T.C
~ATALAGZI
BELEDiYESi
iMAR VE ~EHiRCiLiK
MIJDURLUGU
~ALI~MA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YONERGE

BiRiNCi

BOLUM

Amae, Kapsam, Dayanak ve Tammlar
Amae
MADDE 1- (1) Bu Yonergenin amacr, Catalagzi Belediyesi
kurulus, gorev, yetki, sorumluluk ve calismalanm dlizenlemektir.

imar ve Sehircilik

MLidiirlUgii"nlin

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yonerge, Imar ve Sehircilik Mudurlugu btmyesinde faaliyet gosteren birimlerin
teskili, gorev, yetki ve sorumlulugunda bulunan i~ ve islemlerin duzenlenmesi ve ylirlitlilmesine iliskin esas ve
usulleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yonerge, 5393 sayih 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 Hakkinda Yonetmelik" huktlmlerine dayamlarak hazrrlanrmstir.

Tammlar
MADDE 4- (1) Bu Yonerge de adi gecen;
a) Baskanhk: Catalagzi Belediye Baskanhgim,
b) Baskan: Catalagzi Belediye Baskanmi,
c) Belediye: Catalagzi Belediyesini,
d) Enclimen: Catalagzi Belediye Enclimenini,
e) MAKS:Mekansal Adres Kayrt Sistemi
f) Meclis: Catalagzi Belediye Meclisini,
g) Mudurluk: Imar ve Sehircilik Mtidtlrltlgu'nu,
h) lmar ve Sehircilik Muduru'nu
i) Harcama Birimi: Butcede odenek tahsis edilen ve harcama yetkilisi bulunan birimi,
j) Harcama Yetkilisi: Ust Yoneticiyi,
k) SDP: Standart Dosya Plam,
I)
Turkiye istatistik Kurumunu,
m)UAVT: Ulusal Adres Veri Tabarum,
n) YDS: Yap! Denetim Sistemini,
0) YiBF: Yapiya lliskin Bilgilendirme Formunu,
ifade eder.

rune.

iKiNCi

BOLUM

Kurulus, Teskilat Yapisi ve Baghhk
Kurulus
MADDE 5- (1) Imar ve Sehircilik Mudtlrltigtl 03/07/2005 tarih ve 5393 sayih Belediye Kanununun
48'nci maddesi ve 22/02/2007 tarihli, 26442 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yururluge giren "Belediye ve
Bagli Kuruluslan ile Mahalli Idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarma Dair Yonetmelik" Hukumlerine
dayanarak Catalagzi Belediye Meclisinin 04.06.2014 tarih ve 34 sayih karan geregince kurulmustur.

Teskilat yapisi
MADDE 6- (1) imar ve Sehircilik Mudurlugu;
a) Mudtirliigtin Personel Yaptsi;

I) Mudur
2) Sefler
3) Memurlar

4) lsciler
5) Diger Personel

.
Belediye ve Bagh Kuruluslan ile Mahalli Belediye Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarma Iliskin
Esaslar cercevesinde birimlerin hizmet alanlan, gorev ve sorumluluklanna paralel olarak ihtiyac duyulan nitelik
ve sayida, i~ ve islemlerin daha etkin ve verimli ylirlitUlebilmesi icin Mudurun teklifi ve Belediye Baskarumn
onayt ile hizmet geregi gorevlendirilme yapilabilir.
b) Mudurluk asagida belirtilen birimlerden olusur;
I) imar ve Sehircilik Burosu
2) Numarataj Burosu
c) Birimlerin ic organizasyon yapilanmn teskili, soz konusu birimde gorev yapmakta olan sef ve diger
personelin yetki ve sorumluluklan ilgili birim amirinin teklifi ve bir list amirin onayi ile gerceklestirilecek bir ic
dlizenlemeyle gecerlilik kazamr.

Baghhk
MADDE 7 - (1) Imar ve Sehircilik Mudurlugu, Belediye Baskanma veya gorevlendirecegi
Yardimcisma bagh olarak islerini ylirlitlir.

