
 

T.C. 

MENDERES BELEDİYESİ 

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler 

 

AMAÇ 

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve 

personel planlaması esas alınarak Menderes Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 

çalışma usul ve esasları, yükümlülükleri ve diğer müdürlüklerle ilişkilerde izlenecek usul ve 

esasları düzenlemektir. 

 

KAPSAM 

Madde 2 - Bu yönetmelik, İzmir Menderes Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğünde 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 4857 sayılı İş Kanununa dayalı olarak görev 

yapmakta olan bütün personeli kapsamaktadır. 

 

HUKUKİ DAYANAK 

Madde 3- Bu Yönetmelik 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı belediye kanunu, 10/07/2004 tarihli 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu ve diğer mer’i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

TANIMLAR 

Madde 4 - Bu Yönetmeliğin Uygulanmasında; 

Valilik: İzmir Valiliğini, 

Belediye: Menderes Belediye Başkanlığını, 

Başkan: Menderes Belediye Başkanını, 

Müdürlük:  Sağlık İşleri Müdürlüğü’nü, 

Müdür: Sağlık İşleri Müdürü’nü, 

Personel: Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü, 

Poliklinik: Çeşitli hastalıkların tedavi edildiği kliniği, 

Laboratuvar: İçindeki türlü ve gerekli madde, araç, aletlerle araştırma yapılan yeri, 

MAK: Menderes Arama Kurtarma’yı, 

Gönüllü Kişi ve Kuruluşlar: Belediye Başkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 

arama ve kurtarma hizmetlerine katılacak gönüllü kişi ve kuruluşları ifade eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMEL İLKELER: 

Madde 5 - Menderes Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında; 

Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,  

Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, 

Hesap verebilirlik, 

Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren karalarda katılımcılık,  

Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, 

Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,  

Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, 

Temel ilkelerini esas alır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, Bağlılık ve Örgütlenme Yapısı  

 

KURULUŞ 

Madde 6 - Menderes Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 

14üncü, 48inci ve 49uncu maddeleri ve 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı resmi Gazetede 

yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm İlke ve 

Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince 04.12.2020 tarih, 158 sayılı meclis kararı 

ile kurulmuştur. 

 

BAĞLILIK 

Madde 7 - Menderes Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı veya 

görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.  

 

ÖRGÜTLENME YAPISI  

Madde 8 - Müdürlüğün örgütlenme yapısı aşağıdaki gibidir:  

a) Müdür 

b) Doktor 

c) Yardımcı Sağlık Personeli ( hemşire, laborant, ATT vs.) 

d) Büro personeli 

e) Evde Sağlık Birimi 

f) Arama Kurtarma Birimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluk  

 

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ 

Madde 9 - Sağlık İşleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürü’nün koordinasyon ve kontrolünde;  

 

a) Halkı sağlık konularında eğitici ve bilinçlendirici toplantılar ve etkinlikler düzenlenmesi, kan 

bağışı kampanyalarının organize edilmesi çalışmalarının ilgili birimlerle işbirliği içinde 

yürütülmesini sağlar. 

b) İlçe genelinde gerekirse diğer ilgili kamu kuruluşları ile işbirliği yapılarak koruyucu 

hekimlik çalışmalarına katılır. 

c) Ambulans ve hasta taşıma hizmetlerinin koordinasyon işlemlerinin yapılmasını sağlar. 

