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2019i6 Sayılı Komisyon Kararı
Ödemiş Belediye Başkanlığı Sağlık İş|eri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

MECLis BAŞKANLIĞINA
Hukuk Komisyonumuz

1l

Kasım 2019 pazartesi günü saat 16:00'da Hukuk
Komisyonu Başkanı Gülin Varış ÖZLÜ, Üye Nazan DÖNMEZ, Üye Sü|eyman Gökhan
KARA ve Üye Anıl TAŞ'ın katılımı ile toplandı. Toplantıya İbrahim Onur ATBİN katılmadı.
Toplanhda Belediye Hukuk İşleri Müdür Vekili Avukat Burak Can hazır bulundu.
Belediye Meclisimizin 04.11.20l9 tarihli toplanısında alınan 301.05.149 sayılı
kararı ile 1710212006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mevzuat Hazırlama
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ve 5393 Saylı Belediye
Kanunu'nun 15 (b) maddesine dayanılarak hazırlanan " Ödemiş Belediyesi Sağlık İşleri
MüdürIüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği " taslağının ihtisas komisyonumuzca
incelenmesine karar verilm iştir.

Yönetmeliğin incelenmesinde içeriğinin Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları
Hakkındaki Yönetrnelik İçeriğine uygun olduğu, Sağlık İşleri Müdürlüğünün görev
tanmlnın ayrıntılı bir şekilde yapılmış olduğu, çalışma usul ve esaslarının detaylandırıldığı.
bu hali ile Yönetmeliğin üst hukuk normlarına aykırılık göstermediği ve yürürlüğü ile
önünde hukuken bir sakınca olmadığı tespit edilmiş olup onaylanması
ğne gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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MADDE

1- (1) Bu yönelmelik, Ödeııiş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürltiğü'ntin
ve esasları, görev, yetki ve y|iktiınltilükleri ile diğer ıntidürlüklerle ilişkilerde
izlenecek usul ve esasları düzenleınektedir.
Kapsam
MADDE 2- (l) Bu yönetmelik, Ödemiş Belediyesi Sağlık İş|eri Müdiirlüğü'nde
görev yapınakta olan bütün personeli kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik üla7l2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye
Kanunı-ı'ntın 15 inci maddesinin (b) bendi ile aynı Kanuı,ı'un 49 uncu maddesi uyarınca
l-ıazırlanınıştır.

çalışına ı-ısul

Kuruluş

MADDB 4- (l) Ödeıniş Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğti 5393

sayılı

Belediye Kanunu'nun 48 inci ınaddesi ve Belediye ve Bağlı Kı.ıruluşları ile Mahalli İdare
Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetınelik lrüktiınlerine göre Ödenıiş
Belediye Meclisinin a2l04l2007 tarih ve 15 sayılı kararıyla kurulınuştur.
TcşkiIat yapı§ı
MADDE 5- (1) Ödeıniş Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğüııüıı teşkilat
yaptSt;

a) Sağlık İşleri Şefliği,
b) Heınşirelik birimi,

c) Hasta nakil ambulans ve evde sağlık hizmetleri birimi,
Ç) İdari işler biriıni ve alt birinılerinden oluşmakta ve memur ve işçi personelle lrizmet
yürütülmektedir.

Tanımlar

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik'te
a)

b)

Başkan

:

sözü geçen,

Ödemiş Belediye Başkanı'nı,

Başkanlık : Ödemiş Belediye Başkaır|ığı'ırı,

c) BaŞkan yardımcısı

Müdürlüğüıı bağlı olduğu ilgili Başkan Yardınıcısı'nı,
: Ödeıııiş Belediyesi'ni,
d) EBY: Elektronik Belge Yöıretim Sistenıini,
e) KEP: Kayıtlı Elektronik Postayı,
f) Meclis
: Ödemiş Belediye Meclisi'ni.
g) Müdür : Sağlık İşleri Mtldtlrü'nü,
ğ) Müdürlük : Sağlık İşleri Müdürlüğü'nii,
lr) Personel : Sağlık İşleri Müdürlüğü personelini,
ı) SDP: Standaıt Dosya Planııı,
ç) Belediye

