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T.C 

ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE  

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 
MADDE 1-  (1) Bu Yönergenin amacı, Çatalağzı Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün kuruluş, 

görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarını düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2-  (1) Bu Yönerge, Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin 

teşkili, görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve 

usulleri kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3-  (1) Bu Yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının 

(b) bendi ve Belediye Meclisinin 04.06.2014 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilen “Birimlerin Çalışma Usul 

ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4-  (1) Bu Yönerge de adı geçen; 

a) Başkanlık: Çatalağzı Belediye Başkanlığını, 

b) Başkan: Çatalağzı Belediye Başkanını, 

c) Belediye: Çatalağzı Belediyesini, 

d) Encümen: Çatalağzı Belediye Encümenini, 

e) Harcama Birimi: Bütçede ödenek tahsis edilen ve harcama yetkilisi bulunan birimi, 

f) Harcama Yetkilisi: Üst Yöneticiyi, 

g) Meclis: Çatalağzı Belediye Meclisini, 

h) Müdür: Halkla İlişkiler Müdürünü, 

i) Müdürlük: Halkla İlişkiler Müdürlüğünü, 

j) Üst Yönetici: Belediye Başkanını ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, Teşkilat Yapısı ve Bağlılık 

 

Kuruluş  

MADDE 5- (1) Halkla İlişkiler Müdürlüğü 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 

48’nci maddesi ve 22/02/2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye 

ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” 

Hükümlerine dayanarak Çatalağzı Belediye Meclisinin 06.06.2018 tarih ve 20 sayılı kararı gereğince 

kurulmuştur.  

Teşkilat yapısı 
MADDE 6- (1) Halkla İlişkiler Müdürlüğü;   

a) Müdürlüğün Personel Yapısı; 

1) Müdür 

2) Şefler 

3) Memurlar 

4) İşçiler 

5) Diğer Personel 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli Belediye Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin 

Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan 

nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için Müdürün teklifi ve Belediye 

Başkanının onayı ile hizmet gereği görevlendirilme yapılabilir. 
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b) Müdürlük aşağıda belirtilen birimlerden oluşur; 

1) Halkla İlişkiler Birimi 

       a) İletişim Masaları 

       b) Bilgi Edinme ve Çözüm Masası  

2) Basın-Yayın Birimi 

3) Evlendirme Birimi 

c) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan şef ve diğer 

personelin yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir 

iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır. 

         Bağlılık 

           MADDE 7 - (1) Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan 

Yardımcısına bağlı olarak işlerini yürütür. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve sorumluluk 

 
Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları  

            MADDE 8- (1) Halk ile belediye arasında haberleşme ve iletişim ağının sağlanması amacıyla 
gerekli çalışmaları yürütmek, 

(2)  Çatalağzı Belediyesi’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat 

çerçevesinde, halkla ilişkiler ile ilgili konularda olumlu bir kurum imajı ve kurumsal temelde sağlıklı bir 
halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetler yürütmek, 

(3)  Belediye yönetiminin izlediği politikaların halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların halka 
duyurulması, halkın yönetime karşı olumlu hisler beslemesinin sağlanması amaçlı çalışmaları yürütmek, 

(4) Demokratik yönetim anlayışı çerçevesinde Başkanlık Makamı ile personel arasında iletişimi 

sağlamak üzere kurum içi toplantılar organize etmek. 

(5)  Başkanlık Makamının yapılan ve yapılacak etkinlik ve hizmetlerini halka duyurmak amacıyla 

belediyenin ilgili diğer birimleriyle diyalog kurmak. 
(6)  Halkın memnuniyetini sağlamak ve zaman kayıplarını önlemek amacıyla hizmetlerin tek elden ve 

hızlı yürütülmesini sağlamak, 
(7)  Belde halkının, istek, ihtiyaç ve sorunları konusunda vatandaş taleplerinin en iyi ve en kısa sürede 

Başkanlık Makamına ulaştırılmasının ortam ve imkânını sağlamak, 
(8)  Resmi ve özel günlerde ve beldenin örf adet, gelenek-göreneklerini yaşatmak amacıyla Belediye 