ç) Belediye sınırları içerisinde gerçekleşen ölüm olaylarında, ölüm tutanaklarının tutulması, 

gerekli bilgilerin Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi, cenaze sahiplerine bilgi verilmesi, defin 

ruhsatı için müracaat eden vatandaşlara doktor kanaatine göre izin verilmesi işlemlerinin 

yapılması, defin için gerekli işlemlerin yapılmasını ve cenaze hizmetleri ile ilgili ilçe belediyesi 

görev alanına giren hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlar. 

d) İhtiyaç duyulan ilaç, sağlık malzemeleri, medikal araç ve gereçlerinin en ekonomik şekilde, 

istenen kalite, nitelik ve zamanda tedarik edilmesi için gerekli bilgileri ilgili birimlere bildirir 

ve tedarik organizasyonunun yapılmasını sağlar. 

e) Stok kontrollerinin ve malzeme sayımlarının zamanında yapılması, kullanımdaki tüm 

malzemenin sağlıklı ve düzenli biçimde depolanıp, muhafaza altına alınması işlemlerini yapar.  

f) Belediye sınırları dâhilinde yaşayanların koruyucu hekimlik görevinin yerine getirilmesi, 

bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde yaşamaları için gerekli olan faaliyetlerin 

ve hizmetlerin planlanması, ilgili diğer müdürlük ve kuruluşlar ile işbirliği yapılmasını sağlar.  

g) Memur personelin kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, anne ve babalarına 

muayene ve tedavi hizmeti verir. 

h)Polikliniğe başvuran tüm vatandaşların muayene ve tedavilerini yapar.  

i) İşyerlerinde çalışanlarının portör denetimlerini yapar.  

j)  Poliklinik hizmeti verecek merkezler açar.  

k) Kent sınırları içerisinde toplum sağlığı açısından gıda üreten ve satan işyerlerini denetler. 

l) Yetkili organların kararı ile sağlıkla ilgili her türlü tesisi açar veya işletir. 

m) Acil yardım ve veya hasta nakil hizmetlerini ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak 

yürütür.  

n) İlgili yasalara, yönetmeliklere ve genelgelere uygun olarak gıda satış ve toplu tüketim 

yerlerinin denetimini yapar.   

o) Çevre sağlığı, gıda kontrol ve iş yeri ruhsatları ile ilgili yasal görevleri yerine getirir. 

p) Umumi mahallerde halk sağlığına zarar veren etkenleri yok etmek için çalışmalar yapar.  

 

 

 

 

 

 



 

Evde Sağlık Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 10 - Evde Sağlık Birimi görev, yetki ve sorumlulukları;  

a) İlçe genelindeki fizik tedavi ve rehabilitasyona ihtiyacı olan vatandaşın ilgili merkezlere 

naklini sağlamak,  

b) Bakıma muhtaç vatandaşların bakımına yönelik olarak kişisel bakım, psiko-sosyal destek ve 

sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek,  

c) Bakıma muhtaç kişilere gerektiğinde hasta nakil ambulans hizmeti vermek,  

d) Yeni doğan hizmeti kapsamında yeni doğan bebeklerin evde bakımı konusunda destek 

vermek,  

e) İlçe sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşın ilçe veya il sınırları dışında vefat etmesi 

halinde veya ikametgahı Menderes’te olmadığı halde Menderes ilçe sınırları içinde vefat eden 

ve memleketine defni istenen vatandaşımızın naklini sağlamak, ayrıca Menderes’te ikamet edip 

Menderes’te vefat eden vatandaşımızın il dışına naklinin sağlanmasını gerektiren durumlarda 

soğutmalı cenaze nakil aracı tahsis etmek,  

f) Evde Sağlık Birimi’nin görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı,  

Belediye  Başkan  Yardımcıları  ve  Sağlık İşleri Müdürü’nden  gelen talimatlar doğrultusunda  

sorumlu  olunan bütün  yasal  mevzuat  hükümlerine uygun  olarak yerine getirmek. 

