sosyal Isler Miidiirii'nii,
f) Personel : Kiiltiir ve Sosyal Isler MiidiirlUgiipersonelini,
g) Ust Yonetici : Belediye Baskamru,
ifade eder.

iKiNCi BOLUM
Kurulus, Teskilat ve Baghhk

Kurulus
MADDE 5- (1) Kiiltiir ve Sosyal Isler Mudurlugu; 5393 sayih Kanunun 48 inci maddesi, 22.02.2007

tarihli ve 26442 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan Belediye ve Bagh Kuruluslan ile Mahalli Idare Birlikleri
Norm Kadro lIke ve Standartlanna Dair Yonetmelik hiikiimleri cercevesinde; belediye meclisinin 04.07.2007
tarih ve 31 sayih karan geregince olusturulmustur,

Te~kilat yapjs)
MADDE 6- (1) Kiiltiir ve Sosyal Isler Mtidtirltlgti;
a) Mudurlugun Personel Yaprsi;

1) Miidiir
2) Sefler
3) Memurlar
4) Isciler
5) Diger Personel

Belediye ve Bagh Kuruluslan ile Mahalli Belediye Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlanna lliskin
Esaslar cercevesinde birimlerin hizmet alanlan, gorev ve sorumluluklarma paralel olarak ihtiya9 duyulan nitelik
ve saYlda, i~ve i~lemlerin daha etkin ve verimli yiiriitiilebilmesi i9in Miidiiriin teklifi ve Belediye Ba~kanmm
onaYl ile hizmet geregi gorevlendirilme yapilabilir.

b) Miidiirliik a~aglda belirtilen birimlerden olu~ur;
. 1YKiiltiir i~leri birimi



2) Sosyal Yardim lsleri Birimi
c) Birimlerin ir,:organizasyon yapilanmn teskili, soz konusu birimde gorev yapmakta olan sef ve diger

personelin yetki ve sorumluluklan ilgili birim amirinin teklifi ve bir iist amirin onayi ile gerceklestirilecek bir ic
diizenlemeyle gecerlilik kazamr.

Baghhk
MADDE 7 - (1) Halkla ili~kiler Mtldilrltlgtl, Belediye Baskanma veya gorevlendirecegi Baskan

Yardimcrsma bagh olarak islerini yiiriitiir.

UCUNCU BOLUM
Gorev, Yetki ve Sorumluluk

Miidiirliigiin gdrevlerl
MADDE 8 - (1) Beldenin tarihi kimligini yasatmak ve turizme katki amaciyla bilgi, beIge dokiimantasyon

olusturmak ve yaymlamak
(2) Halkm kiiltiir diizeyini yiikseltecek egitim, kiiltiir sanat agirhkh konulan isleyen; uygun olan

mekanlarda konferans, panel, seminer, tiyatro gosterileri ve benzeri kiiltiirel ve sosyal etkinlikleri, bolgeyi
ilgilendiren festivaller diizenlemek,

(3) Milli ve Dini giinleri kutlamak, bu giinlerde halkm biiyiik katrhrmrn saglayacak festival ve senlikler
yapmak,

(4) Belde biinyesindeki egitim kurumlan ile isbirligi yapmak, genclige yonelik seminer, konferans.
paneller, sohbetler ve sempozyumlar diizenlemek, gezi gibi etkinliklerde bulunmak,

(5) Cesitli kiiltiirel konularda yansrnalar diizenlemek, bu yansmalan halka duyurmak, basvurulan kabul
etmek, odul torenleri diizenlemek, bu yansmalann sonuclanrn yaymlamak,

(6) Belde halkma, okuma ahskanhgt kazandirmak icin belde kitaphklan, okuma salonlan ve gezici
kiitiiphaneler olusturmak,

(7) Alkol, sigara, kumar, fuhus gibi kotii ahskanhklardan toplumu korumak maksadiyla yaymlar yapmak,
fikir planmda bu felaketleri anlatmak ve huzurlu yasama yolunu gostermek,