Başkanı ile halkın bütünleşmesini sağlamak, 
(9)  Halkın Belediye çalışmalarına katılımı için yeni iletim, halkla ilişkiler ve yönetişim 

konularında etkin metotlar geliştirmek ve başkanlığa sunmak. 
(10) Birim Faaliyet raporunu hazırlayıp, Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek 
(11)  Belediyenin, katılımcı, şeffaf, halkla bütünleşen yönetim anlayışı içinde hizmet üretmesine 

katkıda bulunmak 

(12)  Basın kuruluşları ile ilişkileri sağlamak, 

(13) Türk Medeni Kanununun verdiği yetkiye dayanarak, belediye başkanının evlendirme 

memurlarına vermiş olduğu evlendirme izin onayı doğrultusunda, Evlendirme Memurluğu’nca kıyılan 

nikâhların zamanında, kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını ve kıyılan nikah akitlerinin ilgili 

kayıt defterine işlenmesini ve ilgili kurumlara bildirilmesini kontrol eder. 

(14)  01/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Kanununun 7 inci maddesi ve 09/10/2003 tarihli 4982 

sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 12 inci maddesine istinaden Belediyemize hitaben vatandaş tarafından 

verilen istek ve şikayetler ile BİMER, CİMER ve AÇIK KAPI vb.iletişim merkezleri tarafından iletilen istek 

ve şikayetlerin kayıt işlemlerini yapar, zimmetli olarak ilgili birimlere havale ederek, cevaplandırılmasını 

takip eder. 

(15) Fakir ve kimsesiz cenazelerinin teçhiz, tekfin ve defin işlemlerinin yapılması,  

(16) Belediyemize ait ilan vasıtaları (Ses yayın cihazları ve ilan panosu) ile gerekli duyuru ve ilanları 

yapmak, ilan tutanaklarını ilgili kişi ve kurumlara iletmek. 

(17) Başkanlık Makamı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 
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Müdürlük yetkisi 

MADDE 9 -  (1) Halkla İlişkiler Müdürlüğü, bu Yönergede sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye 

Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya 

yetkilidir. 

Müdürlüğün sorumluluğu 

MADDE 10 - (1) Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu Yönergede tarif 

edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle 

sorumludur.      

Müdürün görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 11- (1) Halkla ilişkiler müdürünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a) Müdürlük alt birimlerini denetlemek, koordinasyonu sağlamak, çalışma konularında Başkan veya 

Başkan Yardımcısına gerekli bilgi ve önerileri vermek, 

b) Belediye ve Başkanlık Makamının görsel ve yazılı basınla olan iletişimini sağlamak, Başkan ve 

Başkan Yardımcısına bilgi vermek. 

c) Müdürlük bünyesinde bulunan her türlü ekipmanın (bilgisayar, fotokopi, faks, baskı makinesi, 

fotoğraf makinesi, kamera vb. verimli kullanımını sağlamak, bakım, onarım ve tamirlerini yaptırmak. 

d) Kurum içi ve dışı tüm yazışmaları yapmak, basılı matbuat fotoğraf ve kamera çekimlerini 

yaptırmak, kayda almak, saklamak ve arşivlemek. 

e) Yıllık bütçeyi oluşturmak ve birimi ile ilgili alımları yapmak 

f) Personelin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun çalışmasını sağlamak 

 g) Belediye çalışmaları, etkinlikler, plan, proje, yatırımlar, dini ve ulusal günlerde yazılı ve görsel 

basına Başkanlık Onay’ından sonra ilan vermek  

 h) Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin, kurumsal kültüre uygun tasarımının 

yapılmasını ve basılmasını sağlamak, ilgili çalışmaları kontrol ve koordine etmek, 

 ı) Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin, kurumsal kültüre uygun tasarımının 

yapılmasını ve basılmasını sağlamak, ilgili çalışmaları kontrol ve koordine etmek, 

 i)  Halkla ilişkilerde elde edilen sonuçları değerlendirmek ve bu alandaki faaliyetlerin etkinliğini 

artıracak önlemleri belirlemek üzere araştırmalar yapmak, 

 j) Kurumun halkla ilişkiler bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler organize etmesine yönelik 