§
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Yönetmeliği

Sayfa 1

i) Şef: Ödeıniş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı şefleri,
j) Yardımcı sağlık personeIi: Memur, büro personeli, hemşire, sağlık memuru,

paramedik, acil tıp teknikerini, psikolog'u.
k) Yönetn-ıelik: Sağlık İşleri Müdürlüğti Görcv ve Çalışııa Yönetmeliğini,
ifade eder.

ixiNciBöLüM
Görev, Yetki ve Sorumluluk|ar

Müdürlüğün görevlcri

MADDE

7- (l

) Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtilıniştir.

a) 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Belediye Başkanlığının vizyonu, nıisyonu, stratejik
planı ve pertbrmans programı doğı,ultusunda sağ|ık ve ilgili diğeı alanlarda fbaliyetler yapar.
b) Müdürlüğe tahsis edilıniş olan lıer türlii alan ve tesisiı,ı işletilebilmesi için geıekli iş

ve işleınleri yapar, personel görevlendirir.
c) Belediye çalışanlarına ve Ödenıiş ilçesi sınırları içerisinde yaşayan halka yönelik
koruYucu sağlık hizmetlerinin sunulması, sağlıkla ilgili eğitim
çalışnıaları yapılması, gerekli
görüldüğünde PeriYodik muayene ve sağlık taranrası yapılması veya yaptırılınası faaliyetlerini

yürütür.

ç) siviI toplum kı-ıruluşları, kamu kuı,um ve kuruluşları, özel ve tüzel kişiieı ile iş
birliği içinde etkinlikler planlar ve uygular.
d) Evde yaşlı ve hasta bakıını elemanı yetiştirilınesi amacıyla ilgili kuruluşlarla
işbiıliği içinde ııeslek edindiı,me kursları ve seıtifika prograır-ıları düzeırler.
e) sağIıkla ilgili rehberlik ve danışınanlık lıiznıeti ve psikolojik destek işlerini yapar.
l) yaşlı ve engelli kentlilerimize destek projeIeri hazırlar, uygı.ılar, bu konuda
kurtılmuş sivil toplunı kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapar, yaşam

alaç, gereç ve malzeme]eri aIır, dağıtır, gerektiğinde bu koı,ıuda tesisler açar, işletir.
g) Belediyenin görev ve yetki alanına giren ve kenti ilgilendiren her
konuda fonIu ve
tbnsuz proje hazırlaı. ve uygulama süreçlerini takip eder.
ğ) Be|ediyenin ulusal ve uluslararası düzeyde uyguladığı/uygulayacağı tüm kalite.

çevre, iş sağlığı ve güvenliği, vatandaş memnuniyeti ve diğer iyileştirıne çalışmalarına
yönelik yönetiın sistemleri, standartlar ve kabullerin getirdiği/getireceği politikalara
uygun
olarak iş ve işlemlerini yürütür.
h) Huzurevi ve Barınma evinde ücretsiz ve ücretli kalan kişilerin
bakım ve barıııma ile
sağlık hizmetleri karşılar.
ı) Çevre sağlığı ile ilgili yasal görevleri yerine getirir.
i) Toplum sağhğını etkileyen haşerelere karşı ilaçlama hizmeti verir.
j) Hasta nakil ambulansı ile ihtiyaç sahibi vatandaşların nakil işlemlerini yürütür.
k) Evde sağlık hizmetleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza
evde sağlık
personeli tarafından basit tıbbi ııüdahale hizmeti verir.
l) 60 yaş üstü vatandaşlarımıza sağlıklı yaşlanına kapsamında çeşitli hizmetler sunar.
m) Sağtık personeli ile yeni doğan ziyaretlerini yapar.
n) İhtiyaç sahibi olup yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara günlük
sıcak
yemek dağıtımı yapar.
o) sağlık hizmetleri ile ilgili faaliyetler için dergi, kitap, afiş, broşür ve eğitim
llleri gibi ürünlerin; tasarım, baskı, temin ve dağıtım işlerini yapar.
5ağlık işleri Müdürlüğü Görev ve Çallşma Yönetme|iği