(8) Sportiffaaliyetlerde bulunmak, Spor okullan ve kurslar acrnak. Bolgede bulunan spor kliipleri ile
dayamsma icinde halkm spor faaliyetlerine kanhrmru saglamak, gencler icin sportif etkinlikler, yansmalar ve
turnuvalar diizenlemek,

(9) Milletimize mal dolmus milli ve edebi sahsiyetleri ile ilgili anma toplantilan diizenlemek,
(10) Tarihi, kiiltiirel mekan ve yerIere geziler diizenlemek, bu gezilere katihrm saglamak,
(11) Belediye cahsmalan ile ilgili olarak halkla iliskiler ve tamtim calismalan yapmak,
(12) El sanatlan, beceri kazandirma, meslek ogretmeye iliskin kurslar diizenlemek,
(13) Mahalle kiiltiir merkezi binalan olusturmak ve bu kiiltiir merkezlerinde; cocuklar, gencler ve yashlar

icin sanatsal, sosyal, kiiltiirel ve egitsel etkinlikler gerr,:ekle~tirmek,
(14) Beldemizdeki egitim kurumlarma, imkanlar olr,:iisiindeklrtasiye, arar,:-gerer,:,yaplm. boya

malzemeleri gibi yardlm ve katklda bulunmak,
(15) 4109 saYlhMuhtay Asker Ailelerine Yardlm Kanunu ve ilgili kanun, yonetmelik ve tiiziikler

r,:err,:evesinde<::atalagzlBelediyesi slmrlan ir,:erisindeikamet eden fakir ve yardlma muhtar,:tiim kesimlere
(ya~h, engelli, kadm, ~ocuk vb. dezavantajh kesimler) ayni ve nakdi her tiirIii yardlm i~lerinin planlama,
program lama ve organizasyon i~lerini yiiriitmek,

(16) ilkogretim ve lise ogrencilerinin giinliik ve Yllhk donem odevlerini ara~tIrma, proje geli~tirme ve grup
etiit ~ah~malan, modem bilgi aglyla hlzh internet iizerinden ara~tlrma yapmalarma olanak saglamak.

(17) Folklor egitimi ve diger kurslan diizenlemek,
(18) Halk oyunlan, gosterileri ve yan~malan diizenlemek.
(19) Egitim yardlmlanm organize etmek.
(20) Halkm kentlilik bilincini arttIrmaya yonelik faaliyetlerde bulunmak, diger kurum ve kurulu~larIa aym

aym amar,:hprogramlar yapmak.
(21) Kiiltiir gezileri, ~iir dinletileri, dil kurslan,halka aylk konferanslar diizenlemek.
(~.7)MiidiirIiik faaliyetlerine yonelik duyuru ama~h bildiri, afi~, davetiye ve pankart tasanml yaparak

dagtf(lmasml saglamak.
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(23) Ozel gun ve haftalarda veya ust yonetirnin talebi uzerine beceri ve sportif alanlarda odullu yansma ve
turnuvalar diizenlemek.

(24) Kultur Merkezi programlanru ve basvurulanrn organize etmek.
(25) Ogrencilere ve genclere egitime destek amaciyla Kutuphane, internet salonu, satranc salonu, bilardo

salonu ve benzeri egitim ve kultur amacli hizmetleri sunmak.
(26) Belediyenin amac, ilke ve hedeflerine uygun olarak her turltl kultur etkinligini planlamak uygulamak,

degerlendirmek ve raporlastirmak,
(27) Belde de halkma geleneksel ve evrensel muzigin cesitli ttirlerini acik ve kapah mekanlarda sunarak

kent halkmm kaynasmasnu, toplumsal moralin yiikseltilmesini ve ortak bir kent kulturunun olusmasim
saglamak,