öneriler ve projeler geliştirmek, 

             k) Belediye'nin gerek içe gerekse dışa dönük olarak kullanacağı her türlü baskılı malzemelerini kurum 

kimliği (amblem ve logo uygunluğu) esasları açısından incelemek, çalışmaların kurum kimlik ve imajını 

geliştirici olması yönünde öneriler geliştirmek, 

             l) Yürürlükte olan kanunların öngördüğü diğer görevler ile üst yönetici tarafından verilen görevlerin 

icra edilmesini sağlamak. 

 m) 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile ilgili uygulamaların yerine getirilmesini sağlamak. Bu 

konudaki yasa, tüzük ve yönetmelikleri uygulamak. 

n) Müdürlüğün çalışmalarını tanzim etmek ve personel arası görev taksimatını yapmak, 

            Müdürlük yetkisi  

            MADDE 12 - (1) Halkla İlişkiler Müdürlüğü, bu Yönerge de sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye 

Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya 

yetkilidir. 

Müdürün sorumluluğu  

            MADDE 13 - (1) Halkla İlişkiler Müdürü, Belediye Başkanınca verilen ve bu Yönerge de tarif edilen 

görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle 

sorumludur. 

Halkla ilişkiler biriminin görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 14 - (1) Halkla ilişkiler biriminin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a) İletişim masalarının görevleri: 
1) Halkın yönetimden bilgi edinme hakkını göz önüne alarak yürütülen faaliyetler ve işlerle ilgili 

olarak bilgilendirme ortamı hazırlamak, 

2) Çatalağzı Belediyesi’nin hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşların dilek ve şikâyetlerini 

almak, danışma ve yönlendirme hizmeti vermek, 
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3)  Belediye yönetiminin izlemekle yükümlü olduğu politikanın halka benimsetilmesi, yapılan 

çalışmaların halka duyurulması, halkın Belediye yönetimine karşı olumlu hisler beslemesinin sağlanması, 

halkın da yönetim hakkındaki düşüncelerinin, yönetimden beklentilerinin alınması amaçlı çalışmaları 

yürütmek, 

4) Dilekçe kayıt, havale ve dağıtım işlemlerini yürütmek, 

5) Belediye çalışmalarının kamuoyundaki tesirlerinin değerlendirilmesini yapmak, 

6) Belediyenin gerçekleştirdiği çeşitli kampanya ve etkinliklere ilişkin başvuruları alarak halkın 

randevu sistemini düzenlemek. 

b) Bilgi edinme ve çözüm masası görevleri 

1) Halktan gelen talep ve şikâyet konularını kayıt altına alarak ilgili birimlere sistem üzerinden 

havale etmek, 

2) İletilen konuların zamanında çözümlenmesi için ilgili birimler ile koordineli çalışmak, 

3) Birimlerden yapılan geri bildirimleri talep ve şikâyet sahibine dönüş yaparak bildirmek, 

4) Kentlilerin isteklerine yanıt verebilmek için bilgilerinin sürekli güncelliğini sağlamak, belediye 

gündemini takip etmek, 

5) Belediye ile kent halkı arasında köprü vazifesi görmek, 

6) Kentliden gelen talep ve şikâyet konularına ilişkin raporlar almak, Başkanlık Makamını 

bilgilendirmek ve çalışmaları yönlendirmek. 

7) 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile ilgili uygulamaların yerine getirilmesini sağlamak, 

vatandaş ve kurumlardan gelen bilgi ve belge isteklerini inceleyerek, ilgili birimlere yönlendirmek ve gelen 

cevapları ilgili kişi ve kurumlara iletmek. 

8) Halkın yönetimden bilgi edinme hakkını göz önüne alarak, yürütülen faaliyet ve işlerle ilgili 

olarak halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlamak ve Başkanın halkı bilgilendirici mahiyetteki toplantılarını 

organize etmek, 

9) Belediye ile vatandaş arasında sağlıklı bilgi akışını doğrudan sağlayarak birim işlemini verimli 

bir şekilde yerine getirmek. 