Baskan

UC;UNCUBOLUM
Gorev, Yetki ve sorumluluk
Miidiirliigiin gorevleri
MADDE 8- (1) Mudurlugun gorevleri asagidaki gibidir:
a) Belediye simrlan icerisinde imar ve planlama cahsmalannm aksatilmadan ylirlitlilmesini
saglamak, imar planlarmm hazirlanmasi, revizyonu, tadilatlann yapilmasr, yaptmlmasi, imar uygulamalarmm
yapilmasi
b) Yapilan plan veya plan tadilatlanru zemin etlit raporlanru almak suretiyle meclise sunmak.
c) Plan ask I ilanlarma yapilan itirazlan meclise sunmak, itiraza iliskin meclis kararlanru ilgililere
teblig etmek.
d) isteklilere imar planlanm gostermek veya talep edilmesi halinde plan ornegi vermek
e) lmar durumu basvurulannda yerinde ve dosyasmda inceleme yaparak onayh imar plaru ve imar
Yonetmeligi'ne uygun olarak imar durumu hazirlamak.
f) Belediyesi smirlan icerisinde yeni insaat ve tadilat projelerini tasdik ederek yapi ruhsati duzenlemek,
ruhsat islemlerine esas olan her turlu vergi, resim, hare ve licretlerinin tarh ve tahakkukunu yaparak, tahsilini
saglamak,
g) Yapl ruhsatI bulunan yaptlara imar plam, imar yonetmeligi ile tasdikli projesine ve eklerine
uygun yaptlara Yapl Kullanma izin Belgesi tanzim etmek.
h) 1/1000 6l~ekli uygulama imar planlan ve plan notlan dogrultusunda imar durumu, in~aat istikamet
rolevesi, kot-kesit rolevesi tanzim etmek,
i) 3194 saYlh Kanunun 15'inci ve 16'ncl maddeleri ~er~evesinde ifraz, tevhid ve terk i~lemlerini
hazlriamak, enclimene teklif belgelerini sunmak,
j) imar parsellerine ait yeni in~aat ve tadilat projelerini tasdik ederek yapl ruhsatl dlizenlemek,
k) ilgili mlidlirlliklerle koordineli olarak ka~ak yapIla~maYlonlemek ve 3194 saYlh Kanunun 32'nci
maddesine gore alman enclimen kararlarma istinaden ka~ak olarak yapllan yapIlarm Ylklml i~in gerekli i~lemleri ilgili
mlidiirliikler ile koordineli olarak yiiriitmek,
I) Belediye meclis ve enciimeninin ilgili mevzuatm verdigi yetki dlihilinde miidiirliik ~ah~malan ile ilgili
aldlgl kararlarl uygulamak,
m) Belediye meclis ve enclimenine ~ah~malarl ile ilgili teklif hazlrlamak ve onaya sunmak,
n) Binalarda enerji performansl yonetmeligine istinaden enerji kimlik belgesi kontrolii yapmak,
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Korunmasi gerekli tasimr ve tasmmaz kUltUrve tabiat varhklan ile ilgili ahnrrus ilke ve
uygulama kararlanru uygulamak.
p) Yikilacak derecedeki tehlikeli yapdar ile ilgili i~ve islemleri mevzuat hukumleri geregi yapmak
ve yaptirmak.
q) Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri ile ilgili her turlu vergi, resim, ucret ve harclann
tahakkukunu yapmak,
r) Belediyenin istimlak yetkisi alanma giren yerlerin kamulastirma islemlerini diger mudurlukler
ile koordineli olarak 5393 ve 2942 sayih kanunlar cercevesinde yurutmek ve sonuclandirmak.
s) Belediye Meclisinin satisma karar verdigi belediye mulklerinin sans islemlerini yapmak,
t) Vatandaslarla hisseli olan parsellerin, Belediye Baskanhgi tarafmdan olusturulan Kiymet Takdir
Komisyonunca bedelinin belirlenmesi saglanarak encUmene intikal ettirmek, onaylanan bedeller uzerinden sans
islemlerini yapmak,
u) Belediye ve mucavir alan icerisinde halihazir harita yapirru, revizyonu islerinin yapilmasr,
yaptmlrnasi veya temin edilmesi islerini yUrUtmek.
v) Isyeri ruhsat alum icin bina ve isyerlerinin kontrolUnUngerekli raporlanmn tanzimini yapmak,
w) YUrUtuleni~ve islemler hakkmda halki bilgilendirmek, aleniyeti saglamak,
x) Belde halkinm yasam kalitesini artiracak mekansal projeler Uretmek.
y) Baskanhk tarafmdanistenenmudurlukgorevleriile ilgili rapor ve etutleri hazirlamak,
z) Konusu ile ilgili arastirma, planlama,koordinasyon,gelistirme programve hizmetleriniyurutmek,
aa)YDS, UAVT, rutx ve MAKS'ta veri giris islemleriniyapmak,
bb) Kamu kurum ve kuruluslan ile gercek ve tuzel kisiliklerya da mahkemelertarafmdangorev alanma
giren konular hakkinda istenilenbilgilerivermek, yazismalan yapmak,
cc) 3194 Sayih imar Kanununun ilgili hukumleri dogrultusunda EncUmen' de ahnan kararlann
vatandasa ve ilgili MUdUrlUkleretebliginin yapilmasuu saglamak,
dd) 4734 sayili Kanunagore gerektigidurumlardamal ve hizmet ahmi yapmak,
ee) Mudurlugebagh burolann belediyenindiger birimleriylekoordinelibiyimdeyah~malanmsaglamak.
ff) Adrese dayah nUfus kaYlt sistemine gore numarataj ve kent bilgi s,~stemii~lerini yurUtmek.
0)

