
   
                                                  T.C. 

ALTIEYLÜL BELEDĠYE MECLĠSĠ 

HUKUK ve TEMEL HAKLAR KOMĠSYONU RAPORUDUR. 

 

Rapor Karar Tarihi: 25.11.2020 

 

Rapor Karar No: 09 

 

Belediye Meclisimizin Kasım ayı olağan toplantısında görüĢülerek komisyonumuza 

havale edilen, Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Mezarlık Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile 

Cenaze Defin Hizmetleri ÇalıĢma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği ile ilgili evrak 

görüĢüldü.  

 

Yapılan görüĢme ve incelemeler neticesinde; 

Ġlçemizde cenaze hizmetleri Sağlık ĠĢleri Müdürlüğüne bağlı Mezarlık Birimi 

tarafından verilmekte olup, Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Mezarlık Birimi Görev, Yetki ve 

Sorumlulukları ile Cenaze Defin Hizmetleri ÇalıĢma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi (m) fıkrası gereğince kabul edilmesi 

komisyonumuzda oybirliği ile uygun bulunmuĢtur. 

 Meclisimizin takdirlerine saygı ile arz olunur. 25.10.2020 

 

   BALIKESĠR ĠLĠ 

ALTIEYLÜL BELEDĠYESĠ 

SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 

MEZARLIK BĠRĠMĠ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE CENAZE 

DEFĠN HĠZMETLERĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK 

                                                 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

                                            Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE( 1) -(1) Bu Yönetmeliğin amacı sıhhi açıdan mezarlık yer seçimi kriterlerinin 

tespiti ve ölümden define kadar bütün iĢ ve iĢlemlerin usul ve esaslarım belirlemektir. 

(2) Mezarlık görev ve çalıĢma yönetmeliği uygulama esas ve usullerini belirlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE (2 )- (1) Bu Yönetmelik sıhhi açıdan mezarlık yer seçimi kriterlerinin tespiti, 

mezarlık ile mezarların tesis ve inĢası, gömme izin belgesi verilmesi, cenazelerin 

yıkattırılması, kefenlenmesi, tabutlanması, nakli, defni ve icabı halinde mezarlıktan tekrar 

çıkartılması ile sağlık açısından mahsuru bulunan cenazelerin ne suretle defnolunacağı, ölü 

küllerinin nakli ve muhafazası ile ilgili usul ve esasları kapsar. 

          (2)Altıeylül Ġlçe Belediyesi sınırları içerisinde hizmet veren Sağlık ĠĢleri Müdürlüğüne 

bağlı olarak görev yürüten mezarlık biriminin yetki, görev, sorumluluk ve çalıĢma 

kurallarının ne Ģekilde yapılacağını kapsar. 



 

Dayanak 

MADDE (3) - (1) Bu Yönetmelik 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununun 211 ilâ 234 üncü maddeleri, 181 sayılı Sağlık Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile 9 

uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi, 1485-4857 sayılı iĢ kanunu. 3/5/1985 tarihli ve 

3194 sayılı Ġmar Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10/7/2004 tarihli 

ve 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, 9/6/1994 tarihli ve 3998 sayılı Mezarlıkların 

Korunması Hakkında Kanun, 26/1/1939 tarihli ve 3584 sayılı Cenaze Nakline Mahsus 

Beynelmilel Ġtilaf nameye Ġltihakımız Hakkında Kanun. 17/4/1975 tarihli ve 1887 sayılı 

Cenazelerin Nakli AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 5326 

Kabahatler Kanunu ve 4/7/1931 tarihli ve 11410 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan Mezarlıklar Hakkındaki Nizamnameye dayanılarak hazırlanmıĢtır. 

 

Tanımlar 

MADDE (4) -  Bu Yönetmelikte ifade edilen; 

BaĢkan: Altıeylül Belediye BaĢkan’ı 

BaĢkan Yardımcısı: Altıeylül Belediye BaĢkan Yardımcıları 

Encümen: Altıeylül Belediye Encümeni 

Meclis: Altıeylül Belediye Meclisi 

Müdür: Altıeylül Belediyesi Sağlık ĠĢleri Müdürü 

Mezarlık Birim Sorumlusu: Altıeylül Belediyesi Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Çınarlıdere 

Mezarlık Birim Sorumlusunu.  

Mezar Kazıcı: Altıeylül Belediyesi Çınarlıdere Mezarlığı çalıĢan personeli,  

Cenaze Araç ġoförü: Altıeylül Belediyesi Cenaze Araç ġoförünü,  

Mezarlık Güvenlik Görevlisi: Altıeylül Belediyesi Çınarlıdere Mezarlığı Güvenlik 

Personelini,  

Mezar yeri Kullanım Tahsis Belgesi: Müdürlükçe tahsis edilen ebatları ve ihtiva ettiği 

bilgilerin, cenaze ve defin hizmetleri yönetmeliğince belirlenen mezar ve mezarların hak 

sahibini ispata yarayan belgedir.  

Mezarlık: Ölülerin defin edildiği mezarların oluĢturduğu gömü alanı.  

Parselasyonlu Mezar yeri: Cenaze defin yapılacak olan yerlerin numaralandırıldığı ve 

yollarının plan ile belirtildiği mezarlıkları,  

Parselasyonsuz Mezar Yeri: Cenazelerin belli bir plan ve düzen dâhilinde defin edilmediği 

mezarlıkları,  

Tarife: Altıeylül Belediyesi’nin Meclis Kararları ile belirlediği Mali Hizmetler 

Müdürlüğünün tahsil edeceği sınıflandırmalardır.  

Cenazenin Yanındaki BoĢ Mezar Yeri: Cenaze defni yapılmıĢ mezar yerinin sağ, sol, ön 

veya arka bitiĢiğindeki eĢ yanındaki aile yeri olan boĢ mezar yerini, 

Nakli Kabir: Defin edilmiĢ cenazenin mezar yerinden çıkarılarak, baĢka bir mezar yerine 

naklini,  

Hak Sahibi: Müdürlükten kendisine mezar yeri kullanım tahsis belgesi düzenlenen gerçek 

kiĢileri, 

Cenin: Ölü doğum veya anne karnında vefat etmiĢ vatandaĢlık numarası olmayan ölü. 