 

Arama Kurtarma Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 11 - Arama Kurtarma Birimi görev, yetki ve sorumlulukları;  

a) Savaşta, afetlerde, büyük yangınlarda ve önemli kazalarda; arama, kurtarma, ilkyardım ve 

sosyal yardım hizmetlerini imkanları ölçüsünde yapmak. 

b) Profesyonel Arama ve Kurtarma ekipleri ve diğer gönüllü ekiplerle koordine sağlayıp 

yetkililerce verilecek görevleri yapmak. 

c) İlimize gelen afetzedelere ve sığınmacılara sosyal yardım gerektiğinde yetkililerce (Valilik) 

görev verildiğinde hizmet sunmak. 

d) Ekiplerde görev alan gönüllü personelin teorik, tatbiki, bilgi ve becerileri ile fiziki 

kabiliyetlerini artırmak ve göreve her an hazırlıklı bulunmalarını sağlamak için hazırlanan 

eğitici programlara (haftalık-aylık-yıllık) katılmak. 

e) İstek yapılması halinde yurt içinde ve yurt dışında meydana gelecek afetlerde arama, 

kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmak. 

f) Afet hallerinde görev verildiğinde, afet bölgelerine en seri şekilde ulaşabilmek için zaman 

zaman bir program dahilinde yapılacak haberleşme, toplanma, yüklenme ve intikal 

tatbikatlarına katılmak. 

g) Belediye personeline Afetlerle ilgili eğitim ve seminerler düzenlemek, bununla ilgili Yıllık 

Eğitim Planını yapmak. 

h) Arama Kurtarma Birimi’nin görev ve sorumluluk alanına giren konuları Valilik, Belediye 

Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları ve Sağlık İşleri Müdürü’nden gelen talimatlar 

doğrultusunda  sorumlu  olunan bütün  yasal  mevzuat  hükümlerine uygun  olarak yerine 

getirmek. 

 

 



 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 12 – Sağlık İşleri Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları; 

a) Bu yönetmelikte belirtilen ( madde 9 ) müdürlük hizmetlerinin zamanında, verimli ve düzenli 

bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 

b) Müdürlüğün bütçesini yapmak ve harcama yetkilisi sıfatıyla uygulamak, 

c) Müdürlükte görevli personel arasında, görev ve iş bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme 

gibi nedenlerle ayrılanların yerine bir başkasını görevlendirmek ve hizmetlerin aksamaması için 

gerekli tedbirleri almak, 

d) İlgili yasal mevzuat uyarınca ilçe ve il bazında katılması gereken toplantı ve kurullara 

katılmak veya katılmak üzere başkasını görevlendirmek,  

e) Müdürlük tarafından gerçekleştirilen hizmet ve mal alımı ihalelerinde sözleşmenin 

imzalanmasından sonra işin sözleşmeye uygun bir şekilde yerine getirilip getirilmediği 

denetlemek ve gerekli işlemleri yapmak, 

f) Hizmet alımı ihalesi ile müdürlüğün faaliyet alanında müdürlüğe bağlı olarak çalışan tüm 

personelin ilgili yasa, yönetmelik ve sözleşme hükümlerine uygun olarak çalışmasını sağlamak, 

g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca kendisine bağlı personelin özlük hakları ile 

ilgili yetkisi dahilindeki işlemleri ( izin, disiplin işlemleri vs.) yürütmek,  

h) Müdürlük personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler ve yazılı hale getirilmesini 

sağlamak, 

ı) Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün çalışma düzenine ilişkin talimatları hazırlar ve uygulanmasını 

sağlamak.  

 

Doktorların Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 13 - Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ( hizmet alımı yöntemiyle 

çalışanlar dahil) doktorlar görevlendirildikleri ve sorumluluğu altındaki işleri, yasalara, 

belediye başkanı ve müdürün emir ve talimatlarına uygun olarak yerine getirilmesinden 

sorumludur. Doktorlar Müdürün emir ve talimatları doğrultusunda; 

a) Yasal mevzuat çerçevesinde sağlık hizmetlerini yürütür. 

b) Belediye çalışanlarının kurum hekimliğini yapar, muayene ve tedavi işlemleri ile acil yardım 

hizmetlerini yerine getirir. 

c) Personele ve halka dönük koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlar. 