10) Kurum görev ve hizmet alanlarına giren konularda bilgi ve belge konularını ve bunların hangi 

birimde mevcut olduğunu ihtiva eden dosya planlarını, konuyla ilgili mevzuatta belirlenmiş ilkelere uygun 

olarak düzenlemek. 

11) Fakir ve kimsesiz cenazelerinin teçhiz, tekfin ve defin işlemlerinin yapılması 

12) BİMER, CİMER VE AÇIKKAPI vb. iletişim merkezleri tarafından iletilen istek ve şikâyetlerin 

kayıt işlemlerini yapar, zimmetli olarak ilgili birimlere havale ederek, cevaplandırılmasını takip eder.    

Basın ve yayın biriminin görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 15 - (1) Basın ve yayın biriminin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a) Basın kuruluşları ile Belediye arasındaki haberleşme talep ve ihtiyaçların tespit edilmesi, 

planlanması, bu konularda gerekli koordinasyon işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak, 

          b) Gazete ve dergilerden Belediyeyi ve beldeyi ilgilendiren siyaset, ekonomik ve sosyal olaylarla ilgili 

haber kupürlerinin derlenerek çoğaltılması, Belediye Başkanı’na ve Başkan Yardımcıları'na sunulması 

işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak, 

         c) Gerektiğinde Belediye Başkanı’nın günlük programlarını yerel-yaygın basına bildirilmesini 

sağlamak, 

         ç) Belediye Başkanı'nın ve Başkanlığın kamuoyuna bildirilmesini gerekli gördüğü açıklama, duyuru ve 

tekziplerin basın – yayın organlarına duyurulması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak, 

         d) Belediye bülteni ve diğer yayınların belirlenen periyotlarla çıkarılmasını sağlamak, 

         e) Yazılı, görsel, işitsel ve internet medyasında; köşe yazarlarının ve belediye muhabirlerinin isim, 

adres ve telefon listelerinin güncelleştirilmesini sağlamak, 

         f) Basın bültenlerinin hazırlanması, Belediye faaliyetleri hakkında basın yayın kuruluşlarına (Gazete, 

Radyo, TV, Dergi, İnternet Medyası v.b ) basın bildirilerinin gönderilmesi, haberlerin e - posta ve cep mesajı 

yoluyla ilgililerine ulaştırılmasını sağlamak, 

       g) Basın Kuruluşları ve Basın Mensuplarıyla haber konulu görüşmelerin sürekliliğini sağlamak, 

        h) Gazetelerin abonelik işlemlerini gerçekleştirmek, 

        ı) Basınla ilişkilerin amaç, hedef ve politikalarının belirlenmesi amacıyla çeşitli araştırmalar yapmak ve 

amirinin bilgisine sunmak, 
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        i) Belediye tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için basın yayın 

organları ile iletişime geçmek, 

         j) Basın yayın organlarında yayınlanmak üzere, hazırladığı basın bülteni ve gazete ilanlarını bu 

kurumlara vermek ve sonuçlandırmak, 

        k) Yazılı, sözlü, işitsel, görüntülü ve internet basın ve yayın organlarını takip ederek Belediye'nin leh 

veya aleyhinde olan gelişmeler ve genel olarak belediyelerle ilgili yayınlanan haberlerle ilgili olarak 

Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarına düzenli olarak rapor vermek. Yaptığı basın takip çalışmalarıyla 

ilgili olarak arşiv oluşturmak, 

        l) Belediyemize ait ilan vasıtaları (ses yayın cihazları ve ilan panosu) ile gerekli duyuru ve ilanları 

yapmak, ilan tutanaklarını düzenlemek, tutanakları ilgili kişi ve kurumlara iletmek. 

    m) Başkanlık Makamı ve amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak. 