ö) Sağlıkla ilgili konularda ödüllü yarışmalar diizenler veya farklı kurumlar tarafından
düzenlerııniş yarışnıalarda dereceye girenleri ödüllendirir.
p) Ulusal vc uluslararası kurı"ıluşlar tarafından organize edilebilecek sağlık ve değişim
progı,amlaıına katılımları içiu gerekli iş ve işlemleri takip eder.
r) Miidürlüğün, 10/12/2003 tarihli ve 50l 8 sayılı Kamu Mali Yönetiıni ve Koııtrol
Kanunu'ııa göIe kurrımun slratejik planı doğrultusunda yıIlık biitçcsini hazırlar.
s) Müdürlüğün 50l8 sayılı Kanıına göre tüm taşınür işlemlerini yürütür.
ş) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilikler ya da malrkemeler
taratlndan görev alaııına giren konular hakkında istenilen bilgileri verir, yazışmaları yapar.
t) Müdi.irlüğe bağlı büroların belediyenin diğer birimleriyle koordineii biçimde
çalışı-ııalarını sağlar.
u) Miidürlilk, bunlar dışında, mevzuatın öngördüğii diğer görevleri ile başkanlıkça
verilen görevleri nıevzuat çeıçcvesinde yapal ve yürütür.
Müdürlük yetkisi
MADDE 8- (l) Müdürlük, biı yönetmelikte sayılan göıevleri ve 5393 sayıIı Kanuna
dayanarak belediye başkanınca kendisine verilen görevleri kaııuıılar çerçevesinde yapmaya
yetkilidir.

Müdürlüğün sorumluluğu
MADDE 9- ( J ) Müdürlük, belediye başkanınca verileı-ı ve bu yönetmelikte tarif
edilen görevler ile ilgili nıevzuatta belirtileıı görevleri gerekeıı özen ve çabuklukla yapınak ve
yüriitınekte sorı.ıml ı"ıdur.
(2) Müdürlük, belediyenin stratejik plantnda ön gördüğü misyon, vizyon ve ilkeIeri
doğruItrısuııda hizırretlerini yerine getinııekle sorrımludrır.
Birimlcrin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 10- (l ) Birimlerin görev ve sonınılulukları aşağıdaki gibidir:
a) HenıŞirelik birimi: kişiledn muayenej tetkik ve tedavilerinin uygulanması, kişileri
gerekli durumlarda üst basamak sağhk krıruluşlarına sevk işleınlerinin yapılması işIemleri
yürütiilür. Hemşirelik hizmetleri kapsamında tıbbi bakım ve ınüdahaleler yapılır. 65 yaş tistü
vatandaŞlarımıza sağlık l-ıizmetleri. temel bakım hizınetleri. kişisel gelişim faaliyetleri, sosyo_
kültürel faaliyetler, psiko-sosyal destek hizmetleri ve eğitsel hizmetler sunulur.
b) Hasta nakil ambrılans ve evde sağlık hizmetleri birimi: İhtiyaç sahibi vatandaşların
hasta nakil aııbulansı ile adresten adrese nakil işlenıi gerçekleştirilir. Evde sağlık hizmetleri
kaPsamında ihtiyaç sahibi valandaşlarımıza evde sağlık personeli tarafınclan basit tıbbi
müdahaIe ve sınırlı invaziv girişimi hizmetleri sunulur.
c) İdari işler birimi: Müdürlüğü ilgilendiren her türlü evrak hazırlanması, kayıt, arşiv.
havale işlemleri ile puantaj hazırlanması, ödeme evraklarıırın hazırlanması, faaliyet
raporlarının hazırlann]ası, taşınır kayıt işlemlerinin yürütülmesi, personel ve satln almaya
ilişkin tüm işlemler yapılır.
Ç) Birimler, Yönehıeliğin 7 inci maddesinde beliıtilen faaliyetler ile ilgili müdür
tarafından verilen iş ve işIemleri yapar.
b) Birimler, müdürlükçe verilen ve mevzuatın öngöIdüğü diğer görevleri yapar.
Müdürün görev, yetki ve sorumluluk|arı
MADDE ll- (l) Müdürün görevleri aşağıdaki gibidir:

k işİeİi

Müdürlüğü Görev ve Çal|şma/Yönetmeliği

a) Müdür, 7, 8 ve 9'uncu maddelerde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukların yerine

getirilmesini sağlaınakla yükümlü olup, başkanlık ınakamı ile başkanın görevlendirdiği
başkan yardııncısına karşı sorumludur.
b) Miidürlüğii temsil edeı,.
c) Mlidürlüğün yönetiıniııde taın yetkili kişidir. Müdürlüğiin her tiirlü çalışmalaı,ıııı

dtizenler.