d) Personele ve halka dönük olarak sağlıkla ilgili eğitim çalışmaları yapılmasını ve gerekli 

görüldüğünde periyodik muayene ve sağlık taraması yapılmasını sağlar. 

e) Cenaze hizmetleri biriminde, yasal mevzuat çerçevesinde ölüm muayenesi yaparak, defin 

ruhsatı, yol izin belgesi düzenler ve ölümle ilgili tüm işlemlerin aksamadan yürütülmesini 

sağlar. 

f) Laboratuvar ve yardımcı sağlık personeli ile koordineli olarak çalışır. 

g) Çevre sağlığı, gıda kontrol ve işyeri ruhsatları ile ilgili yasal görevleri yerine getirir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yardımcı Sağlık Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 14 - Yardımcı Sağlık Personeli, birimdeki işlerin yasalara, Belediye Başkanı ve 

müdürün emir ve direktiflerine uygun olarak eksiksiz ve zamanında yapılmasından sorumludur. 

Yardımcı Sağlık Personelleri Müdürün emir ve talimatları doğrultusunda; 

 

a) Poliklinik ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında hekimlerle birlikte çalışır. 

b) Hekimlerle birlikte sağlık taramalarında görev alır. 

c) Sağlıkla ilgili eğitimlerde hekimlerle ortak çalışır. 

d) Laboratuvar ve tetkik hizmetlerini yerine getirir. 

e) Ambulans çalışmalarını yürütür ve acil yardım hizmetlerinde bulunur. 

f) Sağlıkla ilgili malzemelerin kontrolü, takibi, muhafazası ve bakımını sağlar. 

g) Cenaze hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi konusunda hekimlere yardımcı olur, 

gerektiğinde yol izin belgesini düzenler, cenaze nakil hizmetlerinin yerine getirilmesini ve 

cenaze nakli ile ilgili belgelerin eksiksiz olarak toplanmasını sağlar.  

h) Müdürün katılmasını gerekli gördüğü toplantılara katılır. 

ı) Diğer müdürlüklerle koordineli çalışmalarda destek hizmetinde bulunur. 

 

Büro Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 15 - Büro Personeli, Birimdeki işlerin yasalara, Belediye Başkanı ve müdürün emir ve  

Direktiflerine uygun olarak eksiksiz ve zamanında yapılmasından sorumludur. Büro personeli 

müdürün emir ve talimatları doğrultusunda;  

 

a) Müdürlüğe gelen evrakları evrak kayıt programına günü gününe kayıt eder, varsa 

evveliyatlarını ekleyerek Müdüriyet makamına sunar. 

b) Müdürden havaleleri yapılan evrakları ilgili birimlere veya kişilere verir, defterin ilgili 

bölümüne kime verildiğini not eder. 

c) Acil ibaresi olan evrakları anında Müdüre iletir, havalesini yaptırır, ilgilisine verir. 

ç) Müdürlükte çalışan tüm personelin özlük hakları (idari ve mali) ile ilgili tüm çalışmaları 

yapar. 

d) Müdürlüğün yıllık gelir - gider bütçesini hazırlar. 

e) Müdürlüğün aylık ve yıllık çalışma raporunun hazırlanmasını sağlar. 

f) Müdürlükte görevli personelin yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirmelerde avans evrağını 

düzenleyip ilgili kişinin avans almasını sağlar. Görev dönüşünden itibaren bir ay içerisinde 

avans kapatma işlemini sonuçlandırır. 

g) Müdürlüğün ihtiyacı olan demirbaş ve kırtasiye malzemelerinin ilgili yasal mevzuatına 

uygun olarak alınmasının teminini sağlar. 

h) Müdürlüğe ait oda ve malzemelerin koruma tedbirlerini alır ve kontrollerini yapar. 