(28) Belirli gun ve haftalarda diizenlenecek etkinlikleri organize etmek.
(29) Kamuoyundan yansiyan sikayet ve goruslerin tespit, takip ve degerlendirme cahsmalanm yapmak
(30) Belde halkmin ihtiyaclanna ve hizmet taleplerine donuk gorusleri tespit etmek, ilgili birimlere

iletmek,
(31) Ihtiyac sahiplerini belirleme, belirlenen ihtiyac sahiplerine yardimlan ulastirma cahsmalanm yapmak.
(32) Yapilan yardimlann kayitlanm tutmak ve bilgisayara kaydederek arsivleme isleminin yapilmasi.
(33) Yoksul vatandaslann ihtiyacinm karsilanmasi icin seyyar ve sabit asevleri acilmasr, yurutulmesi

islemlerinin yaprlmasim saglamak.
(34) Belde de llcede yasayan fakir ve yardima rnuhtaclara yururlukteki mevzuat cercevesinde asevinden

sicak yemek yardirm ve kuru gida yardirm yapilmasiru saglamak.
(35) Belde de yasayan fakir ve yardima rnuhtaclara yururlukteki mevzuat cercevesinde ayni ve nakdi

yardimlarda bulunmak.
(36) Ozurlulerin hayatlanmn rahat idamesi icin projeler gelistirmek suretiyle ozurlulere gerekli yardim ve

destegi saglamak,
(37) llkogretim cagmdaki ogrencilere kirtasiye yardirmnda bulunmak.
(38) SUnnet, dUgUn ve her tiirlU sportifve sosyal organizasyonlann yaptlmasml sagtlmak.
(39) Sosyal hizmet ve yardlmlar iyin gonUIlU kurulu~lar ve ilgili kurulu~larla i~birliginde bulunmak, ortak

projeler Ureterek, ortak yah~ma alanlan olu~turmak.
(40) Sosyal Yardlmla~ma Vakft ile koordinasyon kurmak, ilyede yardlm alanlarm envanterini Ylkarmak.
(41) Mer'i mevzuatm ongordUgU diger gorevler ile amiri tarafmdan verilen gorevlerin icra edilmesini

saglamak.
Miidiirliik yetkisi
MADDE 9 - (1) KiiltUr ve Sosyal i~ler MUdUrliigii, bu Yonergede saYllan gorevleri 5393 saylll Belediye

Kanununa dayanarak Belediye Ba~kanmca kendisine veri len tUm gorevleri kanunlar yeryevesinde yapmaya
yetkilidir.

Miidiirliigiin sorumlulugu
MADDE 10 - (1) KUltiir ve Sosyal i~ler MUdUrliigU, Belediye Ba~kanmca verilen ve bu Yonergede tarif

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

Miidiiriin gorey, yetki ve sorumlulugu
MADDE 11 -(1) KUltiir ve Sosyal i~ler MUdiirliigUnU Ba~kanhk Makamma kar~l temsil eder.
(2) MUdUrliigUn yonetiminde tam yetkili ki~idir. MUdUrliigUn her tUrlUyah~malarml diizenler.
(3) KUltiir ve Sosyal i~ler MiidiirlUgU ile diger MiidiirlUkler arasmda koordinasyonu saglar.
(4) Bu Yonergede belirtilen mUdUrlUk hizmetlerinin zamanmda ve dUzenli bir ~ekilde yiiriitiilmesini

saglar ve yasalarla verilen her tUriUek gorevleri yapar,
(5) ilgili mevzuat Ba~bakanhk ilgili Bakanhklar ve Catalagzl Belediye Ba~kanhgl genelge, bildiri,

prensip kararlan ve talimatlar yeryevesinde yoneticilik gorevlerini yerine getirir.
(6) MUdiirliiglln yah~ma ve usullerini gozden geyirerek MUdUrlUge bagh biirolarm gorevlerinin etkinliklc

yerine getirilmesi iyin yetkisi iyindeki tedbirleri ahr, yetkisini a~an hususlan da Ust makamlara intikal ettirir.
(7}MUdUrlUk faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatl takip eder.
!",-'..-.(~.•, _:,-;
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(8) Mtldtlrltik personelini gerekli gordiigU durumlarda gecici olarak uygun gordiigii bolum ve iste
cahsnnr; MiidUrliik personeli arasmda gorev ve i~ bolumu yapar.
(9) Emrindeki Burolann denetim ve gozetimini yaparak burolar icinde yiiriitiilen hizmetlerin usuliine

