
 

      T.C. 
MENDERES BELEDİYESİ 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç 
MADDE  1-  (1)  Bu   yönetmeliğin   amacı;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün kuruluş, 

örgütlenme, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul  ve  esaslarını düzenlemektir. 
 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, ; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve 

sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 
 

Hukuki Dayanak 
MADDE 3- (1) ; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 48. ve 49. maddesine ve ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 

Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte adı geçen; 

 

a) Belediye : Menderes Belediyesini, 
b) Başkan : Menderes Belediye Başkanını, 
c) Başkanlık : Menderes Belediye Başkanlığını, 
d) Başkan Yardımcısı : Müdürlüğün Bağlı Olduğu ilgili Başkan Yardımcısını, 
e) Encümen : Menderes Belediyesi Encümenini, 
f) Meclis : Menderes Belediye Meclisini, 
g) Yönetmelik : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ni, 
h) Müdürlük : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü, 
i) Müdür : İmar ve Şehircilik Müdürünü, 
j) Personel : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelini, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş, Teşkilat, Bağlılık 

Kuruluş 
MADDE 5- (1) Menderes Belediyesi ; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 48. Maddesi ve 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Belediye ve 
Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” 
hükümleri gereğince Menderes Belediyesi Meclisi’nin kararı ile kurulmuştur. 

 
Teşkilat 
MADDE 6-  
(1) Müdürlüğün personel yapısı; Müdürlük, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan 

yardımcısına bağlıdır.  
 

(2) Müdürlüğün Örgütlenme yapısı aşağıdaki gibi oluşmaktadır. 
 

                         a) Müdür  
                         b) Şef 
                         c) Numarataj  Birimi  
                         d) Yapı Ruhsat Birimi 
                         e) Yapı Kullanma Birimi 
                         f)  Hakediş Birimi 
                         g) İdari İşler Birimi  
                         h) Arşiv Şube Birimi 
              



 

 Bağlılık 
MADDE  7-  (1)  Müdürlük,  Belediye  Başkanı’na ve/veya Belediye Başkanı’nın 

görevlendireceği Başkan Yardımcısı’na bağlı olarak hizmetlerini yürütür. 
 

Müdürlüğün Görevleri 
MADDE 8- (1) Menderes Belediye Başkanlığı’nın hedefleri, prensip ve politikaları ile bağlı 

bulunulan, yürürlükteki ilgili mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, 
Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda  verilen görev ve yetkileri kullanarak görevini 
yapar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Görev, Yetki ve Sorumluluk 

 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları 
 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları; 
               

MADDE 9- Müdürün görev ve yetkileri;  
 
a)Belediyenin stratejik planından yola çıkarak kentleşme ve bayındırlık hizmetleri ile ilgili 

projeleri geliştirmek ve hayata geçirmek, 
 b)Müdürlüğüne yasa ve yönetmeliklerle verilmiş olan görevlerin mevzuata uygun olarak 

yürütülmesinde birinci derecede sorumlu olup gerekli her türlü tedbiri almak, 
 c)Müdürlüğün görev sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı veya Başkan 

Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun 
olarak yerine getirmek, Müdürlüğüne intikal eden evrakların ve görevlerin bağlı birimler arasında 
dağılımını ve denetimini sağlamak,  