 



Uzuv: Her hangi bir sebepten dolayı insan vücudunda bütünlüğü sağlayan her bir organ 

parçasının, bütünlükten ayrılmıĢ parçası 

Kimsesiz cenazesi: Her hangi bir yakını olmayan veya yakınları tarafından kabul edilmeyen 

vatandaĢlık numarası olan ölü birey 

Cenaze: Kefenlenip tabuta konulmuĢ, gömülmeye hazır durumdaki insan ölüsü 

Gayrimüslim cenazesi: Müslüman olmayan gömülmeye hazır durumdaki insan ölüsü 

Ġsimsiz cenaze: Kimliği tespit edilememiĢ insan ölüsü 

Donör veya kadavra Cenazesi: bedenini tıbbi araĢtırma amaçlı bağıĢlanan ya da kadavra 

olarak belirlenen insan ölüsü 

Ölüm Belgesi: BulaĢıcı olan veya olmayan Adli ya da doğal ölüm Ģekli gerçekleĢmiĢ insanlar 

için düzenlenen belge 

Cenaze Aracı: Cenazelerin tabut ile nakli için kullanılan, arka ünitesi soğutmalı araç.                

  Tanımlarını anlatır. 

 

      ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Görev ve Hizmetlerin Yapılması, Ölüm Belgeleri ve Raporların Düzenlenmesi, 

Çınarlıdere Mezarlığı Morg Hizmetleri, Cenaze Yıkama ĠĢlemleri, Nakil ĠĢlemleri, Defin 

ĠĢlemleri, Mezarlık Türleri, Mezar Yeri ĠnĢaat Yapım, Bakım Ġzni ve Uygulanacak 

Yaptırımlar, ÇeĢme Yapımı Talepleri ile Ġlgili Usul ve Esaslar 

Görev ve Hizmetlerin Yapılması 

MADDE( 5) - (1) Cenaze defin ve hizmetleri müdürlük tarafından yürütülür.   

(2) Mezarlık için ücretleri Altıeylül Belediye Meclisince belirlenir.  

Cenaze iĢleri: Ölüm belgesi ile müracaat eden vatandaĢlar, tarife ile belirlenen ücreti belediye 

veznesine veya hesabına yatırır. Her cenaze için; cenazede kullanılacak malzemeler 

hazırlanır. Cenazeler bulunduğu yerden alınır, gasil hanede yıkanır, dini vecibelere uygun 

Ģekilde belirlenen mezar yerine defin edilir.  

(3) Defin yapılan mezar yerlerinin, cenazenin varisleri tarafından, ücret karĢılığı alınan 5 

yıl içinde mezar yeri kullanım tahsis belgesinin alınması ve mezar üst yapının yaptırılması 

zorunludur. Belirlenen süre içerisinde mezar yeri kullanım tahsis belgesini almayan ve 

yaptırılmayan mezar yerlerinin tahsis hakkı baĢkanlık oluru ile sona erer.  

(4) 3x3=9m
2
 aile yerleri için yapılacak 2. definlerde mezar yeri kullanım tahsis belgesi, 

yer için ödeme belgesi (makbuz) veya varisi ise bunu kanıtlayacak vukuatlı nüfus belgesi ve 

diğer varislerin imzalı onay belgesi ile mezarlığa müracaat edilir. Bu belgelerden herhangi biri 

olmadığı ve 3x3=9m
2
 ücretli olan aile yerleri için ödeme yapılmadığı takdirde 2. defin 

yapılamaz. Mezarlıkta yer olduğu sürece cenazenin üzerine 2.defin yapılamaz.  

(5) 3x3=9m
2
 ve 1,2x2,2=2,64 m

2
 defin olmuĢ yerler için ücretler Belediye Meclisinin 

belirlediği en son ücret tarifesi uygulanacaktır. Mezar yeri kullanım tahsis belgesi için aile 

mezar yerleri tahakkuku hemen oluĢturulurken, tek kiĢilik yerler için tahakkuk mezar yapımı 

(mermer baĢ ve çevresini çevirme iĢlemi) için talepte bulunulduğu tarihte veya hemen 

yapılarak, ödeme belediyemiz veznesine yapılacaktır. 

(6) Cumartesi, Pazar, Bayram ve Resmi tatil günleri dâhil cenaze iĢleri kesintisiz olarak 

devam eder.  

 



(7) Defin olmuĢ fakat herhangi bir sebeple (yol, ağaç büyümesi, toprak kayması vb.), 2. 

Defin hakkı olan yerlerin, aynı mezarlıkta idarenin göstereceği mezar yeri kullanım tahsis 

belgesine istinaden mezar yeri tahsis edilir. Bu durum arĢive kayıt edilir. 

(9)Mezarlığa defin olan cenazeler için yer tahsisleri ve tahakkukları müdürlükçe yapılır. 

3x3=9m
2
 aile yerleri için aynı gün içerisinde tahakkuk yapılır. Mezar yeri kullanım tahsis 

belgesi almak için ödemeler belediye veznesine yapılacaktır. Ödemeyi yapan kiĢiler hak 

sahibi olup, Mezar Yeri Kullanım Tahsis Belgesi verilir.1,2x2,2=2,64m
2
 tek kiĢilik yerler için 

tahakkuk mezar yapımı (mermer baĢ ve çevresini çevirme iĢlemi) için talepte bulunulduğu 

tarihte veya hemen yapılarak, ödemesi belediyemiz veznesine yapılır. Ödemeyi yapan kiĢiler 

hak sahibi olup, Mezar Yeri Kullanım Tahsis Belgesi verilir. 

(10) Cenaze için mezar yeri tahsisleri, defin edilen kiĢinin sırası ile eĢi, oğlu-kızı, anne-

babası, kardeĢi gibi en yakın mirasçılarına yapılır.   

(11) VatandaĢ tarafından tahsis alınan ve kendi arzusu ile bu yeri kullanmaktan 

vazgeçtiğini beyan eden kiĢilere hiçbir ücret iade edilmez.  

(12)Mezar Yeri Kullanım Tahsis Belgeleri, 2nci, 3üncü kiĢilere devir edilmez satılamaz.  

(13)Sahte olduğu tespit edilen, vatandaĢa satılan mezar yeri kullanım tahsis belgeleri için 

alan kiĢilere ceza uygulaması yapılmaz ve mezar yeri tayin edilmez.  

(14)Aynı mezarlık içerisinde her hangi bir sebep olmaksızın mezar yerini yine aynı 

mezarlık içerisinde baĢka ada/parsel' e almak isteyenler için o yılın iĢgal bedeli, kazma, nakil 

etme, belediye tabibinin belirlediği sıhhi malzemeler vb. yeni mezar yerinin ücreti hesaplanıp 

Altıeylül Belediye veznesine ödemesi peĢin alınır. 

(15)Sadece mezar yeri kullanım tahsis belgesi olanlar mezar yeri ile ilgili belirtilen 

ölçülerde inĢaat, mezar yerinin etrafını çevirme veya baĢ taĢı koyma iĢlemleri yaptırabilirler. 

(16)Çocuk(0-6 yaĢ arası), Cenin, Uzuv Mezarları parselasyonuz mezar yeri olup, ücretsiz 

defin iĢlemleri yapılır.  