uygun bicimde yurutulmesini saglar, bu amac icin gerekli tedbirleri ahr ve aldmr,
(10) Hangi islerin kimler tarafmdan ytlrtittilecegini ve verilerin yetkilerin kapsammm ne oldugunu

gosteren bir gorev bolumu emri cikarnlarak ilgililerine duyurur.
(11) MiidiirlUk gorevlerinin saghkli yiiriitiilebilmesi icin gerekli her turlu tedbiri ahr.
Sef ve diger personelin gorev, yetki ve sorumlulugu
MADDE 12- (1) Mudurun kendilerine tevdi ettigi gorevleri tam ve eksiksiz olarak zamarunda yapmakla

sorumludurlar.
(2) Mudurluk adina tiim resmi evraklan ahr ve kaydeder.
(3) Gelen - giden evraklann dosyalann ve diger belgelerin kayit havale ve dosyalama islerini yuriitur.
(4) Mudurlukce belirlenen yonetmelik, Yonerge, genelge ve kararlan deftere isleyerek, incelemeye hazir

bulundurur.
(5) Mudurlugun tum yazilanru onceliklerine gore siraya koyarak hazirlar, cevaplandinr, tasnif eder.

Kararlann ve her turlu yazilann orneklerini cikanr, Veri len ek gorevleri yerine getirir.
(6) Mudurlugun tum buro, maas ve tahakkuk islerinin duzenli bicimde yiiriitiilmesini saglar,
(7) Mtidtlrltlgtin demirbasmda kayith esyalan korur, sene sonu dokurnu ve sayrmi yapar.
Kiiltiir isleri biriminin gorey, yetki ve sorumluluklari
MADDE 13- (1) Beldenin tarihi kimligini yasatmak ve turizme katki amaciyla bilgi, beige

dokiimantasyon olusturmak ve yaymlamak,
(2) Halkm kiiltiir diizeyini yiikseltecek egitim, kUltiirsanat aglrhkh konulan i~leyen; uygun olan

mekanlarda konferans, panel, seminer, tiyatro gosterileri ve benzeri kUltiirelve sosyal etkinlikleri, bolgeyi
ilgilendiren festivaller diizenlemek,

(3) Milli ve Dini gUnleri kutlamak, bu giinlerde halkm bUyiikkatlhmml saglayacak festival ve ~enlikler
yapmak,

(4) Belde bUnyesindeki egitim kurumlan ile i~birligi yapmak, gen.;:ligeyonelik seminer, konferans,
paneller, sohbetler ve sempozyumlar diizenlemek, gezi gibi etkinliklerde bulunmak,

(5) <::e~itlikiiltUrel konularda yan~malar diizenlemek, bu yan~malan halka duyurmak, ba~vurulan kabul
etmek, odUItOrenleri diizenlemek, bu yan~malarm sonu.;:lanmyaymlamak,

(6) Belde halkma, okuma ah~kanhgl kazandlrmak i.;:inbelde kitaphklan, okuma salonlan ve gezici
kiitUphaneler olu~turmak,

(7) Alkol, sigara, kumar, fuhu~ gibi kotUah~kanhklardan toplumu korumak maksadlyla yaymlar
yapmak, fikir planmda bu felaketleri anlatmak ve huzurlu ya~ama yolunu gostermek,

(8) Sportif faaliyetlerde bulunmak. Spor okullan ve kurslar a.;:mak.Bolgede bulunan spor kulUpleri ile
dayam~ma i.;:indehalkm spor faaliyetlerine katIhmml saglamak, gen.;:leri.;:insportif etkinlikler, yan~malar ve
turnuvalar diizenlemek,