ç)Kendine bağlı birimler arasında uyumlu ve koordineli çalışmayı sağlamak,  
              d)Diğer Müdürlüklerle ortak yürütülen projelerde gerekli koordinasyon ile Müdürlükler arası 
sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak,  
              e)Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlayıp uygulamak, 
              f)Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde harcama yetkilisi sıfatıyla Belediye bütçesinde 
öngörülen harcamaları yapmak,  
              g)Müdürlüğü ilgilendiren konulardaki toplantılara katılmak, ğ)İhale Yetkilisi olarak, ilgili yasada 
belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,  
              h)Günün gelişen teknolojisinden de yararlanarak Müdürlükçe yapılan işlerde kalite sistemini 
geliştirme çabalarında bulunmak,  
              ı)Müdürlüğünde çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek yazılı hale 
getirilmesini sağlamak, 
              i)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre personel özlük hakları ile ilgili (sicil raporlar 
sosyal haklar, izin, terfi, disiplin cezası vb.) yetkisi dahilindeki işlemlerin yürütülmesini sağlamak,  
             j)Hizmet ve uygulamaların yapılan çalışmalarla iyileştirilmesini sağlamak ve aksayan hizmet 
varsa aksamanın nedenini diğer çalışanlar ve ilgili birimlerle beraber araştırmak, düzeltici ve önleyici 
faaliyetleri başlatmak, bu çalışmalarla ilgili kayıtların tutulması ve takibini sağlamak,  
            k)Personelin eğitim gereksinimlerini tespit ederek yeni personelin eğitilmesini sağlamak,  
            l)Personelin mesai saatlerinde kanun nizam ve genelgelere uygun olarak çalışmalarını temin 
ederek, vazifesini yapmayanı ikaz etmek gerektiğinde durumu üst makamlara bildirmek,  
           m)Personelin iş devamlılığını takip etmek disiplini sağlamak,  
            n)Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde personele görev vermek ve Müdürlük dahilinde 
görev yerlerini değiştirmekle yetkilidir. 
 
             Müdürün Sorumlulukları; 
             Müdür 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanun’u ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde, zamanında 
kullanılmasından Başkan Yardımcısı, Belediye Başkanına karşı sorumludur. 
 
 
 
 



 

             Şef'in görev, yetki ve sorumlulukları; 
 
             Şef ilgili mevzuatın kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde, zamanında kullanılmasından 
Plan ve Proje Müdürü ,Başkan Yardımcısı, Belediye Başkanı ve yürürlükteki mevzuata karşı sorumludur. 
 
              MADDE 10- Şef'in görev ve yetkileri;  
               a)Müdürlük örgütlenme şemasında yer alan servislerde yapılan tüm iş ve işlemlerin Müdür adına 
mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını / yaptırılmasını sağlamak,  
               b)Müdürün katılmasını gerekli gördüğü toplantılara katılmak, 
               c)Biriminde görevli personelden sorumlu olup personelin uyum içinde ve verimli çalışmasını 
sağlamak, ç)Personelin mesaiye uymasını sağlamak,  
               d)Tüm başvuru ve şikayetlerin gereğini yapmak, şikayet nedeninin tekrarını engelleyici tedbirler 
almak, 
               e)Çalışma sonrası düzenlenen raporların sonuçlarına göre elde edilen performans göstergelerini, 
önceden belirlenen hedeflerle karşılaştırmak, sorumluluk alan personelin çalışmalarını değerlendirmek ve 
varsa alınması gereken geliştirici nitelikte önlemleri planlamak,  
               f)İlgili mevzuat çerçevesinde üstlerinden aldığı görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmek, 
                g) Müdür tarafından kendisine havale edilen evrakları incelemek, zamanında ve eksiksiz 
sonuçlandırmak, ayrıca konu ile ilgili tüm yazışmaları parafe ederek Müdürlük Makamına sunmak, 
                h) Biriminde bulunan Müdürlük demirbaşına kayıtlı (bilgisayar, yazıcı, total station, nivo vb. 
cihazların) korunması ile bunların kullanma kılavuzlarına uygun kullanılmalarını sağlamak, 
                ı) Personelin eğitim gereksinimlerini tespit ederek yeni personelin eğitilmesini sağlamak,  
                i) Biriminde üretilen tüm bilgi ve belgelerin Müdürlüğün arşivine aktarılmasını sağlamaktır. 
Şef'in Sorumlulukları; 5/11 Şef ilgili mevzuatın kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde, 
zamanında kullanılmasından Plan ve Proje Müdürü, Başkan Yardımcısı, Belediye Başkanı ve yürürlükteki 
mevzuata karşı sorumludur. 
 