Mtidürlüğün tahakkuk amiri, harcan-ıa yetkilisi ve miidürlük personeliıriır anıiridir.
d) Müdürltlğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyoı-ıu sağlar.
e) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
t) Personeli arasında yazılı veya sözlü görev dağılımı yapar.
g) Miidürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, prograınlayarak, çalışnıaların bu
programlar doğrultrısunda yürütülınesini sağlar.
ğ) Müdürlüğün sttatejik plan, perfbrınans plogramt ve yı|lık faaliyet raporunun
hazırlaı-ımasını sağlar.
h) Müdürlüğün yıllık bütçesinin hazırlaıımasını sağlar.
(2) Müdürün yetkileri aşağıdaki gibidir:
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevleriıı, başkanlık makan-ıınca uygun görü|en
Prograınlar geIeğince yülütülnıesİ içiı-ı gereken kararları ve tedbirleri alınak ve uygı.ılatmak.
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve
yetkilerin ahnması için Başkanlık Makaı,ııına önerilerde brılunmak.
c) Müdürlük ile i|gili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi.
ç) Müdürlük emrirıde görev yapan persoııele. ilgili yönetmelik çerçevesinde ödül ve
takdirname, yer değişliıme gibi personel işleınleri için bağlı brılulıduğu başkan yardımcısı ile
başkanlık makamına öneri lerde bulunnıak.
d) DisiPlin amiri olarak personeline, mevz]-ıatta öngörülen disiplin cezalarınl velTne
yetkiSi.
Ç)

e) Mlidürlüğüne bağlı kadro görevleriniıı yerine getirilmesinde siireli ve ani
denetlcmeler yapma, karşılaştığı aksaklıkları giderınek.
f) sorumlu olduğu tiim personelin yıllık, mazeret, hastalık, doğum, ücretsiz, vb. izin
kullanış zamanlarını planlamak ve kullanılmasını sağlamak.
g) Geçici süre görevde bulunanıayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz
olan personelden birini miidürliiğe vek6let etmek üzere belirlemek ve başkanlık makamına
onaya sunmak.

ğ) Birimdeki ttim görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapmak.
h) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kurulı-ışlarla
istişare yapmak.
(3) Müdür, 657 sayılı Kanun ve diğer belediye mevzuatlnln, kendisine yüklediği görev

ve yetkilerin yerinde ve zamanında krıllanı]masından sorumludur.

Şefin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 12- (l ) Şefin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
a) Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına göre yapar veya
yaptıflr.
b) işlerini plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını vaktinde
k İşleri

r

Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

pL,,-o+_-_

c) Emrindeki personele iş dağıhını yaparak onlara görev verir ve sonuçlarını alır.
ç) Müdür tarafından verilen görevleri müdür adına ytirtitiir.
d) Şefliğe ait iş ve işlemlerden müdüre karşı sorumludur.
e) Yönetıneliğin l0'uncu maddesinde belitilen birimlerin görevlerini yerine
getiri]mesi adına müdüriin gözetimiııde geıekli çalışmaIarı yiiriitür.

f) Bu Yönelı-ıelikte belirlenen miidürliik görevleriırdeır kendisine tevcli edilenleri

yerine getiı,ir.
(2) Şef; Belediye mevzLıatı ile diğer mevzuatln kendisine yüklediği görev ve yetkilerin
yerinde ve zamanında kul]anılmasından sorumludur.