(2) Mtidtirliik,bunlar dl~mda,mevzuatmongordiigiidiger gorevleriile ba~kanhkyaverilen gorevlerimevzuat
yeryevesindeyapar ve yiirtitiir.
Miidiirliigiin yetkisi
MADDE 9- (1) Miidtirliik,bu Yonergede saYllangorevlerive 5393 saYlhKanunadayanarak belediye
ba~kamncakendisineverilen gorevlerikanunlaryenyevesindeyapmayayetkilidir.
Miidiirliigiin sorumlulugu
MADDE 10- (1) Miidiirltik,Belediye Ba~kanmca veri len ve bu Yonergede tarif edilen gorevler ile ilgili
yasalarda belirtilen gorevleri, gereken ozen ve ~abuklukla yapmak ve yUrUtmeklesorumludur.
imar ve ~ehircilik biirosunun gorey, yetki ve sorumluluklarl
MADDE 11- (1) imar ve ~ehircilik bUrosunun gorey, yetki ve sorumluluklarl~agldaki gibidir;
a) Belediye slmrlan i~erisinde imar ve planlama ~ah~malannm aksatllmadan yUrUtUlmesinisagiamak,
imar planlarmm hazlrlanmasl, revizyonu, tadilatlann yapIimasl, yaptmlmasl, imar,uygulamalanmn yaptlmasl
b) Yapdan plan veya plan tadilatlanm zemin etUtraporlanm almak suretiyle meclise sunmak.
c) Plan askl ilanlarma yapllan itirazlan meclise sunmak, itiraza ili~kin meclis kararlanm ilgililere
teblig etmek.
d) isteklilere imar planlanm gostermek veya talep edilmesi halinde plan omegi vermek
e) imar durumu ba~vurularmda yerinde ve dosyasmda inceleme yaparak onayh imar plam ve imar
Yonetmeligi'ne uygun olarak imar durumu hazlrlamak.
f) Beledixeye sunulan mimari, statik, elektrik, makine tesisat, asansor, lSI yahbm, vb. projeleri, ilgili kanun ve
yonetmeliklerI,lef~evesindeinceleyerekonaylamak,
g). ~~sat i~l~mlerine esas olan her tUrlUvergi, resim, har~ ve Ucretlerin tahakkukunu yapmak,
'-"
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Yapi ruhsati bulunan yapilara imar plam, imar yonetmeligi ile tasdikli projesine ve eklerine uygun
yapilara Yapi Kullanma Izin Belgesi tanzim etmek.
h)