               Şef'in Sorumlulukları; 
               Şef ilgili mevzuatın kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde, zamanında 
kullanılmasından Plan ve Proje Müdürü, ,Başkan Yardımcısı, Belediye Başkanı ve yürürlükteki mevzuata 
karşı sorumludur. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Birimlerin Görevleri Ve Sorumlulukları 

 
Numarataj biriminin görev, yetki ve sorumlulukları  
 
          MADDE 11- 1) Bağlı Bulunduğu Makam: Müdür ve Şef  
 
               2) Sorumluluk Alanı: Müdür ve Şef'in emir ve direktiflerinin, Adres ve Numaralamaya ilişkin 
Yönetmelik, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanun’u, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’u ve ilgili 
diğer kanun ve yönetmelikler kapsamında yerine getirilmesidir.  
               3) Görevleri:  
               a)31/07/2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Adres ve 
Numaralamaya İlişkin Yönetmelik doğrultusunda Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan meydan, 
bulvar, cadde ve sokaklara isim veya numara verilmesi ile anılan yerler üzerinde bulunan binalara kapı 
numarası verilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 
                b)5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanun’u ile bu kanun çerçevesinde yayımlanan Adres ve 
Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde kurulan Ulusal Adres Veri Tabanı, Adres Kayıt Sistemi 
üzerinde Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan yapıların adres bilgilerinin güncelliğinin sağlanması,  
               c)Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün19/09/2011 tarih ve 2011/3(1721) no.lu genelgesi 
doğrultusunda hatalı blok ve bağımsız bölüm numaralarında düzeltme işlemi ile ilgili Kadastro 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan teknik raporun kontrollerinin yapılarak onaylanması,  
               ç)Numarataj talepleri ile ilgili arazi tespitlerinin yapılarak yönetmelik hükümlerine göre 
Numarataj belge ve krokisi düzenlenmesi, 
               d)Kurumlar ve şahısların adres bilgilerinin güncellenmesi talepleri ile ilgili arazi tespitlerinin 
yapılarak Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesi,  
               



 

         e)İlçemiz sınırları içerisinde mahalleler ile ilgili işlemleri koordine etmek ve konuyu Meclise 
intikal ettirerek gerekli çalışmaları yapmak,  
               f)Yapı Kontrol Müdürlüğümüzce yanan-yıkılan binalar formu düzenlenen yerlerin ARSA 
vasfına çevrilmesi için Numarataj arşivi ve ilgili programlarda (UAVT) güncelleme yapılması, 
               g)İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce verilen İnşaat Ruhsatları ve Yapı kullanım izin belgeleri 
ile ilgili olarak Ulusal Adres Veri Tabanında güncelleme yapılması,  
               ğ)Vatandaş dilekçeleri, ilgili kamu kurumları ve Belediyemizin diğer Müdürlükleri ile ilgili 
yazışmaların yapılması, 
               h)Güncel adres bilgilerinin Web tabanlı Ulusal Adres Veri Tabanında (UAVT), İzmir Coğrafi 
Bilgi Sisteminde (İzmir CBS) ve Belediyemizce kullanılan Bilgisayar programlarında güncellenmesini 
ve bu bilgilerin ilgili kurumlarca eksiksiz olarak kullanılmasının sağlanarak kontrol işlemlerinin 
yürütülmesi, 
               ı)Müdür ve Şef'in verdiği direktif ve talimatların yerine getirilmesidir.  

                         i) 3194 Sayılı Kanun’un geçici 11. maddesi kapsamında 12.10.2004 tarihinden önce yapılmış 
olan yapılara elektrik ve su bağlatmak isteyen vatandaşa ihtiyaç duydukları ilgili yazıları hazırlamak, 

               j)Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmaların yapılmasıdır. 
                          