(17)ġehit mezarları toprak mezar olup, Ģehitler için ücretsiz tek kiĢilik yer olarak verilir. 

(18)Mücavir saha içerisinde yer alan Kırsal Mahalle Mezarlıklarına, ölüm veya defin 

belgesi olmak Ģartı ile yer ücreti alınmadan defin yapılabilen mezarlıklardır. 

(19)Çocuk, cenin, uzuv definlerinde istenildiği takdirde ücreti ödenerek parselasyonlu 

alanlara defin edilebilir. 

(20) Ġsimsiz, kimsesiz, fakir, Ģehit, çocuk(0-6yaĢ), cenin ve uzuv mezar yerleri 

ücretsizdir. 

 

Ölüm Belgeleri ve Raporların Düzenlenmesi 

MADDE (7) – (1) Evde ölümlerde Altıeylül Belediyesi çağrı merkezi hattı 4440609 aranarak 

belediye tabibi talebinde bulunur. Belediye tabibinin düzenlemeyi uygun gördüğü ölümler 

için Ölüm Belgesi düzenlenir. 

(2) Hastanede gerçekleĢen ölümler için Ölüm Belgesi düzenleme iĢi hastane tabibine aittir. 

(3) Adli olaylarda savcılık defin izin belgesi düzenler. 

(4) Ölü doğum veya anne karnında vefat etmiĢ ceninler için yetkili tabip rapor düzenler. 

(5) Uzuvlar için yetkili tabip rapor düzenler. 

(6) Ġsimsizler için defin ruhsatını savcılık veya ilgili kurum düzenler. 

(7) Ölüm belgesi veya defin izni düzenlenmeyen hiçbir cenaze için iĢlem yapılamaz. 

 

 



 

Çınarlıdere Mezarlığı Morg Hizmetleri 

MADDE(8) – (1) Çınarlıdere Mezarlığı içerisinde bulunan morgda konulacak cenazeler için 

ücretsiz iĢlem yapılacaktır. 

(2) BulaĢıcı hastalığı olan yurtiçi ve yurtdıĢı cenazeler morga alınmayacaktır. 

(3) Morga tabut ile cenaze konulmayacaktır. 

(4) Morg hizmetlerinde belediye sınırları içerisinde ikamet edip, vefat eden vatandaĢlara 

öncelik verilecektir. 

       (5) Morgun dolması halinde cenazelerin korunması için bölge hastanelerine nakli veya 

yönlendirilmesi sağlanacaktır.  

      (6) Mezarlık içerisinde bulunan morgların dolması halinde cenaze nakil araçlarında 

cenazelerin muhafaza edilmesi yasaktır. 

 

Cenaze Yıkama ĠĢlemleri 

MADDE - (9)  (1) Hastanede vefat halinde yıkama iĢlemlerinden hastaneler sorumludur. 

(2) Evde ölümlerde yıkama iĢlemlerinden sınırları içerisinde ikamet eden belediye 

sorumludur. 

(3) Ġlçe dıĢından veya yurt dıĢından yıkanmadan gelen Müslüman cenazelerde; 

 a) BulaĢıcı hastalık taĢıyorsa bölgedeki hastanede yıkanmalıdır. 

 b) BulaĢıcı hastalık taĢımıyorsa yıkama hizmeti veren belediye gasil hanesinde yıkama 

iĢlemi yapılır. 

        (4) Ölüm belgesi alındıktan sonra yakınlarının talebi halinde, ölüler gassal hocalar 

tarafından gasil hanelerde yıkanır, kefenlenir ve tabutlanır. 

 

NAKĠL ĠġLEMLERĠ 

Cenazenin Nakli 

MADDE- (10) – (1)Altıeylül ilçe sınırları içerisinde cenaze nakli ücretsiz yapılır. Ġlçede 

ikamet edip il sınırları içerisinde baĢka bir ilçeye nakil müdürlüğün vereceği onayla nakli 

gerçekleĢir. Ġlçemizde ikamet eden vatandaĢların cenazeleri baĢka bir il’e nakil yapılacak ise 

belirlenen tarife ücreti bedeli peĢin alınır. 

(2)Altıeylül ilçesinde ikamet etmeyen vatandaĢların, il sınırları içerisinde baĢka bir ilçeye 

veya baĢka bir il’e nakil yapılacak cenazeleri için belirlenen tarife ücreti bedeli peĢin alınır.  

(3)Cenaze nakilleri için BaĢkanlık oluru, yol izin belgesi, taĢıt görev emri düzenlenir. Yurt 

dıĢına gidecek veya cenazesini kendi götürmek isteyen vatandaĢ için yol izin belgesi 

düzenlenir. 

(4)Ülke dıĢına nakledilecek cenazelerin tabutları, sızdırmaz özelliğe sahip olur ve bunların 

tabanına sıvı emici madde konulur. Bu tabutların en az 20 mm. kalınlığında tahtadan yapılma 

bir dıĢ tabut ve kurĢundan veya kendiliğinden tahrip kabiliyeti olan sıvı sızdırmayan baĢka bir 

maddeden yapılma bir iç tabuttan müteĢekkil olması gerekir. 

(5) Ġç tabut, lehimleme veya benzeri usullerle sızdırmazlığı sağlanarak dıĢ tabutun içine 

konulur. Ġki tabutun sallanmayacak surette birbirine irtibatlandırılması sağlanmalıdır. DıĢ 

tabutun tahtaların birleĢtikleri yerlerin su sızdırmayacak surette olması ve tabutun 

kapanmasının birbirlerinden en çok 20 cm. mesafeli vidalarla temin edilmesi gerekir. DıĢ 

tabutun etrafı madenden çember sarılmak suretiyle kuvvetlendirilir. 

(6)BulaĢıcı hastalıktan ölenlerin Kolera, veba, çiçek, Ģarbon, cüzam, covit-19 ve ruam 



hastalıkları v.b. vefat edenlerin, vefatlarının üzerinden bir yıl geçmeden bulunduğu beldeden 

yurtiçi veya yurtdıĢındaki baĢka bir beldeye nakli yasaktır. 

(7)Cenaze nakilleri sırasında cenaze aracına, araç Ģoförü veya görevlendirilen personel 

haricinde yolcu taĢıması kesinlikle yasaktır. 

(8)Cenaze araçlarının ön camında resmi görevli tabelası bulunmak zorunludur. 

(9)Cenaze nakil araçları kapalı soğutucu özellikte olup, nakil sırasında soğutucu 

çalıĢacaktır. 