i) 111000 olcekli uygulama imar planlan ve plan notlan dogrultusunda imar durumu, insaat istikamet rolevesi,
kot-kesit rolevesi tanzim etmek,
j) 3194 sayih Kanunun 15'inci ve l S'nci maddeleri cercevesinde ifraz, tevhid ve terk islemlerini hazirlamak,
encumene teklif belgelerini sunmak,
k) imar parsellerine ait yeni insaat ve tadilat projelerini tasdik ederek yapi ruhsati duzenlemek
I) ilgiJi mtldtirltiklerle koordineli olarak kayak yapilasmayi onlemek ve 3194 sayih Kanunun 32'nci maddesine
gore ahnan encumen kararlanna istinaden kayak olarak yapilan yaptlarm yikirm icin gerekli islemleri ilgili mudurlukler
ile koordineli olarak yurutmek,
mjlnsaatlann isyeri teslim tutanagi, temel ustu, hak edis, seviye tespitleri ve i~ bitirme belgesi, yapi kullanma
izin belgesi islemlerinin buttmu icin mahallinde kontrollerini yapmak ve onaylamak,
n) ilgili mevzuat htlktimlerine gore insaatlann ruhsat ve eklerine uygun olarak yapihp yapilrnadrgnu
denetlemek,
0) Belediye meclis ve encumeninin ilgili mevzuatm verdigi yetki dahilinde mudurluk cahsmalan ile ilgili aldrgt
kararlan uygulamak,
p)Belediye mec1is ve encumenine cahsmalan ile ilgili teklif hazirlamak ve onaya sunmak,
q)Binalarda enerji performansi yonetmeligine istinaden enerji kimlik belgesi kontrolu yapmak,
r) Korunmasi gerekli tasmir ve tasmmaz kultur ve tabiat varhklan ile ilgili ahnmis ilke ve uygulama
kararlanru uygulamak,
s) Yikilacak derecedeki tehlikeli yapilar ile ilgili is ve islemleri mevzuat hukumleri geregi yapmak ve

