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5393 sayih Belediye Kanununun 20. rnaddesi uyannca yapilan Haziran ayr olagan Meclis toplannsimn I.inci
birlesirninde;

• Gundernin 7. maddesi yer alan, Baskanlik Makamindan havale olunan, Yazi Isleri Mudurlugunun 26/05/2014
tarih ve 1063 sayih belediye teskilat yaprsi ve birirnlerin gorev ve cahsrna vonermeliginin uygulamaya
konulmas: icin mecliste gorusulup karar alinmak uzere yazirruzin Belediye Meclisimize havalesini
olurlanruza arz ederim . demekle bahse konu yazt okundu;

Bclediyemiz Hizmetlerinin yuruturnunde hali hazirda Belediyemiz teskilati asagida yazih birirnlerden
olusmaktadir.
1- Yazi Isleri Mildiirliigil
2- Mali Hizrnetler Mudurlugu
3- Fen lsleri Miidiirli.igii
4- Kultur ve Sosyal i~ler Miidilrliigil
5- Destek Hizrnetleri Mildilrliigil
6- Belediye Veterinerligi,
7- Zabita Arnirligi,
8- itfaiye Arnirligi

• -5393 sayih Belediye Kanununun ~8.maddesinde yer alan" Belediye Teskilati norm kadroya uygun olarak
r'azi Isleri, Mali Hizrnetleri, Fen Isleri ve Zabita Birirnlerinden olusur.
Beldenin nufusu, fiziki ve cografi yapisi, ekonomik sosyal ve kulturel ozellikleri ile gelisme potansiyeli
dikkate almarak, norm kadro ilke ve standartlanna uygun olarak gerektiginde saghk, itfaiye, imar, insan
kaynaklan, hukuk isleri ve ihtiyaca gore diger birimler olusturulabilir, Bu birimlerin kurulmasi kaldmlmasi
veya birle~tirilmesi Belediye Meclis Karanyla olur." hilkilmleri geregince hizmetlerinin yilriitilmil ile ilgili
Belediye Te~kilatlmlzrn yazlmlz ekinde sunulan Birimlerin <;:alI~ma Usul Ve Esaslan Hakkll1da Yonetmelik
ile belirlenen ~ekilde yeniden olu~turulmasl i9in geregine milsaadelerinizi arz ederim. denilmekle geregi
gorii~illdii.

Yaprlan gorii~me neticesinde;
5393 saYllr Belediye Kanununun 48. maddesi hilkilmleri geregince Belediyemiz Hizmetlerinin Yonetimi ile
ilgili Te~kilatII1II1 olu~turulmasl ic;:inhizmet birimlerinin tespitine dair Yazl i~leri Miidilrliigilniin yukanda
yazdI milzekkeresinde belirtilen hususlann yapdan milzakeresi neticesinde;
Belediyemiz Hizmetlerinin Yonetimi ile ilgili Te~kilatrnrn;
1- Yazl i~leri Mildilrli.igii
2- Mali Hizmetler Mildiirli.igii
3- Fen j~leri MOdOrliigO
4- Kiiltiir ve Sosyal i~ler MiidiirlUgii
5- Destek Hizmetleri Mildiirliigil
6- imar ve Sehircilik Mildilrliigil



7- Belediye Veterinerligi,
8~Zablta Amirligi,
9- Itfaiye Amirligi ,

birimlerinden olusrnasnun tespit ve kabulune, Belediyemiz Birimlerinin Cahsrna Usul Ve Esaslan Hakkinda
Y6netmeligin biriminden geldigi sekliyle kabulune 5393 sayih Kanun un 48 ve 181m maddeleri geregince oybirligi ile karar verildi.
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T.C.
ZONGUlDAK iLi

~ATAlAGZI BElEDiYE BASKANLIGI
BiRiMlERiN ~AlISMA USUl VE ESASlARI HAKKINDA YONETMEliK

BiRiNCi KISIM

mac

1adde 1- (1) Bu Yonetmelik, 5393 Savrh Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesi ve "Belediye Ve Bagll Kuruluslan ile Mahalli ld.
irlikleri Norm Kadro ilke Ve Standartlanna Dair Yonetrnelik" geregince Catalagz: Belediyesince olusturulan birimlerin calisma
sui ve esaslanm belirlemek amacrvla duzenlenmisttr, idarenin sernatlk dagillmml iceren "Catalagzt Belediyesi Organizasyon
srnasi" Yonetrnelik ekinde yer almaktadrr,

Arnac, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tarumlar ve ilkeler

1adde 2- (1) Bu Yonetmelik, Catalagzi Belediyesi birimlerini ve cahsanlanru kapsar.