   Evlendirme biriminin görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 16 - (1) Evlendirme Memurluğunun görevleri şunlardır;  

a) Evlenmek isteyen kişilerin başvuru işlemlerini yürütür, Belediye Başkanı adına vekaleten nikah 

akdini gerçekleştirir ve evlenmenin aile kütüklerine tescil edilmesini sağlar, 

b) Evlenen çiftler için evlenme cüzdanı hazırlar, 

c) Evlenme akdinin İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne bildirilmesini sağlar, 

ç) Denetimler esnasında gerekli kolaylığın gösterilmesini, yetkililerce istenen kütük, dosya ve 

belgelerin denetime hazır halde bulundurulmasını sağlar, 

(2) Evlendirme memurluğunun yetkileri ve sorumlulukları şunlardır; 

a) Evlendirme işlemleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus Genel Müdürlüğünce düzenlenir. Nüfus ve 

Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, evlendirme işlemlerinin Medeni Kanunla getirilen temel kurallara ve 

bu yönetmelik esaslarına uygun olarak yürütülmesini sağlar, iş ve işlemleri düzenler, takip eder, denetler ve 

denetlettirir. Evlilik başvurusu yapan vatandaşların evlenme işlemleri bu çerçeve içerisinde yerine 

getirilmektedir. 

b) Evlendirme Yönetmeliği'nin 9.Maddesi gereği İl Merkezinde Belediye Başkanı ve 

görevlendireceği Memur Belediye hudutları dâhilinde bu yetkiyi kullanabilir. Belediye Başkanı bu yetkiyi 

kullanmakta her zaman özgürdür. 

c)Evlendirme Memuru bu görevinden dolayı Belediye Başkanı ve İl Nüfus Müdürüne karsı 

sorumludur. 

d) Evlendirme akdinin yapılmasına esas olan dosya ve belgeler akit tarihinden itibaren 10 (on) yıl 

geçtikten sonra imha edilir. Ancak evlenme kütükleri ve evlenmenin nüfus kütüklerine tesciline dair birimler 

hiçbir suretle imha edilemez. 

e) Evlendirme Memuru direkt olarak belediye başkanına bağlı olup, Başkan adına çiftlerin nikah 

akitleri ve kayıt işlemlerini yürütür. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
Görev ve Hizmetlerin İcrası  

Görevin alınması  
MADDE 17- (1) Müdürlüğün tüm personeline verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler elektronik 

ve/veya fiziksel ortamda kaydedilerek ilgilisine verilir. 

Görevin planlanması  
MADDE 18- (1) Müdürlükteki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde 

yürütülür. 

Görevin yürütülmesi  
MADDE 19- (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve 

yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM  
İş Birliği ve Koordinasyon 
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Müdürlük büroları arasında iş birliği  
MADDE 20- (1) Müdürlük büroları arasındaki iş birliği ve koordinasyon müdür tarafından sağlanır. 

Koordinasyon  
MADDE 21- (1) Personel arasındaki iş birliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.  
(2) Müdürlüğün yazışmaları başkanın veya yetki verdiği başkan yardımcısının imzası ile yürütülür. 

Müdürlüğün, belediyenin diğer birimleriyle olan yazışmaları müdürün imzası ile yürütülür. 

 

ALTINCI BÖLÜM  
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme 

  
Gelen- giden evrakla ilgili yapılacak işlemler  
MADDE 22- (1) Müdürlüğe gelen evraklarla ilgili yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir:  
a) Belediyeye her türlü kanal ile (şahsen, telefon, faks, posta, kurye, sosyal medya, vb.) gelen 

başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’nce EBYS üzerinden alınarak dokümanlaştırılır.  
b) Başvurular, Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından konusuna göre müdürlüğe fiziksel ve elektronik 

ortamda sevk edilir.  
c) Müdürlük, gelen başvuruları kontrol ederek faaliyet alanına giren başvuruların sevkini fiziksel ve 

elektronik ortamda kabul eder.  
ç) Müdürlüğe gelen başvurular EBYS üzerinden ilgili personele müdür veya yetkilendirdiği kişi 