Yapı Ruhsat Birimi  
 

 MADDE 12- 1) Bağlı Bulunduğu Makam: Müdür ve Şef  
               2) Sorumluluk Alanı: Müdür ve Şef'in emir ve direktiflerinin,  5216 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanun’u, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’u ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler kapsamında 
yerine getirilmesidir.  
               3) Görevleri: Yapı Ruhsat Birimi mevzuatta belirlenen kurallara, Yasalara ve süreçlere uymak 
koşulu ile aşağıdaki görevleri yerine getirir 

              a) İnşaat ruhsatı talepleri, ikinci maddede belirtilen yasa ve yönetmelikler kapsamında incelenerek, mimari, 
betonarme ve sıhhi tesisat projeleri onaylanarak yapı inşaat ruhsatı tanzim edilir.  
              b) Ruhsat müddeti içerisinde bitirilemeyen yapılara, yapı inşaat ruhsatı yenileme işlemi yapılır. 
              c) Ruhsat almış mevcut yapıların, tadilat talepleri incelenerek tadilat ruhsatı tanzim edilir.  
              ç) Özel İdare kayıtlı, 1957 ve öncesi yapıların sunulan projeleri incelenerek, röleve tasdiki yapılır.  
              d) Sığınak yönetmeliğine göre tetkik edilen projeler, sığınak komisyonuna sunulur. 
              e) İmar planında tescilli yapı, bitişiği veya karşısı konumunda bulunan parsellerle ilgili, yeni inşaat ve tadilat 
ruhsatı talepleri incelenerek, ön onay işlemi yapılıp Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna sunulur. 
               f) Kot farkı bulunan parsellere, kot krokisinin uygun gördüğü gabaride istinad duvarı ruhsatı verilir.  
               g) Ruhsat almadan başlanan, inşaat ve tadilatlara ruhsat verilebilmesi için, 3194 sayılı imar kanuna göre işlem 
yapılarak, encümene sunulur.  
               ğ)Mevcut yapılarda yapılacak tadilat başvurularında ön inceleme raporu ve tadilat keşfi verilir.  
               h)İmar affı kanunu çerçevesindeki talepler tetkik edilerek, yapı ruhsatı ve yapı kullanma belgeleri tanzim 
edilir. 
               ı) Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne işlem gören dosyalarla ilgili imar affı kanunu çerçevesinde bilgi verilir.  
               i) Binaların kat mülkiyetine geçebilmesi için cephe fotoğrafları tasdik edilir. 
               j) Nitelik belgesi hazırlanır. 
               k) Binalara 3194 sayılı imar kanununa göre tamirat izni verilir.  
               l) Özel veya tip pergole projelerine göre, binalara pergole izni verilir.  
              m) Ruhsat eki proje ve belgelerin suretleri onaylanarak verilir. 
               n) İşlem görmüş dosyaların dizi pusulaları hazırlanır.  
               o) Temel üstü ve su basman vizesi işlemlerinde Harita Müdürlüğü ile birlikte kontrol işlemleri yapılır. 
               ö)Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmalar yapılır. 
               p) Bağlı bulunduğu amirin vermiş olduğu benzer görevler yerine getirilir.  
               r) 2464 sayılı belediye gelirleri kanununun 86. 87. 88. 89. 90. ve 91. maddesine göre yol tretuvar 
bedelinin hesaplanması ve tahakkuku, 
             s) 3194 sayılı İmar Kanunu'nun otoparkla ilgili maddelerine göre otopark kontrolü yapılması, 
             ş) Asansör dosyalarının kontrol işlemleri ve yazışmalarının düzenli olarak tutulması, 
             u) Projenin ve kullanılan malzemelerin ilgili yönetmeliklere uygunluğunu ve seçilen kesit ve 
donatıların TS 498, TS 500 ve Deprem Yönetmeliği'nde belirtilen minimum koşulları sağlayıp sağlamadığını 
kontrol etmek. Projeleri, tespit edilen hatalı ve eksik kısımların düzeltilmesi amacı ile proje müelliflerine 
iletmek ve düzeltmelerin yapılmasını sağlamak 
             ü) Zemin Etüd projelerinin incelemesini yaparak onay vermek, Başlama, toprak, temel, su basman 
vizesi  kontrollerinin diğer müdürlüklerle koordineli olarak sağlanmasından sonra onanması, 



 

 
Yapı Kullanma Birimi  
 

       MADDE 13- 1) Bağlı Bulunduğu Makam: Müdür ve Şef  
               2) Sorumluluk Alanı: Müdür ve Şef'in emir ve direktiflerinin,  5216 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanun’u, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’u ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler kapsamında 
yerine getirilmesidir.  
               3) Görevleri: Yapı Kullanma  Birimi mevzuatta belirlenen kurallara, Yasalara ve süreçlere 
uymak koşulu ile aşağıdaki görevleri yerine getirir. 