ukukidayanak

ladde 3- (1) Bu Yonetrnellk, 03/07/2005 tarihli ve 5393 savru Belediye Kanunu'nun 15 inci Maddesinin birinci fikrasrmn (b)
endine dayanilarak hazrrlanrrustrr.

arumlar
ladde 4- (1) Bu Yonetrneligin uygulanmasmda;
) Belediye : Catalagz: Belediyesini,

) Belediye Baskaru : Catalagzi Belediye Baskarum,
I Belediye Meclisi : Catalagzi Belediye Meclisini,
) Birim; Catalagz: Belediyesi Mudurluklerini

I_eder.

enel esaslar

ladde 5- (1) Belediyenin organizasyon sernasrna iliskir: genel esaslar sunlardrr:
) Belediye birimleri, Belediye Ve Bagl Kuruluslan ile Mahalli ldare Birlikleri Norm Kadro ilke Ve Standartlanna Dair Yonetrnelik
saslan c;:erc;:evesindeBelediye Meclisince kurulur, kaldrnhr ve degi~tirilir.
) Belediye birimlerine iliskin belediye meclisine sunulan her degisiklik bir gerekc;:eraporu ile etki analiz raporuna davarur.
I Kanunlarda belirtilen tum imza yetkileri Belediye Baskaruna aittir. Bu yetkiler imza yetkileri vonergesi ile devredilir.
I Belediye birimlerinin go rev yetki ve sorumluluklan, bu Y6netmelik hukumleri c;erc;evesinde, iC;kontrol ve surec cahsmalan ile
utunlesik olarak belediye Baskaru taraftndan onavlanrrus, Cahsma Usul ve Esaslan Hakkrnda Y6nergelerle belirlenir.
) Belediye birimleri, mudurlukler ve rnudurluklere bagll alt birimleri olusturan seflikler seklinde kurulur.
) Mudurluklera ait gorev ve calrsrna vonergeleri, Mevzuat Hazrrlarna Usul ve Esaslan Hakkrnda Yonetmelik hukumlerine uygun
larak mudurluk ve alt birimlerin c;:ah~mausul ve esaslan ile sorumluluklannl belirtir ~ekilde duzenlenir.
Birimlere ait c;:all~mausul ve esaslanna ili~kin Yonergeler olu~turulan bir komisyon marifetiyle her yil nisan ayl sonuna kadar
2niden degerlendirilir ve gerekli revizyon i~lemleri yapilir. *l!
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iKiNCi KISIM

Genel i~leyi~, Yetki ve Sorumluluklar

askan vardimcuanrnn gcrev yetki ve sorumluluklan
1adde6- (1) Belediye baskan vardrrncrlanmn gorev yetki ve sorumluluklan sunlardrr:
I Organizasyonsernasmdakendilerine bagh birimlerin Yonergelerle belirlenen i~ve istemlerint surekli gozetirn ve vakin deneti
ltrnda bulundurarak hizmetlerin verimli bir sekilde viirutulmesini saglarnak,

) Hizmetlerin vurutulmeslnds karsrlasilan ve kendi imkanlan ile cozernedigi konulan Belediye Baskanmavazil: veya sozlu clara
.tikal ettirmek,

I Birim mudurler] drsmda kalan birim i~i personelinin gorev degi~ikligini yapmak,
I Gorev tarurnlarnasmda koordine ve i~birligi gereken musterek cahsrnaiceren konularda gorev alacak personeli belirlemek,
) Belediyede koordinasyon ve i~ iletislmi saglarnak,

.~vzuat ve imza Yetkileri Yonergesi ile kendilerine verilen gorevleri vunitrnek,

ludurlerin gorev yetki ve sorumluluklan
1adde7- (1) Mudurlerin gorev yetki ve sorumluluklan sunlardrr:

I Birimdeki i~ve islernlerin i~akrrruna uygun olarak surekli, verimli ve guvenli vurutulmesinl saglamak,
) Birimdeki personelin odullendirilrnesi ve tecziyesi hakkmda ust amirlere bilgi sunmak,

I Birimde vurutulrnesi gerekli i~bolumunu yapmak; i~birligi saglarnak,personelin gorev dagrhrru ve degisiklik tekliflerini bagh
ldugu BaskanYardrmcrsina: bagII oldugu BaskanYardrrncrsi bulunmuyorsa Belediye Baskarunabildirmek,
I Biriminde vurutulen cahsmalari ust amirlerinin denetimine ham bulundurmak,
) Miatll evrak ve isleri zamarunda takip ederek ust amirinin imza veya onavma sunmak,