 

Mezarlıktan Çıkarılarak BaĢka Bir Yere Cenaze Nakli  

MADDE(11) - (1) Nakli kabirin yapılabilmesi için; Müdürlüğümüze resmi olarak baĢvuru 

yapmaları ve gerekli belgelerin tamamlanıp uygun bulunması gerekmektedir (Ġdari ve Adli 

Kabirler hariç). Mezar Yeri Kullanma Belgesi sahibi ya da varisi/varisleri ile nakli yapılacak 

cenazenin veraset ilamındaki tüm varislerinin noterden muvafakat vermeleri gerekmektedir. 

BeĢ yılı geçmeden cenazenin nakli yapılmaz. Ancak; defni bir yılı dolmuĢ cenaze yakının 

talebi üzerine idarenin uygun görmesi halinde ücreti ödenerek nakli kabir yapılır.  

(2) Resmi yazı ile mezarlıktan çıkarılan ve baĢka bir mezarlığa transfer olacak cenazelerin 

nakli için, Ek-2 yol izin belgesi düzenlenir, idari amirce taĢıt görev emri imzalanır, defin 

olacağı mezarlık alanı ile ilgili mezarlık sorumlusunun defin edileceğine dair resmi onayı ile 

cenaze aracı yola çıkarılır. Ġlçe dıĢı nakillerde belediye meclisinin belirlediği ücret tarifesi 

uygulanır. 

 

DEFĠN ĠġLEMLERĠ 

Cenazenin Defni 

MADDE(12) – (1) Mezarlık olarak seçilmiĢ yerlerden baĢka yerlere cenaze defni, 1593 

sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 211 nci maddesinde belirtilen istisna haricinde yasaktır. 

Gömme izin belgesi alınmadıkça hiçbir cenaze gömülemez.  

(2) Mezarlıklara sabah saat sekizden akĢam gün batıncaya kadar cenaze gömülebilir. Bu 

saatler dıĢında zorunlu sebepler haricinde cenaze gömülemez. Zorunlu sebebin tayini ilgili 

Belediye BaĢkan Yardımcısına aittir.  

(3) Adli tıptan ve diğer resmi dairelerden gelen kimliği belirsiz cenazeler dâhil olmak 

üzere yetkili ve görevli makamlardan Gömme Ġzin Belgesi alınmayan cenazeler mezarlığa 

kabul edilmez.  

(4) Bir mezar yerine mükerrer defin 5 yıldan önce yapılamaz. Her mezara bir ölü 

defnedilir. Aynı mezara definden itibaren 5 yıl geçmesi halinde, cenazenin birinci derecede 

yakınlarının imzalı izin beyanı alınarak mükerrer defin yapılabilir. 

(5) Defin iĢlemleri kesinlikle sıradan devam eder. 

BulaĢıcı Hastalıklardan Ölenlerin Defni  

(1) BulaĢıcı ve salgın bir hastalıktan öldüğünden Ģüphelenilen cenazelerden tabip 

tarafından gerekli görülmesi durumunda örnek alınabilir, bu cenazelere otopsi yapılabilir.  

(2) BulaĢıcı ve salgın hastalığın mevcut olduğu veya tehdit ettiği mahallerde, il sağlık 

müdürlüğünce bütün cenazelerin gömülmeden önce bir tabip tarafından muayenesi 

zorunludur.  

(3) Özel tedbirlere tabi olarak defni gereken cenazeler ilgililerin gözetimi altında 

defnedilir. 

 



MEZAR TÜRLERĠ 

Çınarlıdere mezarlığı ada/parsellerden oluĢmaktadır. Her ada için dörtlü, üçlü, ikili, birli 

parsel dizisi vardır ve numaralıdır. Parselasyonsuz alanlar adalar içeresinde bir cenazenin 

sığamayacak kadar az olan ya da parsel sisteminin dıĢında kalan toprak alanlardır. Bir ölüm 

gerçekleĢmeden, kiĢilere kullanım hakkı tahsis belgesi ne Ģekilde olursa olsun verilmez.  

Aile Mezar Yerleri 

MADDE(13) - (1) Bu mezarlar 3x3= 9m
2 

bir parsel olup, bu parseller istenildiği takdirde 

cenaze yakınlarına mezar yeri kullanım hakkı tahsis belgesi ücreti uygulanır, tahakkuk 

oluĢturularak ödemesi istenir. 

(2) Bir adada, dörtlü, üçlü, ikili, tekli sıra olarak dizilidir. Yürüme yollarına bakan 

parseller, orta kısımda kalan parseller, ada baĢı olarak değerlendirilen ve en az iki yanı açık 

olan bulunan parsellerin mezar yeri kullanım hakkı tahsisi belgesi ücretleri belediye 

meclisinin belirttiği ücretler geçerlidir. 

(3) Belediye meclisinin aldığı karar ile yanında olmak kaydı ile 2. Parsel mezar yeri 

kullanım hakkı tahsis belgesi ücreti Madde-13 (1),(2) Ģartlar geçerli olacak Ģekilde 

verilecektir. 

 

Tekli Mezar Yerleri 

(8) MADDE(14) – (1) Bu mezarlar 1,2x2,2=2,64 m
2
 bir parsel olup, bu parseller defin 

hizmeti için tahakkuk tek kiĢilik yerler için tahakkuk mezar yapımı(mermer baĢ ve çevresini 

çevirme iĢlemi) için talepte bulunulduğu tarihte veya hemen yapılarak, ödeme belediyemiz 

veznesine yapılarak cenaze yakınlarına mezar yeri kullanım hakkı tahsis belgesi verilir. 

(2) Bir adada, dörtlü, üçlü, ikili sıra olarak dizilidir. Tek tip mezar yeri kullanım hakkı 

tahsis belgesi ücreti uygulanır.2. parsel yeri verilmez. 

 

Kimsesiz, Ġsimsiz, Fakir ve ġehit Mezar Yerleri 

MADDE(15) – (1) Bu mezarlar 1,2x2,2=2,64 m
2
 bir parsel olup, defin hizmeti ücretsizdir. 

(2) Kimsesiz, isimsiz, fakir ve Ģehit olduklarına iliĢkin belgeler ile baĢvuru yapılacaktır.  

(3) Tekli mezar yerlerine defin yapılır. 

 

Çocuk(0-6 yaĢ), Cenin, Uzuv Defin Yerleri 

MADDE(16) – (1) Bu mezar Parselasyonsuz olup, sıralı olarak defin iĢlemi 

yapılmaktadır. Ücret talep edilmez 

(2) Cenaze yakınlarının isteği halinde Parselasyonlu alanlara Madde(13), (14) ‘deki Ģartlar 

geçerli olacak Ģekilde verilebilir. 