 
 
               a) Tasdikli arşiv projelerine göre yerinde tetkik yapılarak binanın   veya tamamlanan kısımlarına yapı 
kullanma belgesi verilir.  
               b) 1957 yılından önce mevcut binalar tastikli projelerine veya özel idare kaydına göre yerinde tetkik edilerek 
yapı kullanma izni yerine geçen yazı, su ve elektrik bağlanabilmesi için uygunluk belgesi verilir. 
               c) Ruhsat almış binaların onaylı arşiv asansör projelerine göre yerinde tetkiki yapılarak, asansör muayene 
raporu verilir.  
               ç) Ruhsat almış binaların onaylı arşiv tesisat projelerine göre yerinde tetkiki yapılarak, tesisat raporu 
hazırlanır.  
               d) Yapı Denetim mevzuatına göre işlemleri tamamlanan yapılara sertifika verilir. 
                e) Arşiv dosyasından yapı kullanma belgesinin onaylı sureti verilir.  
                f) Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmalar yapılır. 
                g) Bağlı bulunduğu amirin vermiş olduğu benzer görevleri yerine getirir. 
 
 
          Hakediş Birimi 
 

          MADDE 14-1) Bağlı Bulunduğu Makam: Müdür ve Şef  
               2) Sorumluluk Alanı: Müdür ve Şef'in emir ve direktiflerinin,  5216 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanun’u, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’u ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler kapsamında 
yerine getirilmesidir.  
               3) Görevleri: Hakediş Birimi mevzuatta belirlenen kurallara, Yasalara ve süreçlere uymak 
koşulu ile aşağıdaki görevleri yerine getirir. 
 

                a) 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa ve Uygulama Yönetmeliğine göre yapı denetim kuruluşlarının 
hakediş işlemleri yapılır.  
                b) Yapı denetim kuruluşlarında görevli personel ve müteahhit değişiklikleri Bakanlığa bildirilir.  
                c)Yıl sonunda Yıl Sonu Tespit Tutanağı onaylanır. 
                ç) Yapı tamamlandıktan sonra İş Bitirme Tutanağı onaylanır.  
                d) Yapı Denetim Yasası Mevzuatına göre tamamlanan yapıların yapı denetim kuruluşlarına sicil verilir. 
                e) Ruhsat alınan binaya ait yapı denetim hizmet sözleşmesinin feshi ile ilgili işlemler yapılır. 
                f) 4708 sayılı kanuna aykırı binalara, yapı denetim kuruluşunun görevden ayrılması veya mimar ve 
mühendislerden birinin yapı ile ilişkisinin kesilmesi durumunda yapı tatil tutanağı hazırlanarak inşaat durdurulur.  
               g) Hakediş raporlarını onay için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderir. 
               ğ) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde onaylanan Hakediş raporlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 
veya Mal Müdürlüklerine gönderilir  
 
 
 
           İdari İşler Birimi  
 

        MADDE 15- 1) Bağlı Bulunduğu Makam: Müdür ve Şef  
               2) Sorumluluk Alanı: Müdür ve Şef'in emir ve direktiflerinin,  5216 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanun’u, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’u ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler kapsamında 
yerine getirilmesidir.  
               3) Görevleri: İdariİşler Birimi mevzuatta belirlenen kurallara, Yasalara ve süreçlere uymak 
koşulu ile aşağıdaki görevleri yerine getirir. 

                    a) Müdür, Birimler yetkilisi ile Birim Yetkilisinin verdiği direktif ve talimatları doğrultusunda çalışır.  
                    b) Personelin devam durumu, rapor, izin, disiplin cezaları gibi belirleyen tabloyu düzenler, bu işlemleri 
müdür ve müdür yardımcısının bilgisi dahilinde yapar ve takip eder.  