IPersoneleyonelik ki~isel i~planlannl hamlamak, teblig etmek ve buna dayall birimlere yonelik ~all~mave i~programlannl
aZlrlamak,

Birim Yonergesinde belirtilen yetki ve gorevleri kullanmak,

) Mevzuat ve imza Yetkileri Yonergesi ile kendilerine verilen gorevleri yurutmek,--
iger personelin gorev yetki ve sorumluluklan
1adde8- (1) Diger personelin gorev yetki ve sorumluluklan ~unlardlr:
) Birimde ~all~antum gorevliler, ba~ta Devlet Memurlan Kanunu ile i~ Kanunuolmak uzere diger kanunlarda kabul edilmi~
3sakiaYlcive disiplin cezaslgerektiren fiillerle ilgili hukumlerden ayn olarak, kendilerine verilen i~leri genel i~sisteminin akl~ml
ksatmayacakbi~imde hlZll, verimli ve nitelikli olarak verine getirmek,
) Birim ~all~malanyla ilgili olarak kar~lia~llansorunlan ve onerilerini birim mudurlerine intikal ettirmek,
I Yapilan i~ve i~lemlerde resmi yazl~makurallanna ait yonetmelikte belirlenmi~ usul ve esaslara uymak,
I <;:all~malanndakullandlklan devlete ait her turlu mal ve e~yanmkullanlmmda birinci derecede sorumlu olmak,
) Performans 61~umuneesasolmak uzere kendilerine verilen ol~um materyallerini doldurarak birim amirine zamanmda teslim
tmek,

elediye birimlerince uyulacak kurallaf ' - _
1adde9- (1) Memur personel i~in gorevde yukselme, atama, vekalet, us!» . vlendirme ve gorevden alma i~lemleri
321 i~leri MudurlUgunun teklifi ve Yazi i~leri MudurlUgunun bagll bulun~~Ba~. CISlnlnuygun goru~(j ile Belediye

a~kanltarafmdan yaplilf. .i~"~'~"'?l'
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izmet ir;i egitim, ilgili birimin talebi ile valruzcaYaz:i~leri Mudurlugu tarafmdan verine getirilir.
I) Belediye personelinin belediye dismda egitirn, fuar ve r;e~itli organizasyonlara katrlirru davet mektubu uzerine ilgili birim
mirinin talebi ve bagll bulundugu baskan vardrmc.smn, onavr, bagh bulundugu baskanyard,mc,s, yoksa Belediye Baskanmmnav: ile vapihr.

I) Belediye birimlerine donarum temini, birimin talebi ile Destek Hizmetleri MudurlUgu taraflndan verine getirilir.
i) Belediye birimleri ihtiyar; duyduklan yazilimian bagll bulunduklan baskanyard,mClSInInonavi ile temin edebilirler.
i) Belediye birimlerinin satin alma surecl, ilgili Kanunlar uyannca yururluge konulacak bir Genelgeye gore yurutUlur.
') Sefve altmdaki belediye personeli mudurlerden, rmidurler ise bagh bulundugu baskan varcnrncisirun uygun goru~u ile
elediye Baskarundanizin ahrlar. Mudurler kendilerine bagll personel ir;in bir izin planlarnax, yapmak zorundadlrlar.
I) Belediye butce ir;i i~letmeleri ile butce dl~1~irketlerin belediye ile olan ili~kilerinin yonetimi Destek Hizmetleri MudurluguIrafJndanyurutulur.
J) Belediye norm kadrosu birim bazrnda duzenlenir.
[0) Belediyeevrak sistemi ve Genel ar~ivinin yonetimi Yazl i~leri Mudurlugune aittir.
ll) Belediyenin harcamaYIgerektirir alanlannl duzenleme ve takdir yetkisinin esasve usullerini belirlemek amaClyla
jnetmelikler r;lkartmasl esastlr.

l2) Birim mudurlerinin etkili bir hizmet envanteri olu~turarak hizmet standartlannl belirlemesi ve bu standartlan surekli'ile~tirmesi esastlr.

[~~rsonele ili~kin bireysel performans gostergeleri geli~tirilmesi ve bu gostergelerin birim amirlerince izlenip
'" .endirilmesi esastlr.

elediye birimlerine ait t;all~ma usul ve esaslan hakkmda yonergeler

1adde10- (1) Belediye birimlerinin gorev yetki ve sorumluluklan, bu Yonetmelik hukumleri r;err;evesinde, ir; kontrol ve surer;
lll~malan ile butunle~ik olarak Belediye Ba~kanltarafJndan onaylanml~ ~all~maUsul ve EsaslanHakkJndaYonergelerle
elirlenir. Mudurluklere ait gorev ve r;all~mayonergeleri, Mevzuat Hamlama Usul ve EsaslanHakkJndaYonetmelik hukumlerine
ygun olarak mudurluk ve alt birimlerin r;all~mausul ve esaslan ile sorumluluklannl belirtir ~ekilde duzenlenmek zorundadlr.
') Belediye birimleri, mudurlukler ve mudurluklere bagll alt birimleri olu~turan ~eflikler ~eklinde kurulur. Yonergelerde bunlara
~kindetayll bir gorev tanlml yaplimasl gerekir.