 

Gayrimüslim Mezar Yerleri 

MADDE(17) – (1) Gayrimüslim cenazeler için oluĢturulan adada, tek kiĢilik mezar olup, 

tahakkuk yapılarak cenaze yakınlarına mezar yeri kullanım hakkı tahsis belgesi, belediye 

meclisinin belirlediği ücreti ödeyerek verilir. 

 

Mezar Yeri ĠnĢaat Yapım, Bakım Ġzni ve Uygulanacak Yaptırımlar 

MADDE(18) – (1) Mezar inĢaatı ve mezarlıkta yapılacak her türlü çalıĢma izni 

Müdürlüğün iznine tabidir. 

(2)Mezar inĢaatçıları mezar yapabilmeleri için, hak sahibine müdürlüğümüzce verilmiĢ olan 



imzalı talep formu Ek-3 hak sahibi ile müdürlüğümüzce belirlenmiĢ mezarlık içerisinde nasıl 

iĢ yapacaklarını gösteren Ek-4 sözleĢme formlarını karĢılıklı imzalayıp ve tam olarak 

doldurup müracaat ederler.  

(3)Müdürlüğümüzce onaylanmıĢ formlara dayalı mezar yerlerinin ölçüleri, iĢ baĢlangıç 

kontrolleri ve bitimi sonrası kontrolleri görevli personel tarafından yapılır.  

(4)Mezarlıkta izinsiz mezar inĢaatı ve bakımı yapılamaz.  

(5)Mezar inĢaatçıları, bakımcıları ve yanlarında çalıĢtırdıkları iĢçileri, mezarlıktaki görevli 

personele sözlü hakaret ve fiili mukavemette bulunamazlar. Aksi takdirde mezarlıkta faaliyet 

yapmalarına izin verilmeyecek, gerekli yasal iĢlemler baĢlatılacaktır.  

(6)Mezar inĢaatı ve bakımı esnasında çevredeki mezar yerlerine, ağaçlara, yollara ve çevreye 

zarar verilmesi (Çöp, Moloz ve Hafriyat bırakılması) halinde, verilen zarar karĢılanacaktır. 

Aksi halde idarenin yaptığı tespitte zararı iki katı ceza uygulanıp, Zabıta Müdürlüğü 

tarafından 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği para cezaları 

uygulanacaktır.  

(7)Mezarlıklarda idarenin belirlediği yerlerde veya teknelerde inĢaat harcı yapılacak ve 

malzemeler bırakılmayacaktır..  

(8)Mezarlıkta iĢ yapacak olanlar mezarlık içinde bulunan Belediyeye ait malzemeleri (Kum, 

Toprak vb.) kullanamaz, para ile satıĢını yapamaz. Aksi durumlarda devlet malını Ģahsi 

menfaatine kullanımdan dolayı gerekli hukuki iĢlemler baĢlatılacaktır.  

(9)Müdürlüğün belirlediği günlerde ve saatlerde mezar inĢaatı ve bakımı yapılacaktır.  

(10)Müdürlükçe belirlenen özel günlerde (Bayram, Kandil v.b.) mezar inĢaatı 

yapılmayacaktır.  

(11)Ġki mezar arasına cenazelere zarar vereceği ve geçiĢleri engelleyeceğinden dolayı 

ağaçlandırma yapılmayacaktır. Ek-4 deki kurallar uygulanacaktır.  

(12)Mezar yeri onarım ve yapım inĢaatında Ek-5 kurallar uygulanacaktır.  

(13)Mezar yerlerinin inĢaatı, bakımı sırasında baĢ gönderi yazılarının değiĢtirilmesi yasaktır. 

(14)BaĢ gönderilerinin değiĢtirildiği tespit edilen kiĢiler, mezarlığı bozan, yıkan, kıran ve 

kirleten ile ilgili, gerekli hukuki iĢlemler baĢlatılacaktır. 

(15)Defin alanındaki mezarlara, defin tarihinden itibaren 90+1 gün sonra yapım izni verilir. 

(16)Ġzinsiz kaçak olarak yapılan, kullanım hakkı tahsis belgesi ücreti ödenmeyen mezar 

yerleri tespiti halinde hukuki ceza uygulamaları hem iĢi yapan, hem de yaptıran sorumludur. 

 

ÇeĢme Yapımı Talepleri  

MADDE(19) -(1) Çınarlıdere Mezarlığı sınırları içerisinde çeĢme yaptırmak isteyen 

hayırsever vatandaĢların ilk önce resmi olarak Altıeylül Belediyesi Sağlık iĢleri Müdürlüğüne 

dilekçeyle baĢvurmaları zorunludur. 

(2) Yıllık olarak talepler Sağlık ĠĢleri Müdürlüğünce dosyalanır 

(3) Çınarlıdere Mezarlığı içerisinde ihtiyaca ve mevcut kuruluma göre çeĢme yerleri Sağlık 

ĠĢleri Müdürlüğünce tayin edilir. 

(4) Tayin edilen çeĢme yerlerini yapımı, talep formlarına istinaden Müdürlüğümüzce 

belirlenen yerde, tarih ve saat belirlenip kura çekiliĢi yapılarak, asil ve yedek hak sahipleri 

belirlenir. 

(5) ÇeĢme yaptırma hakkı kazanan kiĢiler, 1 hafta içerisinde tahakkuklarını yaptırıp, tarife ile 

belirlenen ücretleri Belediye veznesine yatıracaktır. Belirlenen sürede ücretini yatırmamıĢ 

kiĢiler haklarını kayıp edip, yer hakkı 1. yedek kiĢiye geçer. 



(6) Ücretlerini yatırmıĢ hak sahibi kiĢiler 1 yıl içerisinde çeĢmeleri yaptırmak zorunludur. 

(7) 1 yıl içerisinde tahsis alınan ve kendi arzusu ile bu yeri kullanmaktan vazgeçtiğini beyan 

etmeyen kiĢilere hiçbir ücret iade edilmez. Yaptırılmayan çeĢme yerleri BaĢkanlık oluru ile 

sona erer. 

(8) Ġdarece belirtilen tipte çeĢme yapımına izi verilir. Aksi durumda yaptırmak isteyen kiĢiler 

çeĢme yapım hakları iptal edilecek, ödeme yaptılar ise geri para iadesi yapılacaktır. 

 

 

ÇeĢme Yeri ĠnĢaat Yapım Ġzni ve Uygulanacak Yaptırımlar 

MADDE(20)  (1) ÇeĢme inĢaatı ve mezarlıkta yapılacak her türlü çalıĢma izni Müdürlüğün 

iznine tabidir. 

(2)ÇeĢme inĢaatı ve bakımı esnasında çevredeki mezar yerlerine, ağaçlara, yollara ve çevreye 

zarar verilmesi (Çöp, Moloz ve Hafriyat bırakılması) halinde, verilen zarar karĢılanacaktır. 