yaptirmak,
t) Belediyenin istimlak yetkisi alanma giren yerlerin kamulastirrna islemlerini diger mudurlukler ile
koordineli olarak 5393 ve 2942 sayih kanunlar cercevesinde yurutmek ve sonuclandirmak,
u)Belediye Meclisinin sattsma karar verdigi belediye mi.ilklerinin sans islemlerini yapmak,
vj'Vatandaslarla hisseli olan parsellerin, Belediye Baskanhgi tarafmdan olusturulan Kiymet Takdir
Komisyonunca bedelinin belirlenmesi saglanarak encllmene intikal ettirmek, onaylanan bedeller uzerinden sans
islemlerini yapmak,
w) Belediye ve mucavir alan icerisinde halihazlr harita yaplml, revizyonu i~lerinin yapilmasl,
yaptmlmasl veya temin edilmesi i~lerini ytirtitmek.
x)i~yeri ruhsat ahml ic;in bina ve i~yerlerinin kontroltintin gerekli raporlannm tanzimini yapmak.
y)Ytirtittilen i~ ve i~lemler hakkmda halkl bilgilendirmek, aleniyeti saglamak.
z)Belde halkmm ya~am kalitesini artlracak mekansal projeler tiretmek,
aa) Ba~kanhk tarafmdan istenen mUdUrlUkgorevleri ile ilgili rapor ve etUtleri hazlrlamak,
bb) Konusu ile ilgili ar~ttrma, planlama, koordinasyon, geli~tirme program ve hizmetlerini yUrUtmek,
cc) YDS, VAYT, TviK ve MAKS'ta veri giri~ i~lemlerini yapmak,
dd) Kamu kurum ve kurulu~larl ile geryek ve tiizel ki~ilikler ya da mahkemeler tarafmdan gorev alanma giren
konular hakkmda istenilen bilgileri vermek, yazl~malarl yapmak,
ee) 3194 SaYlh imar Kanununun ilgili htiktimleri dogrultusunda
Enctimen'de
ahnan kararlann
ilgililerine tebliginin yapllmasml saglamak,
ff) 4734 saYlh Kanuna gore gerektigi durumlarda mal ve hizmet ahml yapmak,
gg) MUdUrlUgebagh bUrolarm belediyenin diger birimleriyle koordineli biyimde yah~malartnt saglamak,
Numarataj biirosunun gorev, yetki ve sorumluluklarl
MADDE 12- (1) Numarataj BUrosunun gorey, yetki ve sorumluluklarl ~agldaki gibidir:
a) ilgili mevzuat hUkUmlerigeregince numarataj i~lemlerini yapmak,
b) Belediye slmrlan igerisinde yeni a91lan sokak, cadde, meydan ve bulvarlara isim verilmesi i9in belediye
meclisine teklif etmek, onay sonrasl tabelalandlrma i~lemlerini yapmak,
c) l\1utat olarak belde genelinde sokak, cadde, meydan, bulvar vb. yerlerin tabela kontrollerini yapmak,
d) ,Billa ve baglmslz birimlerinin kapl numaralartnl kontrol etmek, eksiklikleri gidermek
s;) TuiK, ilye Seyim Kurulu ve diger kurum ve kurulu~larla yazl~malarl yapmak,
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d) Yapiya ait mimari projelerin adres onaylanm ve mevcut adreslerin VAVT' deki islemlerini yapmak,
e) Mudurlukce verilen ve mevzuatin ongordiigii diger gorevleri yapmak.
Miidiiriin gorev, yetki ve sorumluluklari
MADDE 13- (1) Mudurtm gorevleri asagidaki gibidir:

a) Mudur, 8,9 ve 1O'uncu maddelerde belirtilen gorev, yetki ve sorumluluklann yerine getirilrnesini
saglamakla yukumlu olup, baskanhk makarm ile baskarnn gorevlendirdigi baskan yardimcisma karst sorumludur.
b) Miidiirliigii temsil eder.
c) Mudurlugun yonetiminde tam yetkili kisidir, Mudurlugun her turlu cahsmalanrn duzenler.
9) Mudurlugun gerceklestirme gorevlisi ve mudurluk personelinin amiridir.
d) Mudurlugn ile diger mndurlukler arasmda koordinasyonu saglar.
e) Mevzuatm ongordiigii her tUrliiek gorevi yapar.
f) Personeli arasmda yazih veya sozlu gorev dagrhnu yapar.
g) Mudurlngun calisma usul ve esaslanru belirleyip, programlayarak, cahsmalann bu programlar dogrultusunda
yurutulmesini saglar.
g) Mudurlugun, performans programi, yillik faaliyet raporu ve butcesinin hazirlanmasuu saglar.
(2) Mudurun yetkileri asagidaki gibidir:
a) Mudurlugun islevlerine iliskin gorevlerin, baskanhk makammca uygun gorulen prograrnlar geregince
yurutulmesi icin gereken kararlan ve tedbirleri ahr ve uygular.
b) Mudurlugun islevlerinin yurutnlmesinde ihtiyac duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin almrnasi icin
Baskanhk Makamma onerilerde bulunur.
c) Mudurluk ile ilgiIi yazismalarda I 'inci derece imza yetkilisidir.
9) Mudurluk emrinde gorev yapan personele, ilgili mevzuat cercevesinde odul ve takdirnarne, yer degistirme
gibi personel islemleri icin baskanhk makamma onerilerde bulunur.
d) Disiplin amiri olarak personeline, rnevzuatta ongorulen disiplin cezalarl verme yetkisine sahiptir.
e) Miidiirliigiine bagh kadro gorevlerinin yerine getirilmesinde siireli ve ani denetlemeler yap rna, kar~ila~tlgl
aksakhklarl giderme yetkisine sahiptir.
f) Sorumlu oldugu tUm personelin Yllhk, rnazeret, hastahk, dogurn, iicretsiz, vb. izin kullam~ zamanlarml
planlar ve kullanIlmasml saglar.
g) Birimdeki tUm gorevlilerin i~levleri itibariyle gorev daglhmml yapar.
h) Miidiirliigiiniin faaliyet alanma giren konularda ilgili ki~i, birim ve kurulu~larla isti~are yapar.
(3) Miidiir 657 saYlh Kanun ve diger belediye mevzuatmm, kendisine yiikledigi gorev ve yetkilerin yerinde ve
zamanmda kullanIlmasmdan sorumludur.
~efin gorey, yetki ve sorumluluklara
MADDE 14- (1) Sefin gorey, yetki ve sorurnluluklan ~agldaki gibidir:
a) Gorevi geregi kendine havale edilen i~leri mevzuat esaslarma gore yapar veya yaptmr.
b) i~lerini plan ve programa baglayarak iyi bir ~ekilde yapllrnaslm vaktinde bitirilmesini saglar.
c) Emrindeki personele i~ dagltlml yaparak onlara gorev verir ve sonu9larml ahr.
9) Miidiir tarafmdan verilen gorevleri miidiir adma yiiriitiir.
d) Seflige ait i~ ve i~lemlerden miidiire kar~l sorumludur.
e) 11 ve I2'inci maddelerde belirtilen biirolardaki gorevlerin yerine getirilmesi adma rniidUrUngozetiminde
gerekli 9alt~malarl yiiriitiir.
f) Bu Yonerge de belirlenen miidiirliik gorevlerinden kendisine tevdi edilenleri yerine getirir.
g) Miidiirliikge verilen ve rnevzuatm ongordiigii diger gorevleri yapar.
(2) Sef; Belediye rnevzuatI ile diger rnevzuatm kendisine yiikledigi gorev ve yetkilerin yerinde ve zamanmda
kullanIlrnasmdan sorum Iudur.
Personelin gorey, yetki ve sorumluluklarl
MADDE 15- (1) Personelin gorey, yetki ve sorumluluklan ~agldaki gibidir:
,-~) Personel, bu Yonerge de belirtilen i~ ve i~lemleri rnevzuat gergevesinde, emir ve talimatlar dogrultusunda
gereke~ ozen ve siirati gostererek yapar.
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b) Personel gorevlerini

yaparken rnevzuann tamnus oldugu turn yetkileri kullarur,

c) Personel i~ ve islernlerden amirlerine karst hiyerarsik olarak sorumludur.
~) Personel, gorev tamrmnda yer almayan ancak amirleri tarafindan goreviyle alakah verilecek diger gorevleri
de yerine getirir.
d) MOdOrIOgOn faaliyet alamna giren gorevleri en kisa zamanda ve tam olarak yerine getirir.
e) Beceri ve mesleki bilgi acismdan kendini gelistirir, bu amach etkinliklere
t) Bulundugu

pozisyonun

gerektirdigi

istekli olarak katihr.

vasiflan kazanmak icin gerekli cabayi ortaya koyar.