(9) Milletimize mal dolmu~ milli ve edebi ~ahsiyetleri ile ilgili anma toplanttlan diizenlemek,
(10) Tarihi, kiiltiirel mekan ve yerlere geziler dUzenlemek, bu gezilere katlhml saglamak.
(11) Belediye .;:ah~malan ile ilgili olarak halkla ili~kiler ve tamtlm .;:ah~malarlyapmak,
(12) EI sanatlan, beceri kazandlrma, meslek ogretmeye ili~kin kurslar diizenlemek,
(13) Mahalle kiiltiir merkezi binalan olu~turmak ve bu kUltUrmerkezlerinde; .;:ocuklar,gen.;:lerve

ya~hlar i.;:insanatsal, sosyal, kiiltiirel ve egitsel etkinlikler ger.;:ekle~tirmek,

(14) Folklor egitimi ve diger kurslan diizenlemek,
(15) Halk oyunlan, gosterileri ve yan~malan diizenlemek.
(16) Egitim yardlmlanm organize etmek.
(17) Halkm kentlilik bilincini arttlrmaya yonelik faaliyetlerde bulunmak, diger kurum ve kurulu~larla

aym aym ama.;:hprogramlar yapmak.
(18) Kiiltiir 'gezileri, ~iir dinletileri, dil kurslan,halka a';:lkkonferanslar diizenlemek.
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(19) Mudurluk faaliyetlerine yonelik duyuru amach bildiri, afis, davetiye ve pan kart tasanmi yaparak
dagmlmasiru saglamak,

(20) Ozel gun ve haftalarda veya ust yonetimin talebi uzerine beceri ve sportif alanlarda odUIIUyansma
ve turnuvalar diizenlemek.

(21) Ogrencilere ve genclere egitime destek amaciyla Kutuphane, internet salonu, satranc salonu,
bilardo salonu ve benzeri egitim ve kultur amach hizmetleri sunmak.

(22) Belediyenin arnac, ilke ve hedeflerine uygun olarak her tilrlil kultur etkinligini planlamak
uygulamak, degerlendirmek ve raporlastirmak.

(23) Belde de halkma geleneksel ve evrensel muzigin cesitli turlerini acik ve kapah mekanlarda sunarak
kent halkmm kaynasmasim, toplumsal moralin yi.ikseltilmesini ve ortak bir kent ki.ilti.iri.inUnolusrnasrru
saglarnak,

(24) Belirli gun ve haftalarda duzenlenecek etkinlikleri organize etmek.
(25) Kamuoyundan yansiyan sikayet ve goruslerin tespit, takip ve degerlendirme cahsmalanru yapmak
(26) Belde halkmm ihtiyaclanna ve hizmet taleplerine dontik gorusleri tespit etmek, ilgili birimlere

iletmek,
Sosyal yardnn isleri biriminin gdrev, yetki ve sorumluluklart
MADDE 14- (1) Beldemizdeki egitim kurumlarma, imkanlar olcusunde kirtasiye, arac-gerec, yapim,

boya malzemeleri gibi yardim ve katkida bulunmak,
(2) 4109 sayih Muhtac Asker Ailelerine Yard trn Kanunu ve ilgili kanun, yonetmelik ve tuztikler

cercevesinde Catalagzi Belediyesi smirlan icerisinde ikamet eden fakir ve yardima muhtac ti.im kesimlere
(yash, engelli, kadm, cocuk vb. dezavantajh kesimler) ayni ve nakdi her ttirli.i yardim islerinin planlama,
programlama ve organizasyon islerini yi.iri.itmek,

(3) llkogretim ve lise ogrencilerinin gi.inli.ikve yilhk donern odevlerini arastirma, proje gelistirrne ve
grup eti.it cahsmalan, modem bilgi agiyla hizh internet i.izerinden arastirma yapmalarma olanak saglarnak.