Aksi halde idarenin yaptığı tespitte zararı iki katı ceza uygulanıp, Zabıta Müdürlüğü 

tarafından 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği para cezaları 

uygulanacaktır. 

(3)Mezarlıklarda idarenin belirlediği yerlerde veya teknelerde inĢaat harcı yapılacak ve 

malzemeler bırakılmayacaktır. 

(4)Mezarlıkta iĢ yapacak olanlar mezarlık içinde bulunan Belediyeye ait malzemeleri (Kum, 

Toprak vb.) kullanamaz, para ile satıĢını yapamaz. Aksi durumlarda devlet malını Ģahsi 

menfaatine kullanımdan dolayı gerekli hukuki iĢlemler baĢlatılacaktır.  

(5)Müdürlükçe belirlenen özel günlerde (Bayram, Kandil v.b.) mezar inĢaatı yapılmayacaktır. 

(6)ÇeĢme yapım ve onarım inĢaatında inĢaatın da Ek-5 kurallar uygulanacaktır. 

(7)ÇeĢme yapım iĢi bitiminde su akar vaziyette tamamlanacaktır. 

(8)Ana su hatlarından çeĢme yerine kadar olan bağlantı yapacak olan kiĢinin sorumluluğunda 

olacaktır. 

(9)Mezarlığı bozan, yıkan, kıran ve kirleten ile ilgili, gerekli hukuki iĢlemler baĢlatılacaktır. 

 

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

TeĢkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

Müdürün Yetkileri 

 

MADDE(21) - (1) Müdürün yetkileri Ģunlardır; 

(a)Müdürün iĢlevlerine iliĢkin görevlerin, BaĢkanlık Makamınca uygun görülen programlar 

gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi, 

(b)Müdürlük ile ilgili yazıĢmalarda 1. derece imza yetkisi, 

(c)Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezaları 

verme yetkisi, 

(d)Müdürlüğüne bağlı çalıĢanları denetleme ve karĢılaĢtığı aksaklıkları giderme yetkisi, 

(e)Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiĢtirme 

gibi personel iĢlemleri için bağlı bulunduğu baĢkan yardımcısı ile baĢkanlık makamına 

önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlerin yıllık izin kullanıĢ zamanlarını tespit 

etme yetkisi, 



(f)Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapma yetkisi, 

(g)BaĢkanlık makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirme yetkisi, 

 

 Müdürün Sorumlulukları 

MADDE(22) – (1) Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile 

kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve 

gereğince kullanılmasından, bağlı olduğu baĢkan yardımcısı ve baĢkana karĢı sorumludur. 

 

Mezarlık Birim Sorumlusu 

MADDE (23)- (1) Müdürün tayin edeceği konularda kendisine verilen görevleri, yasa ve 

yönetmeliklere uygun bir Ģekilde yerine getirmek.  

(2) Kırtasiye, büro malzemesi ve eĢyanın temini ve tevzii iĢini koordine etmek.  

(3) Gelen ve giden tüm evrakın kayıt kontrol ve muhafazasını temin etmek, 

(4) Belli zamanlarda kayıtların karĢılığı kapanmayan evrakların araĢtırmasını yapmak,  

(5) Her türlü yazıĢmayla ilgili evrakın birer suretlerini ilgili dosyada muhafaza etmek,  

(6) Evrak kayıt servisinin iĢ ve iĢlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında 

yapılmasından, verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden sorumlu olmak. 

(7) Gelen, giden evraka yapılan, mezarlıklara gömülen cenazelere ait kayıtların istatistiklerini 

yapmak,  

(8) Bütün iĢ ve iĢlemlerini, Belediye gelir ve giderleriyle ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere 

uygun olarak yapmak,  

(9) Fiyat tarifesini aynen uygulamak,  

(10) YazıĢmaları zamanında yapmak,  

(11) Beyannameyi doğru ve eksiksiz olarak doldurup, ücretin tahsisi için belediye veznesine 

vatandaĢı yönlendirmek, 

(12)Mezar yaptıracak olanların inĢaat çalıĢma izin belgesi düzenlenmesini yaptırmak. 

(13)Satılan mezarların kaydını yapmak, 

(14)Mezarlıkta çalıĢan personeli koordine etmek, 

(15)ArĢivde bulunan ölüm kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlamak, 

Müdürlükçe verilen yetki çerçevesinde evrak havale ve tevzi eder, 

(16)Görev alanlarında kendisine Müdürlükçe verilen yetki çerçevesinde Müdür adına denetim 

yapar, rastlayacağı aksaklıkları giderir, 

(17)Müdürlüğün iĢlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin 

alınması için Müdüriyet makamına önerilerde bulunur, 

(18)Müdürlüğün iĢlevlerine iliĢkin görevlerin, Müdüriyet ve BaĢkanlık makamınca uygun 

görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verir, tedbirler alır ve uygulatır, 

(19)Müdürlükte en uygun personel dağıtımını gerçekleĢtirir, iĢ akıĢının aksamadan 

sürdürülmesini temin eder, 

(20)GörüĢ ve teklifleriyle genel iĢ akıĢı hakkındaki bilgileri Müdür’e sunar, 

(21)Yetkileri Müdür tarafından belirlenir. 

  Bütün iĢlemlerinde Müdüre karĢı sorumludurlar. 

 

Cenaze Nakil ve Yıkama Aracı ġoförü 

MADDE(24)- Mezarlık Birim Sorumlularının bildirdiği; 



(1)Adresten cenazeyi alıp mezarlığa, camiye veya verilen adrese taĢımak ve birim 

sorumlusunu bilgilendirmek,  

(2)BaĢkanlık makamınca olur alınarak. Müdürlüğün verdiği talimatlar doğrultusunda, 

mezarlıktan civar il ve ilçelere nakil olan cenazelerin taĢınmasını sağlamak,  

(3)Cenaze araçlarının günlük ve yıllık periyodik bakımım yapmak, takip etmek,  

(4)Araçları her zaman göreve hazır halde bulundurmak(temizlenmiĢ ve deposu dolu v.b.),  

(1) Belediye sınırları ve mücavir alanları dıĢında görevlendirildiği durumlarda, 

Müdürlüğün bilgisi dıĢında görev yerinden ayrılmamak,  

 

(5)Mevsim Ģartlarına göre Müdürlükçe belirlenen kıyafet ile görev yapmak, görevli kartını 

takmak,  

(6)Belediyemiz tarafından vatandaĢlarımıza uygulanan ücretsiz hizmetler için yardımcı 

olmak(lokum, gül suyu, kefen takımı, tahta ve hasır dağıtımı)  

(7)Her bir Ģoför o gün için kullandığı araçlar için taĢıt görev kâğıtlarını doldurup, mezarlık 

birim görevlisine imzalatmak, bilgilendirmek 

Bütün iĢlemlerinde Mezarlık Birim Sorumlusuna ve Müdüre karĢı sorumludurlar. 