 

                    c) Müdürlüğe gelen evrakları evrak kayıt defterine günü gününe kayıt eder, varsa evveliyatlarını ekler, 
imza föyüne yerleştirir, müdüriyet makamına sunar. 
                    ç) Müdürden havaleleri yapılan evrakları ilgili birimlere veya kişilere verir, defterin ilgili bölümüne kime 
verildiğini not eder.  
                   d) Acil ibaresi olan evrakları anında müdüre iletir, havalesini yaptırır, ilgilisine verir.  
                   e) Her ay maaş bordroları ve üç ayda bir ek özel hizmet tazminatı bordrolarını maaş tahakkuk 
müdürlüğünden alır. Bununla ilgili işlemlerin mevzuata uygun olarak tamamlanmasını sağlar.  
                   f) Müdürlük personelinin yıllık vergi iade zarflarının kontrolünü ve dökümünü yapar. Hesap İşleri 
Müdürlüğü’ne teslim eder.  
                   g) Personelin ilaç parası, faturaları toplanır, kontrol edilir, Müdürlükte saklanmak üzere dosyalanır, Hesap 
İşleri Müdürlüğü'ne gönderilir. Ödeme gününde parayı alıp, ilgili personele dağıtır. 
                   ğ) Müdürlükte görevli personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmelerde, avans evrağını düzenleyip, 
ilgili kişinin avans almasını sağlar. Görev dönüşünden itibaren bir ay içerisinde avans kapatma işlemini sonuçlandırır. 
                    h) Müdürlüğün ihtiyacı olan demirbaş ve kırtasiye malzemelerinin Satın alma Müdürlüğünce alınmasının 
teminini sağlar.  
                     ı) Resmi gazete, muhtelif yayın aboneliği ile ilgili işlemlerin yapılmasını ve müteakip dönemlerde 
işlemlerin yenilenmesini sağlar.  
                    i) Müdürlüğün kullanımındaki telefon ücretinin günü gününe tahakkuku ve gereğinin yapılmasını sağlar. 
                    j) Müdürlük demirbaşına kayıtlı tüm malzemeler ile ilgili gerekli işlemi yaparak demirbaş defterinin 
mevzuata uygunluğunu sağlar. 
                    k) Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmalar yapar.  
                    l) Bağlı bulunduğu amirin vermiş olduğu benzer görevleri yerine getirir. m) Eğitim seminerine katılacak 
personele Başkanlık Olur'u alarak gerekli yazışmaların yapılması.  
                   n) Müdürlüğün kadrosunda bulunan ve ayrıca fiilen çalışan tüm personelin özlük hakları ile ilgili 
yazışmaların ve demirbaş, ayniyat, ödenek işlemlerinin yapılmasını, müdür ve Şefin vereceği emir ve direktiflerinin 
657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında yerine getirilmesidir. 
 
        
 
          Arşiv Birimi  
 

          MADDE 16- 1) Bağlı Bulunduğu Makam: Müdür ve Şef  
               2) Sorumluluk Alanı: Müdür ve Şef'in emir ve direktiflerinin,  5216 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanun’u, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’u ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler kapsamında 
yerine getirilmesidir.  
               3) Görevleri: Arşiv Birimi mevzuatta belirlenen kurallara, Yasalara ve süreçlere uymak koşulu 
ile aşağıdaki görevleri yerine getirir. 