i~bolusumu esaslan dahilinde, es dOzey ve diger pozisyonlarla koordinasyon icerisinde cahsir,
h) Verilen isi ongorulen butce sirnrlan icerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir.
i) Kendisinin verimli ve etkin cahsmasma yardim edecek butun konularda bilgisini devamh artmr.
I) Faaliyeti icin amirince talep edilen veya faydah gordOgObutun raporlan eksiksiz hazirlar.
i)Verilen direktife uygun i~ve islemleri gerceklestirir.
j) Yaptigi isle ilgili evrak ve bilgileri sOrekli kontrol eder.
k) Tetkik islerini, goreve gidecekleri yerleri ve yaptiklan, yapacaklan isleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve
ilgililerden baskasma aciklamada bulunmaz.
I) Irk, struf ve unvan farki gozetmeden her vatandasa esit davrarur,
m) Herhangi bir nedenle gorevlerinden aynlan personel; korumak ve saklamakla gorevli evraki kendisinden
sonra goreve baslayan personele devretmedikce gorevinden aynlamaz.
n) MOdOrlOgOilgilendiren cesitli hizmetlerin uyumlu ve dOzenle yurutulmesi, personel arasmdaki duzenin
saglanmasi icin herkes, gayret ve caba gosterir. Olumsuz bir durumda konu mudure yansrtihr. Mudur bu konuda gerekli
onlemleri ahr,
0) Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya,
kaynaklann kullammmda etkili ve verimli olmaya cahsihr.
(2) Personel 657 sayih Kanun ve diger belediye mevzuatmm, kendisine yOkledigi gorev ve yetkilerin yerinde
ve zamanmda kullamlmasmdan sorumludur.
g)

DORDUNCUBOLUM
Gorev ve Hizmetlerin icrasl
Gorevin ahnmasl
MADDE 17- (1) MOdliriOgGntOm personeline verilen belgeler, dosyalar ve tOm i~ler elektronik
ve/veya fiziksel ortamda kaydedilerek ilgilisine verilir.
Gorevin planlanmasl
MADDE 17- (1) MOdOriOktekii~ve i~lemler mOdOrtarafmdan dOzenlenen plan dahilinde yOrOtOiOr.
Gorevin yiiriitiilmesi
MADDE 18- (l) ModorlOkte gorevli tOm personel, kendilerine verilen gorevleri yasa ve yonetmelikler
dogrultusunda gereken ozen ve sOratle yapmak zorundadlr.
BE~iNCi BOLUM
i~ Birligi ve Koordinasyon
Miidiirliik biirolan arasmda i~ birligi
MADDE 19- (1) MOdOrlOkbOrolarl arasmdaki i~ birligi ve koordinasyon mOdOrtarafmdan saglamr.
Koordinasyon
MADDE 20- (1) Personel arasmdaki i~ birligi ve koordinasyon, mOdOrtarafmdan saglamr.
.. .. .._(~) MOdi.!rl0Wn .yazl~.~alan. ba~kanm veya yetki verdigi b~kan yardlmcIsmm imzasl ile yOrOtOilir.
Mudurlugun, beledlyenm dlger bmmlenyle olan yazl~malarl mOdOrOnImzaSIile yOrOtOiOr.