 

 

Mezarlık ĠĢçileri 

MADDE(25) 

(1)Cenaze sahibi tarafından kendisine ibraz edilen ölüm belgesine istinaden ada, parsel ve 

mezar numarasını öğrenerek yer tespiti yapmak,  

(2)Cenazenin defnedileceği tarih ve vakte göre mezar yerini kazmak ve gömü iĢleminden 

sonra kapamak,  

(3)Defin iĢleminde kullanılacak el arabası, kazma, kürekleri vb. malzemeleri hizmete hazır 

tutmak,  

(4)Definden sonra kullanılan malzemeleri temizleyip depoya bırakmak,  

(5)Ada ve mezar levhalarını hazırda bekletmek,  

(6)Yıkılan ve yapılacak olan mezarlar hakkında rapor hazırlayarak müdürlüğe bilgi vermek,  

(7)Mesai saatleri dâhilinde görevli kartını takmak, Müdürlükçe belirlenen tip kıyafeti giymek,  

(8)Mezarlığın temizliklerini yaparak mezarlığı sürekli temiz tutarak bakımını yapmak,  

(9)Huzurevi ve kimsesiz kiĢilere ait çöken mezarları ile diğer çöken mezarları toprak ile 

doldurmak,  

(10)Ġhtiyaç olduğunda cenazenin taĢınmasına ve defnine yardımcı olmak, 

Bütün iĢlemlerinde Mezarlık Birim Sorumlusuna ve Müdüre karĢı sorumludurlar. 

 

Mezarlık Güvenlik Personeli 

MADDE(26) - (1) Mezarlık kapı kontrol hizmetlerini ve genel düzenin tesis edilmesini 

yürütür. Ziyaretçi vatandaĢlara yönlendirici ve mezarlığı tanıtıcı yardımlarda bulunur. 

(2)Ziyaret amacı dıĢında gelen kiĢilerin(Dilenci, çocuk, seyyar satıcı vb.) mezarlık içerisine 

giriĢine engel olur. 

(3)Mezarlıktan sorumlu görevliler ile iĢleyiĢin devam edilmesi, güvenlik, kamu düzeninin 

sağlanması, mezarlık kurallarının yerine getirilmesi yönündeki talimatları yerine getirmek için 

beraber çalıĢır.  



(4)Mezarlık içerisinde rutin kontroller yaparak, gördüğü olumsuzlukları Mezarlık Birim 

Sorumlusuna bildirir. 

(5)Cenaze defni sırasında bazı kimselerin(dilenci, seyyar satıcı v.b.) cenaze sahiplerini 

rahatsız etmelerini önler.  

(6)Mezarlık görevlilerinin bilgisi dıĢında, mezarlık içerisinde 

 Mezarlık içerisine ağaç vb. bitki dikimine engel olmak, 

 Mezarlık Birim Sorumlusundan izin almayan kiĢilerin mezar yeri yapımına engel 

olmak, 

 

 

 ĠnĢaat baĢlangıcı ve bitimine kadar geçen sürede, inĢaat mahalline bizzat giderek kum, 

çakıl, mermer gibi malzemelerin uygun yerlerde olduğunu tespit etmek ve atık 

maddelerin temizlenmesini sağlamak,  

 Mezar Yeri Bakımı ve ĠnĢaatı için gelen kiĢilerin yaz için giriĢ-çıkıĢ saati 08: 00-

19:30, kıĢ için giriĢ-çıkıĢ saati 08:00-17:30 olarak uygulanacak. 

  Ziyaretçilerin akĢam ezanından sonra giriĢlerine engel olmak ve mezarlık kapısının 

kapatılmasını sağlamak. 

(7) Mezarlıkta bulunan nöbetçi personele cenaze iĢlemleri ile ilgili yardımcı olmak. 

 

Bütün iĢlemlerinde bağlı oldukları Birim Sorumlusuna ve Müdürüne karĢı sorumludurlar. 

  

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

ÇeĢitli ve Son Hükümler 

 

MADDE 27:  

Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 28:  

Bu yönetmelik, Altıeylül Belediye Meclisi tarafından kabulü ve Altıeylül Belediyesinin 

internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE(29) – (1)  Bu Yönetmelik hükümlerini Altıeylül Belediye BaĢkanı yürütür. 

 

 

 

 

 

Mehmet Birol ġAHĠN        Mustafa EĞĠNLĠ 

                 Komisyon BaĢkanı                            Komisyon BaĢkan V. 

 

 

 



 

 

           Burcu ÖZER        Önder ÖZDEN      Emine Nur ÇÖLLER 

         Komisyon Üyesi        Komisyon Üyesi                        Komisyon Üyesi      



   
                                                  T.C. 

ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ 
HUKUK ve TEMEL HAKLAR KOMİSYONU RAPORUDUR. 

 

 

Rapor Karar Tarihi: 25.11.2020 

 

Rapor Karar No: 10 

 

 

Belediye Meclisimizin Kasım ayı olağan toplantısında görüĢülerek komisyonumuza 

havale edilen, KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu çalıĢmalarının incelenmesi ile ilgili evrak 

görüĢüldü.  

Yapılan görüĢme ve incelemeler neticesinde; 

Belediyemiz bünyesinde uygulanan KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu uyum süreci 

ile ilgili Belediyemiz web sitesinde KVKK hakkında aydınlatma metninin bulunduğu, 

Belediyemiz santralinde KVKK hükümleri hakkında onay verilmesi gerektiği Ģeklinde bir 

sesli mesaj bulunduğu, gerekli çalıĢmaların idare tarafından belirlenecek bir müdürlük 

tarafından yürütülmesi, çalıĢan personele bu konuda eğitim verilmesi, yasal süre içerisinde 

VERBĠS’e kayıt olunarak yasal sorumlulukların yerine getirilmesinin sağlanması 

komisyonumuzda oy birliği ile uygun bulunmuĢtur.  

 Meclisimizin takdirlerine saygı ile arz olunur. 25.11.2020 

 

 

 

Mehmet Birol ġAHĠN        Mustafa EĞĠNLĠ 

                 Komisyon BaĢkanı                            Komisyon BaĢkan V. 

 

 

 

 

           Burcu ÖZER        Önder ÖZDEN      Emine Nur ÇÖLLER 

         Komisyon Üyesi        Komisyon Üyesi                        Komisyon Üyesi      
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                                                  T.C. 

ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ 
HUKUK ve TEMEL HAKLAR KOMİSYONU RAPORUDUR. 