(4) Egitim yardimlanm organize etmek,
(5) Belde halkmm ihtiyaclanna ve hizmet taleplerine donuk gorusleri tespit etmek, ilgili birimlere

iletmek,
(6) lhtiyac sahiplerini belirIeme, belirlenen ihtiyac sahiplerine yardimlan ulasnrma calismalanru

yapmak,
(7) Yapllan yardlmlarm kaYltlanm tutmak ve bilgisayara kaydederek ar~ivleme i~leminin yapllmasl,
(8) Sosyal Yardlmla~ma Vakfl ile koordinasyon kurmak, ilyede yardlm alanlarm envanterini <ylkarmak,
(9) Yoksul vatanda~larm ihtiyacmm kar~t1anmasl iyin seyyar ve sabit a~evleri a<ytlmasl, yi.irUtUlmesi

i~lemlerinin yapllmasml saglamak,
(10) Belde de il<yedeya~ayan fakir ve yardlma muhtaylara yi.iri.irlUktekimevzuat yeryevesinde a~evinden

slcak yemek yardlml ve kuru glda yardlml yapllmasml saglamak,
(11)Ozi.irli.ilerin hayatlannm rahat idamesi i<yinprojeler geli~tirmek suretiyle ozi.irli.ilere gerekli yardlm

ve destegi saglamak,
(12) ilkogretim <yagmdaki ogrencilere klrtasiye yardlmmda bulunmak,
(13) Si.innet, di.igi.inve her ti.irli.isportif ve sosyal organizasyonlarm yaptlmasml sagtlmak.
(14) Sosyal hizmet ve yardlmlar iyin goni.illi.i kurulu~lar ve ilgili kurulu~larla i~birliginde bulunmak.

ortak projeler i.ireterek, ortak <yah~maalanlan olu~turmak,

DORDUNCUBOLUM
Gorev ve Hizmetlerin icrasl

Gorevin ahnmasl
MADDE 15- (1) Mi.idUrli.igi.intUm elemanlanna verilen belgeler, dosyalar ve ti.im i~ler zimmet defterine

kaydedilerek ilgilisine verilir.
Gorevin pianianmasl
~QE16 -(1) Ki.ilti.irve Sosyal i~ler Mi.idi.irli.igi.indekii~ ve i~lemler Mi.idi.irtarafmdan di.izenlenen plan

dahilinde Yll,ri.iti.iIUr.



Gorevin yiiriitiilmesi
MADDE 17-(1) Mudurlukte gorevli tum personel, kendilerine veri len gorevleri yasa ve yonetmelikler

dogrultusunda gereken ozen ve suratle yapmak zorundadir.

HE!)iNCi HOLUM
i~ Hirligi ve Koordinasyon

Miidiirliik burolari arasmda i~birligi
MADDE 18- (1) Miidiirliik biirolan arasindaki i~birligi ve koordinasyon miidiir tarafmdan saglamr.
Koordinasyon
MADDE 19- (1) Personel arasmdaki is birligi ve koordinasyon, miidiir tarafmdan saglamr.
(2) Miidiirliigiin yazismalan baskanm veya yetki verdigi baskan yardimcrsuun imzasi ile yurutulur, Mudurlugun.

belediyenin diger birimleriyle olan yazismalan miidiiriin imzasi ile yiiriitiiliir.

ALTINCI HOLUM
Evraklarla ilgiJi Islemler ve Arstvleme

Gelen- giden evrakla i1giJiyapdacak lslemler
MADDE 20- (1) Mudurluge gelen evraklarla ilgili yapilacak islernler asagidaki gibidir:
a) Belediyeye her turlu kanal ile (sahsen, telefon, faks, posta, kurye, sosyal medya, vb.) gelen basvurular YaZI

Isleri Mudurlugu'nce EBYS iizerinden ahnarak dokumanlastmhr.
b) Basvurular, Yazr lsleri Miidiirliigii tarafindan konusuna gore mudurluge fiziksel ve elektronik ortamda sevk

edilir.
c) Miidiirliik, gelen basvurulan kontrol ederek faaliyet alanma giren basvurulann sevkini fiziksel ve elektronik

ortamda kabul eder.
9) Mudurlnge gelen basvurular EBYS iizerinden i1gilipersonele miidiir veya yetkilendirdigi kisi eliyle dogrudan

zimmetlenerek islemlerin yapilmasi saglarur,
d) lslerni tamamlanan evraklar miidiirliik arsivinde fiziksel ve elektronik ortamda saklarur.
(2) MiidUrliikten giden evraklarla i1giliyapilacak islemler asagidaki gibidir:
a) Isleme ahnan basvurularla ilgili tiim is akislan EBYS iizerinden coznmlenir. Surecte elektronik ve/veya mobil

imzalar kullamhr.
b) Belediye icerisinde miidiirliikler arasr yazismalarda giden evrak elektronik ortamda (ic yazisma gibi)
gonderilir,
c) Belediye dismda herhangi bir yolla (posta, kurye, vb.) gidecek evraklar, miidiirliik tarafmdan hazlrlanarak evrak