Evraklarla

ALTINCI BOLUM
ilgili 41emler ve Ar~ivleme
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Gelen- giden evrakla ilgili yapilacak lslemler
MADDE 21- (1) Mudnrluge gelen evraklarla ilgili yapilacak islemler asagidaki gibidir:
a) Belediyeye her tiirlii kanal ile (sahsen, telefon, faks, posta, kurye, sosyal medya, vb.) gelen basvurular Yazi
lsleri Mudurlugu'nce EBYS uzerinden ahnarak dokumanlastmhr.
b) Basvurular, Yazi lsleri Mudurlugu tarafindan konusuna gore mudurluge fiziksel ve elektronik ortamda sevk
edilir.
c) Mudurluk, gelen basvurulan kontrol ederek faaliyet alanma giren basvurulann sevkini fiziksel ve elektronik
ortamda kabul eder.
~) Mudurluge gelen basvurular EBYS uzerinden ilgili personele mudur veya yetkilendirdigi kisi eliyle dogrudan
zimmetlenerek islemlerin yapilmasi saglarur.
d) Islemi tamamlanan evraklar mudurluk arsivinde fiziksel ve elektronik ortamda saklamr,
(2) Mudurlukten giden evraklarla ilgili yapilacak islemler asagrdaki gibidir:
a) lsleme alman basvurularla ilgili tum i~ akislan EBYS iizerinden cozumlenir. Surecte elektronik ve/veya
mobil imzalar kullaruhr.
b) Belediye icerisinde mudurlukler arasi yazismalarda giden evrak elektronik ortamda (ic yazisma gibi)
gonderilir.
c) Belediye dismda herhangi bir yolla (posta, kurye, vb.) gidecek evraklar, mudurluk tarafindan hazirlanarak
evrak cikisnu saglayan birime gonderilir.
~) e-Yazisma paketi ile uretilen belgelerin, belediye disma KEP yoluyla ilgili kuruma elektronik ortamda
mevzuata uygun bir sekilde gonderilrnesi saglarur.
d) Mudurluk tarafmdan hazirlanan evraklarda, Resmi Yazismalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkmda
Yonetmelik dikkate ahrur.
Arsivleme ve dosyalama Islemlert
MADDE 22- (l) Belediye icerisinde fiziksel ve elektronik arsivleme ile ilgili yapilacak islemler asagidaki
gibidir:
a) Belediyeye disandan gelen evraklar, Yazi Isleri Mttdurlugu tarafindan standartlara uygun olarak taramp
akillandmlarak belediye elektronik arsivine kaydedilir. Tasnif edilen fiziksel evraklar, belediye genelini ilgilendiriyorsa
belediye fiziksel arsivine, mudurlukleri ilgilendiriyorsa ilgili mtldiirllige gonderilir,
b) Mudiirliiklerde i~ sure~leri boyunca belgeler elektronik ortamda olu~turularak birim elektronik ar$ivinde
dosyalanlr. i~ siire~lerinde lslak imza gereken ve fiziksel olarak iiretilen evraklar ile Yazl i~leri MiidUrlUgUtarafmdan
gonderilmi~ olan fiziksel evraklar, miidiirliik elektronik ar~ivinin yanmda fiziksel ar~ivinde de dosyalanlr.
c) Belediye i~erisindeki tiim fiziksel ve elektronik dosyalama - ar~ivleme i~lemleri SDP'ye uygun olarak
yaplhr.
~) Miidiirliik, mudiirliik ar~ivinde saklama siiresi dolan evraklarl kurum ar~ivine devreder ve imha edilmesi
gereken evraklarl SDP'ye uygun olarak hazlrlanan imha planma gore Yazl i~leri Miidiirliiguniin koordinasyonunda, imha
komisyonunun onaymm ardmdan imha eder.
YEDiNCi BOLUM
Denetim
Denetim ve disiplin hfikfimleri
MADDE 23- (I) Miidiiriin denetim ve disiplin yetkileri ~agldaki gibidir:
a) Miidiir, tiim personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
b) Miidiir, 1'inci disiplin amiri olarak disiplin mevzuatI dogrultusunda i~lemleri yiiriitiir.
(2) Miidiirliikte ~ah~an tiim personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, odiillendirme ve cezalandmna
vb. i~lemlere ili~kin belgeleri kapsayan ozliik dOSyasltutulur.
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SEKiziNCi HOLUM
<;e~itlive Son Hiikiimler
Ydnerge de hiikiim bulunmayan hailer
MADDE 24- (1) Bu Yonerge de hiikiim bulunmayan hallerde yiiriirliikteki ilgili mevzuat hiikiimlerine
uyulur.
nri~k

,

MADDE 25- (1) Bu Yonerge 15/07/2018 tarihinden itibaren gecerli olmak lizere list yonetici tarafmdan
onaylandigi tarihte yururluge girer.
Yiiriitme
MADDE 26- (I) Bu Yonerge hiikiimlerini Belediye Baskam yiiriitiir.

BiRiM YONERGE ERiNi iNCELEME VE DEGERLENDiRME KOMiSYONU
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