ı) Müdürlük dışına yazılan evrakı zimmetle ilgili birime teslim eder. 

i) Müdürlük evrakına ilişkin arşivleme ve dosyalama işlerini Başbakanlık Devlet Arşivleri 

Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı “ Standart Dosya Planı” esaslarına uygun olarak yürütür.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Madde 16 - Disiplin Hükümleri 

Sağlık İşleri Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca çalışan 

personel hakkında anılan kanunun 125 ve devamı maddeleri uyarınca disiplin işlemi yapılır. 

Müdürlük bünyesinde 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışan personel hakkında 

varsa Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uyarınca olmadığı takdirde İş Kanunu hükümleri uyarınca 

disiplin işlemleri yapılır.  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yürürlük 

Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümleri; Menderes Belediye Meclisi’nin yönetmeliği kabul 

ettiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Menderes Belediye Başkanı yürütür. 



T.C.
MENDEREs BELEDiYEsi

MECLiS KARARJ

Komisyondan Gelen Raporlar-2;

01.12.2020 taIihli Meclis Toplantlsında sağlık Komisyonu, Hukü Komisyonu ve Plan ve
Bütçe Komisyonuna havale edilen,

Karır No: l58
Karar Tarihi: 04.12.2020

Amine ÇiÇEK
Katip Üye

Covid-l9 virüs salgınlnın, gösterdiği iizele Kamu Kurumlannın toplum sağlığnı korumak
ve önleyici ıedbirleıi alması ertelenemeyecek önemdedil. Pandemi sürecinde de göriıldüğü gibi
salgünın örılenmesinde ve sağlık konusunda halkın bilgilendiıilmesinde yerel yönetimler önemli işler
yapmıştır. Menderes ilçemizde yeteIli sağhk alt yapısının olmama§r ve Belediyemizin de sağlık
alanında aktif olması için sağlık alanında alt yapı, kurumlaşma ve halka yönelik sağllk hizrneti
verecek bir çalışma yapllması önem arz etjnektedir.
Belediye Karıununun ilgili maddeleri aşağıda yer almaktadıI;
a-5393 Sayıh Belediye Kanunu l4. Maddesine göre Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartı
ile. "Sağl* ile ilgili heİ türlü tesisi açabilir ve işletebilir"
b-Belediye Kanununun Belediyenin yetkileri ve imtiyazlarınl düzenleyen 15. Maddesinin (s)

bendine göre "Sağlık,..... sağlık geliştirecek projelere Çevıe ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile
ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışlnda kullanllmamak kaydı ile uşınmaz tahsis edebilir".

c-Belediye tçşkilatını dilzenleyen 48, Maddeye göre 'Norm Kadıo tlke ve Standaıtlaflna uygurt

olarak gerektiğinde sağlık,.,.. ve ihtiyaca göre diğer biıimler oluşturulabilii'.
d-Norm Kadro ve personel istihdamı düzenleyen 49. Maddesinde Belediye ve Bağlı
Kuruluşlannda Norm Kadroya uygun olaıak çevre, sağlık....., alanlannda tabib, uzman tabib, ebe,

hemşire, veteİine!, kimyager, teknisyen ve teİıiker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile

çalıştırllabilif', Belediye Kanununun ilgi]i maddelerinin izin verdiği çeiçevede;
belediye saglık Müdüİlüğtiniin kurulması, Menderes'e dair sağlık p.ojeleri oluştunnak,

Menderes'te kadın, çocuk ve yaşlılara yönelik sağlık tesisleri açmak, işletmek.

kanunlar çerçevesinde sağlıklı bir k€nt hedefine yönelik olarak yukan<la ki çalışmalann yapılnası

hususunun uygunluğuna dair, Sağlık Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe

Komisyonunun oy birliği ile kabuliine ilişkin raporunun görüşülmesi,, denilmekle;

Meclisimizce yapülan görüşmeler neticesinde; 1ukaııda metni yazllı gündem maddesinin

sağlık Komisyonu, iukuk Komisyonu re Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne

oy birliği ile karar verildi.
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