9lkI~ml saglayan birime gonderilir.
9) e-Yazl~ma paketi ile iiretilen belgelerin, belediye dl~ma KEP yoluyla i1gilikuruma elektronik ortamda mevzuata

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

Yonetmelik dikkate ahmr.
Ar~ivleme ve dosyalama i~lemleri
MADDE 21- (1) Belediye igerisinde fiziksel ve elektronik ar~ivleme ile ilgili yapilacak i~lemler a$agldaki gihidir:
a) Belediyeye dl~arldan gelen evraklar, Yazl i~leri Miidiirliigii tarafmdan standartlara uygun olarak taralllp

akIlIandmlarak belediye elektronik ar~ivine kaydedilir. Tasnif edilen fiziksel evraklar, belediye genelini ilgilendiriyorsa
belediye fiziksel ar~ivine, miidiirliikleri ilgilendiriyorsa i1gilimiidiirliige gonderilir.

b) Miidiirliiklerde i~ siire91eri boyunca belgeler elektronik ortamda olu~turularak birim elektronik ar~ivinde
dosyalanlr. i~ siire91erinde lslak imza gereken ve fiziksel olarak iiretilen evraklar ile Yazl i~leri Miidiirliigii tarafmdan
gonderilmi~ olan fiziksel evraklar, miidiirliik elektronik ar~ivinin yanmda fiziksel ar~ivinde de dosyalanlr.

c) BeJediye.is:erisindeki tiim fiziksel ve elektronik dosyalama - ar~ivleme i~lemleri SDP'ye uygun olarak
yaplhr. ':,'""
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9) Miidiirliik, miidiirliik arsivinde saklama siiresi dolan evraklan kurum arsivine devreder ve imha edilmesi gereken
evraklan SDP'ye uygun olarak hazirlanan imha plaruna gore Yazi lsleri Mudurlugunun koordinasyonunda, irnha
komisyonunun onayimn ardmdan imha eder.

YEDiNCi HOLUM
Denetim

Denetim ve disiplin htlktlmleri
MADDE 22- (1) Miidiiriin denetim ve disiplin yetkileri asagidaki gibidir:
a) Mudur, tum personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
b) Miidiir, 1'inci disiplin amiri olarak disiplin mevzuati dogrultusunda islemleri yiiriitiir.
(2) Miidiirliikte cahsan turn personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, odullendirme ve cezalandirma

vb. islemlere iliskin belgeleri kapsayan ozluk dosyasi tutulur.

SEKiziNCi HOLUM
Cesitlt ve Son Htiktimler

Yonerge de huktim bulunmayan hailer
MADDE 23- (l) Bu Yonerge de hnknm bulunmayan hallerde yururlukteki ilgili mevzuat hukumlerine uyulur.
Yururluk
MADDE 24- (1) Bu Yonerge 15/07/2018 tarihinden itibaren gecerli olmak uzere list yonetici tarafindan

onaylandigr tarihte yururluge girer.
Yurutme
MADDE 25- (1) Bu Yonerge hiikiimlerini Belediye Baskaru yiiriitiir.

.L<.L.,,~,-,·NiiNCELEME VE DEGERLENDiRMEKOMiSYONU

Melih KUMBAS c;us~
Destek Hizmetleri Md.V
Komisyon Uyesi

Gokrn BASTyr.~f~~)
A~1f!r
Halkla Iliskiler Md.
Komisyon Uyesi

Ktiltilr ve Sosyal i~l.Md.
Komisyon Uyesi