eliyle doğrudan zimmetlenerek işlemlerin yapılması sağlanır.  
d) İşlemi tamamlanan evraklar müdürlük arşivinde fiziksel ve elektronik ortamda saklanır.  
(2) Müdürlükten giden evraklarla ilgili yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir:  
a) İşleme alınan başvurularla ilgili tüm iş akışları EBYS üzerinden çözümlenir. Süreçte elektronik 

ve/veya mobil imzalar kullanılır.  
b) Belediye içerisinde müdürlükler arası yazışmalarda giden evrak elektronik ortamda gönderilir.  
c) Belediye dışında herhangi bir yolla (posta, kurye, vb.) gidecek evraklar, müdürlük tarafından 

hazırlanarak evrak çıkışını sağlayan birime gönderilir.  
ç) e-yazışma paketi ile üretilen belgelerin, belediye dışına KEP yoluyla ilgili kuruma elektronik 

ortamda mevzuata uygun bir şekilde gönderilmesi sağlanır. 

d) Müdürlük tarafından hazırlanan evraklarda, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik dikkate alınır. 

Arşivleme ve dosyalama İşlemleri  
MADDE 23- (1) Belediye içerisinde fiziksel ve elektronik arşivleme ile ilgili yapılacak işlemler 

aşağıdaki gibidir:  
a) Belediyeye dışarıdan gelen evraklar, Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından standartlara uygun olarak 

taranıp akıllandırılarak belediye elektronik arşivine kaydedilir. Tasnif edilen fiziksel evraklar, belediye 

genelini ilgilendiriyorsa belediye fiziksel arşivine, müdürlükleri ilgilendiriyorsa ilgili müdürlüğe gönderilir.   
b) Müdürlüklerde iş süreçleri boyunca belgeler elektronik ortamda oluşturularak birim elektronik 

arşivinde dosyalanır. İş süreçlerinde ıslak imza gereken ve fiziksel olarak üretilen evraklar ile Yazı İşleri 

Müdürlüğü tarafından gönderilmiş olan fiziksel evraklar, müdürlük elektronik arşivinin yanında fiziksel 

arşivinde de dosyalanır.  
c) Belediye içerisindeki tüm fiziksel ve elektronik dosyalama - arşivleme işlemleri SDP’ye uygun 

olarak yapılır.   
ç) Müdürlük, müdürlük arşivinde saklama süresi dolan evrakları kurum arşivine devreder ve imha 

edilmesi gereken evrakları SDP’ye uygun olarak hazırlanan imha planına göre Yazı İşleri Müdürlüğünün 

koordinasyonunda, imha komisyonunun onayının ardından imha eder. 
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YEDİNCİ BÖLÜM  
Denetim  

Denetim ve disiplin hükümleri  
MADDE 24– (1) Müdürün denetim ve disiplin yetkileri aşağıdaki gibidir:  
a) Müdür, tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.  
b) Müdür, 1’inci disiplin amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.  
(2)Müdürlükte çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve 

cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan özlük dosyası tutulur. 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM  
Çeşitli ve Son Hükümler  

Yönerge de hüküm bulunmayan haller  
MADDE 25- (1) Bu Yönerge de hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat 

hükümlerine uyulur. 

Yürürlük  
 MADDE 26- (1) Bu Yönerge 15.07.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üst yönetici 

tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme  
               MADDE 27- (1) Bu Yönerge hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 
 
 

 

BİRİM YÖNERGELERİNİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 

 

  

 

Gürsel BEKTAŞ                             Veli ÇETİN                            Gökmen BAŞTÜRK       

Komisyon Başkanı                          İmar ve Şeh.Md.V                  Fen İşleri Md.V.        

Belediye Bşk.Yrd.                           Komisyon Üyesi                     Komisyon Üyesi 

 

 

Melih KUMBAS                            Yusuf ÇORAK                         Adnan KALAYCI                      

Kültür ve Sosyal İşl.Md.                Destek Hizmetleri Md.V          Halkla İlişkiler Md.      

Komisyon Üyesi                             Komisyon Üyesi                      Komisyon Üyesi                                                                                                                                                    

 

 

Onaylayan 

…/07/2018 

 

 Adnan AKGÜN 

 Belediye Başkanı 

 