 
 
               a) Arşiv yönetmeliği çerçevesinde hizmetler yürütülür. 
               b) Arşivdeki evrakların dosyalama talimatına göre düzenli tutulması sağlanır.  
               c) Müdürlük elemanlarınca arşivden talep edilen dosyalar zamanında temin ve teslim edilir.  
               ç) Talep edilen ve teslim edilen dosyalar zimmet karşılığında şubelere, Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne ve Harita 
Müdürlüğü’ne teslim edilir veya alınır.  
               d) Arşivdeki evrakların ve dosyaların daha düzenli tutulması ve korunması için gerekli önlemler alınır.  
                e) Arşiv dosyasındaki evrakların bilgisayara aktarımı yapılır. 
                f) Bağlı bulunduğu amirin vermiş olduğu benzer görevleri de yerine getirilir. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon 
 
 

Görevlerin İcrası 
MADDE 17- (1)Müdürlükteki görevlerin icrası; 
a) Müdürlüğe sistem üzerinden gelen evrakların ilgili personele havalesi yapılır. 
b) Müdürlükteki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür. 
c) Müdürlükte görevli tüm personel kendilerine verilen görevleri yasa ve 

yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. 
 



 

İşbirliği ve Koordinasyon 
MADDE 18- (1) Müdürlük içinde ve diğer müdürlükler arasında işbirliği ve koordinasyon 

aşağıdaki şekilde sağlanır; 
a) Müdürlük ve diğer müdürlükler arasında ve müdürlük içinde koordinasyon müdür 

tarafından sağlanır. 
b) Müdür gelen evrakları gereği yapılmak üzere ilgili birimlere veya personele havale eder 

gerektiğinde not düşer gerektiğinde evrak ile ilgili olarak personel ile görüşür. 
c) Birimlerdeki görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca 

ulaştırır. 
d) Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin herhangi bir nedenle görevlerinden 

ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti 
altında bulunan eşyalarla ilgili olarak, 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

 
(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi, 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar Menderes Belediye 
Başkanlığı İmza Yetkileri Yönergesi ile yürütülür. 

 
ALTINCI BÖLÜM 

Arşivleme ve Dosyalama 
 
 

Arşivleme ve Dosyalama 
MADDE 19- (1) Belediyenin birimlerinde kurum içi ve kurum dışı tüm yazışmalar ilgili sistem 

üzerinden yapılır. 
 

2) Kurum dışı gelen e-imzalı yazı ve ekleri sistem  üzerinden ilgili birimlere ilgili  birim 
tarafından havale edilir. E-İmzalı olmayan yazı ve ekleri ise Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından dijital 
ortama aktarılarak birime sistem üzerinden havale edilir. 

 
(3) Müdürlükte üretilen ve müdürlüğe gelen tüm evrak ve belgeler sistem üzerinden Standart 

Dosya Planı’na göre tasnif edilir ve dijital ortamda dosyalama yapılır. 
 

(4) Dosyaların saklama planı ve imha süreleri “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında 
Yönetmelik”te belirtilen kriterler göre sistem üzerinden planlanır ve süresi gelen evraklar sistem 
tarafından imha edilir. 

 
YEDİNCİ BÖLÜM 
Denetim ve Disiplin 

 
 

Denetim ve Disiplin 
MADDE 20- (1) Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine haizdir. 

 

(2) Müdür birinci disiplin amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri 
yürütür. 

 

(3) Birim personelinin mesai saatlerine riayat etmesi ve kılık kıyafetlerinin 25.10.1982 tarih ve 
17849 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “ Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan 
Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygunluğundan, birim müdürüne karşı 
sorumludur. 

 
 
 
 
 



 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 

İmza Yetkilisi 
MADDE 21- (1) Müdür, Müdürlük  hizmetlerini yürütmek, müdürden  sonra  gelmek ve müdüre 

karşı sorumlu olmak üzere müdürün teklifi ve başkanlık makamının onayı ile imza yetkilisi 
görevlendirilebilir. 

 
Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar 
MADDE 22- (1) İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat 

hükümlerine uyulur. 
 

Yürürlük 
MADDE 23- (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi’nce onaylanmasını müteakip ilan edildiği 

tarihte yürürlüğe girer. 
 

Yürütme 
MADDE 24- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 
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