I) Birimlere ait r;all~mausul ve esaslanna ili~kin Yonergeler, Mali Hizmetler MudurlUgu'nun bagll oldugu Ba~kanYard,mClSJnJn
Jordinasyonunda ilgili mudurlerden olu~turulan bir komisyon marifetiyle her yli nisan ayl sonuna kadar yeniden degerlendirilir
~gerekli revizyon i~lemleri yaplilr. Yonergelerin guncel kalmasl, takibi, yaYlmlanmasl konusunda sekretarya i~lemleri YaZli~leri
1udurlugu tarafJndanyurutulur.

et.aevrinin esaslan
1a. 11- (1) Yetki devrinde a~agldakiesaslargoz onunde tutulur:
) Gorevliler, kanun, tuzuk ve yonetmeliklere gore yalnlz kendileri tarafJndan kulianlimasl ongorulen hususlar dl~Jndakalan
=tkilerini, sorumluluklan devam etmek kaydlyla tespit edilecek esaslaragore surekli veya ger;ici olarak alt kademe personeline
evredebilirler.

) idareyi hukuki ve mali sorumluluk ve yukumluluk altJnasokacak hailer ve genel ilkelerle ilgili karar ailnmasJnIgerektiren
allerde yetki sahipleri kendiliklerinden yetkilerini alt kademelere devredemezler. Bu gibi yetkilerin devredilmesinde zorunluluk
uyulursa bu Yonetmelik hukumlerine uymak suretiyle, devreden yetkilinin sorumlulugu da devam etmek kaydlyla, yetki devri
3pliabilir.

I Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamJnsorumlulugunda gozetim ve denetimi altJnda kuilanlilr ve yetki
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'1adde '1.2- (1) Amir, makam ve memuriyeti bak,mrndan emir vermek yetkisi olan kimsedir.

') Amirler, kendilerine bagh olan personele, gorevs ilijkin olmak ve yururlukteki hukumler i,inde kalmak jart,yla gorev ve err=rmeye yetkilidirler.

I) Memurlar kendi gorev alanlarrndaki ijleri, kanun, tuzuk, yonetmelik ve genelgelere avkm olmamak kavdrvla amirle'ininmirleri uyannca yapmak zorundad'r.

ekalet

Iadde 13-(1) - Birim amirinin gorev basmda bulunmad,g, zamanlarda genel olarak gorev yonunden en k,demli vardrrncrs: vev:
mirin belirleyecegi ki~i ona vekalet edecek olup bu husus birim amirince Ba~kan"ga teklif olunur, Baskan isterse idari ve teknilususlan goz online alarak degi~iklik yapabilir.

O(;ONCO KISIM

(;e~jtli ve Son Hi..iki..imler

- ..Ii..itlerin giderilmesi ve di..izenleme yap,'masl

1adde 14- (1) Bu Yonetmeligin uvgulanrnasi srrasmda dogacak tereddutleri gidermeye ve gerekli duzenlemeleri yapmayaelediye Ba~kan' yetkilidir.

ukum bulunmayan hailer

1adde 15- (1) Bu Yonetmelikte hukum bulunmayan hallerde "Belediye Ve Bagl, Kuruluslar: ile Maha"i idare Birlikleri Norm
adro ilke Ve Standartlanna Dair Yonetmelik" uvgularur.

ururlUkten kaldmlan hi..iki..imler

1adde 16- (1) Bu Yonetmeligin yavirm tarihinden itibaren daha once Belediye Meclisince Kabul edilip vavirnlanan gorev ~al,~ma
= usul ve esaslan dLizenleyen tum birim Yonetmelikleri yururlukten kalkar.

e~ici Madde 1- Bu Yonetmelik uyannca, Yururluge konulmasl gereken tUm Y6nerge ve Genelgeler Yonetmeligin yiirurluge
Irmesini takip eden 6 ay i~inde tamamlanarak yay,mlan,r.

ururlUk

1adde 17- (1) Bu Yonetmelik yay,m, tarihinde yururlUge girer.

urutme

laddc 18- (I) Bu Yonetmeligi Belediye Ba~kan' yOrOtOr.

k: I Organizasyon Semasl
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