Personelin görev, yetki vc sorumlulukları
MADDE 13- (l ) Personelin görev, yetki ve sorum lı-ılukları aşağıdaki gibidir:
a) Personel, bu Yönetn-ıelikte belirtilen iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde, eınir ve

talin-ıatIar doğrultı,ısunda gereken özen ve sütati göstererek yapar.

b) personel görevlerini yaparken lnevzuatın tanımış olduğu tüm yetkiieri kullanır.
c) Personel iş ve işlemlerden amirleriıie karşı hiyerarşik olarak sorumludur.
Ç) Personel, görev tanımında yer alınayan ancak amirleri tarafından göreviyle alakalı
verilecek diğer görevleri de yeriıre getirir.
getirir.

d) Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine

e) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini gelişlirir, bu amaçlı etkinliklere istekli
olarak katıllr.
koyar.

f) Bulunduğu pozisyoııun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı

ortaya

g) İş bölüşümü esasları d6hi]inde, eş diizey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon
içerisiırde çalışır.

ğ) Verilen iŞi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az ııaliyetle yerine getirir.
h) Kendisinin veriınli ve etkiıı çalışmasına yardını edecek bütün konularda bilgisini

devamlı aıtırır.

ı) Faaliyeti için

hazır|ar.

amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz

i)

Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştiriı..
j) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder.
k) Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar.
Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunmaz.
l) lrk, sınıfve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.
m)Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla
görevli evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden
ayrılamaz.
n) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetleıin uyumlu ve düzenle yürütülmesi, personel
arasındaki düzenin sağlanması için herkes, gayret ve çaba gösterir. olumsuz bir durulnda
konu müdüre yansıtrlır. Müdür bu konuda gerekli önlemleri alır.
o) Evde sağlık hizrııetleri ve hasta nakil ambulans hizmetleri kapsamında başvuruları
kaYıt altına a[ır. Gerekli rande\u sistemini oluşturur ve ilgili personele randevu bilgilerini
işleri Müdürlüğü Görev Ve Çallşma/Yönetmeliği

ö) ileri yaş sağlıklı yaşaın merkezine yapılan başvuruları kayıt altına alır. Kurs
kayıtlarını oluşturur.
p) Belediye hizmetleriııde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket edilir,
ı.ıygulaınalarda adaletli oln-ıaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışılır.
(2) Persone| 657 sayılı Kanun ve diğer belediye n]evzuatının, kendisine yüklediği
görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorrımludur,

üçüNcü nöıürı,ı
Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin alınması

14- (l) Müdiirlilğiin tüm personeline verilen belgeler, dosyalar ve tüın işler
elektronik velveya fiziksel ortaında kaydedilerek ilgilisine verilir.

MADDE

Görevin plınlanması
MADDE 15- (1) Müdürlükteki iş ve işlemler müdür tarafından düzenleneır plan
dAhilinde yürütülür.

Görevin yürütülmesi
MADDE 16- (1) Müdürlükte görevli tüm persoııel, kendilerine verilen görevleri yasa
ve yörıetmelikler doğrultusunda gerekeıı özen ve siiratle yapnıak zorundadır.

nön»üNcü görüIvl
İş

Birliği

ve Koordina§yon

Müdürlük büroları arasında iş birliği
MADDE 17- (1) Müdürlük büroları arasındaki iş birliği ve koordinasyon

müdür

tarafindan sağlanır.

Koordinasyon
MADDE 18-

(l)

Personel arasındaki iş birliği ve koordinasyon, müdür tarafından

sağlanır.
(2) Müdürlüğün yazışmaları başkanın veya yetki verdiği başkan yardımcısının imzası
ile yürütülür. Müdiirlüğün, belediyeniıı diğer birimleriyle olan yazışmaları müdürün imzası ile
de yürütülebilir. İmza yetkisi devri hükümleri btı fıkradan istisnadır.

BEşiNci nÖrÜrvı
Evraklarla İlglll İşlemler ve Arşivleme
Gelen - giden cvrakla ilgili yapılacak işlemler
MADDE 19- (1) Mtidürlüğe geleır evraklarla

ilgili

yapılacak işlemler aşağıdaki

gibidir:

a) Belediyeye her türlü kanal ile şahsen, telefon, faks, posta, kurye, sosyal ırıedya, ve
benzeri gelen başvurular EBYS üzerinden alınarak dokümaıılaştırılır.
b) Başvurular, konusuna göre ınüdürli.iğe fiziksel ve elektronik ortamda sevk ediIir.
c) Müdürlük, gelen başvuruları kontrol ederek fbaliyet alanına giren başvuruların
sevkini fiziksel ve elektronik ortamda kabul eder.
ç) Müdtirlüğe gelen başvurular EBYS üzerinden ilgili personele müdür veya
yetkilendirdiği kişi eliyle doğrudan zimmetlenerek işlemlerin yapılması sağlanır.
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İşleri Müdürlüğü Görev ve
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d) İŞlemi tamamlanan evraklar müdürlük arşivinde ijziksel ve elektronik ortamda
saklanır.
(2) Müdürlükten gideıı evraklarla ilgili yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir:
a) işleme alınan başvı.ırularla ilgili tüm iş akışları EBys i-izeriııden
çözüınlenir.
Süreçte elektronik ve/veya mobil imzalar kullaııılır.
b) BelediYe iÇerisinde müdürlükler arası yazışnıalarda giden evrak elektronik ortan-ıda
(iç yazışnıa gibi) gönderilir.
c) Belediye dışında posta, kurye, ve benzeri gidccck evraklar, müdürlük tarafından

l-ıazırlanarak evrak çıkışıı-ıı sağlayan bitime gönderi Iir.

ç) E-yazışma paketi ile üretileıı belgelerin, belediye dışına kEp yoluyla ilgili kuruma

eIektronik ortaında mevzuata uyguır bir şekilde göııderilmesi sağlanır.
d) Müdürllik tarafından hazırlanan evraklarda, Resn-ıi Yazışınalarda Uygulanacak Usul
ve Esaslar Hakkında yönetmelik dikkate alınır.

Arşivlemc ve tlosyalama işlemleri
MADDE 20- ( l ) Belediye içerisinde flziksel ve elektronik arşivleme ile ilgili
yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir:
a) BelediYeYe dıŞarıdan gelen evraklar, taranıp akıllandırılarak belediye elektronik
arŞivine kaYdedilir. Tasnif editen fizikse] evraklar, belediye genelini ilgilendiriyorsa beIediye
fizikseI arşivine, müdürlükleri ilgilendiriyorsa ilgili ınüdüıliiğe gönderilir.
b) Müdürlüklerde iŞ süreçleri boyuırca belgeler elektronik ortamda oluşnırularak birım
e]ektronik arŞivinde dosyalanır. İş süreçleıinde ıslak iıııza gereken ve fiziksel olarak
üretilen
evraklar, miidtir|iik elektronik arşivinin yanıııda fiziksel arşivinde de dosyaIanır.
c) Belediye içerisindeki ıiim t'izikseI ve elcktroııik dosyalaıııa - arşivlcııe işlenı lcri
SDP'na rıygun olarak yapılır.
ç) Mlidürlük, müdürlük aı.şivinde saklama süresi dolan evrakları kurum arşivine
devreder ve inılıa edilııesi gereken evrakları SDP'ııa uygun olarak hazırlanan
iınha planına
göre Yazı İşleri Miidürlüğüne bağh arşiv birimiııiıı koordiırasyonuırda, imha
komisyonunun

oı]ayının ardından inrlra eder.

ALTINCI BÖLÜM
Denetim
Denetim ve disiplin hükümleri
MADDE 2l- (l) Mildürün denetim ve disiplin yetkileri aşağıdaki gibidir:
a) Müdür, tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
b) Müdür, l'inci disiplin amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda
işlemleri
yürütür.

(2) Mtidürlükte çalışan Iünı personelin izin, rapor. derece ve kademe
ilerlemesi,
ödüllendirme ve cezalandırma ve benzeri işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan
özlük dosyası

,

tutulur.

YEDiNCi BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 22- (1) Bu Yönetınelikte hüküm brılunmayan hallerde yürürlükteki ilgili

mevzuat hükümlerine uyulur.

Müdürlüğü Görev ve Çalışma Y

Yürürlük
MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik, Ödenıiş Belediye Meclisinin kabulü
ve 24l05llg84
tarihli 30l 1 sayıIı Resmi cazetede yayıınlanacak olan yönetmelikler
Hakkında

hükümlerine göre yapılacak ilanı ile yürürlüğe girer.

kanun

Yürütme

hükümleri Ödemiş Belediye Başkanı ve gözetiıninde

Sağlık

(-,

ödemiş Belediyesi
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