 

 

Rapor Karar Tarihi: 28.12.2020 

 

Rapor Karar No: 11 

 

Belediye Meclisimizin Aralık ayı olağan toplantısında komisyonumuza sevk edilen 

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile ÇalıĢma Usul 

ve Esaslarına Dair Yönetmeliği ile ilgili evrak komisyonumuzda incelenip değerlendirildi. 

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde;  

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü teĢkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, 

yetki ve sorumluluklarıyla, çalıĢma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve 

verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Belediyenin görev 

ve sorumluluklarını hüküm altına alan 14/a-b, Belediyenin yetki ve imtiyazlarını hüküm altına 

alan 15/b maddesi gereği hazırlanan Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri 

Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile ÇalıĢma Usul ve Esaslarına Dair 

Yönetmeliği’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi (m) fıkrası gereğince kabul 

edilmesi komisyonumuzda oybirliği ile uygun bulunmuĢtur. 

 Meclisimizin takdirlerine saygı ile arz olunur. 

T.C. 

ALTIEYLÜL BELEDĠYE BAġKANLIĞI  

GENÇLĠK VE SPOR HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ  

GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE 

ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – Bu yönetmeliğin amacı, Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri 

Müdürlüğünün kuruluĢ, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıĢma usul ve esaslarını 

düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde Altıeylül 

Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün kuruluĢ, görev, yetki ve 

sorumlulukları ile iĢleyiĢini kapsar. 
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Dayanak 

MADDE 3 – Bu yönetmelik,13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10/04/2014 tarih ve 

28968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı KuruluĢları 

ile Mahalli Ġdari Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve kanunların 

ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıĢtır. 

Tanımlar 

 

MADDE 4 – Bu yönetmelikte geçen: 

a) Belediye   : Altıeylül Belediyesi’ni, 

b) BaĢkanlık   : Altıeylül Belediye BaĢkanlığını, 

c) BaĢkan Yardımcılığı :Altıeylül belediye baĢkan yardımcısını, 

d) Müdürlük   : Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nü, 

e) Müdür   : Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü’nü, 

f) Birim Sorumluluğu: Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Birim sorumluluğu,  

      Kütüphaneler ve Gençlik Merkezleri Birim Sorumluluğu,  

      Gençlik Hizmetleri Birim Sorumluluğu, 

      Spor Hizmetleri Birim Sorumluluğu, 

g) Yönetmelik: Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve 

Sorumlulukları ile ÇalıĢma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği ifade eder. 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

KuruluĢ, TeĢkilat ve Bağlılık 

 

KuruluĢ 

MADDE 5  – Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Altıeylül Belediye Meclisinin 

03.09.2020 tarih ve 97 sayılı kararı gereğince kurulmuĢtur. 

TeĢkilat Yapısı 

MADDE 6 – Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün personel yapısı aĢağıda 

belirtilen Ģekildedir. 

a) Müdür 

b) Birim Sorumluları 

c) Memurlar 

d) ĠĢçiler 

(2) Müdürlüğün teĢkilat yapısı aĢağıdaki gibidir. 

a) Müdür 

b) Gençlik ve Spor Müdürlüğü Ġdari Birim Sorumlusu 

c) Gençlik Hizmetleri Birim Sorumlusu 

d)  Spor Hizmetleri Birim Sorumlusu 

e) Gençlik Merkezleri ve Kütüphaneler Birim Sorumlusu 
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Bağlılık 

MADDE 7 - Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye BaĢkanı’na veya 

görevlendireceği BaĢkan Yardımcısı’na bağlı olarak görev yapar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

 

Müdürlüğün Görevleri 

MADDE 8– Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü; Altıeylül Belediye BaĢkanlığı’nın 

amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mer’i mevzuat, Belediye BaĢkanı 

ve/veya görevlendirilen ilgili baĢkan yardımcısının belirleyeceği esaslar, emir ve direktifleri 

doğrultusunda verilen yetki çerçevesinde, aĢağıdaki görevleri yerine getirir. 

1. Stratejik plan ve performans programı detaylarına sadık kalarak hazırlanan sportif 

faaliyetleri, belirlenen plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleĢtirmek, 

2. Her yaĢtan vatandaĢımızın geliĢimine katkı sağlamak amacıyla yaz-kıĢ spor okulları 

düzenlemek, 

3. Spor ile ilgili panel, konferans, seminer ve söyleĢi düzenlemek, 

4. Spor turnuvaları ve organizasyonları düzenlemek, 

5. Özel gün ve haftalarda beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarıĢmalar ve turnuvalar 

düzenlemek, 

6. Spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalıĢmalar yapmak, 

7. Belediye tarafından yapılması planlanan spor etkinlikleri ve kurslar için vatandaĢ ve 

personellerden görüĢlerini alarak beklentileri karĢılamak, 

8. Yurt içi ve yurt dıĢı müsabakalarda derece alan ilçe sporcularına ödül vermek, 

9. Ġlçemizde sporcu yetiĢtiren amatör spor kulüplerini ayni ve nakdi olarak desteklemek, 

10. Her türlü ulusal ve uluslararası kurumlar ile ortak etkinlikler düzenlemek, etkinliklere ev 

sahipliği yapmak, faaliyetler düzenlemek, 

11. Faaliyet alanları ile ilgili fuarlara katılım sağlamak, 

12. Spor, eğitim ve sosyal konularda etkinlikler düzenlemek, 

13. Spor alanında diğer kurum ve kuruluĢların çalıĢmalarını izleyerek gerekli hallerde bu 

çalıĢmalara ilgili personelin katılımını sağlamak, 

14. Eğitim ve Spor faaliyetleri ile ilgili konularda oluĢturulacak komisyonlara katılmak, 

çalıĢma konularına iliĢkin projeler geliĢtirmek, uygulamak ve ilgili platformlarda 

(sempozyum, seminer, panel, fuar vb.) Belediyeyi temsil etmek. 

15. Milli, manevi ve özel günleri kutlamak bu günlerde halkın, genç ve çocukların büyük 

katılımını sağlayacak etkinlikler yapmak, 

16. Ġlkokul, ortaokul, lise, üniversite, vakıf ve sivil toplum kuruluĢları ile müĢterek çalıĢmalar 

yapmak, 

17. Çocuklara, okul harici zamanlarını en iyi Ģekilde değerlendirebilecekleri sosyal faaliyetler 

düzenleyerek; yeni hobiler edinebilecekleri kulüp faaliyetleri, sağlıklı, ahlaklı ve 

donanımlı bir birey olmaları yönünde katkı sağlayıcı rehberlik hizmetleri gibi alanlarda 

uzman eğitmenler tarafından verilmesini sağlamak. 

18. Altıeylül Belediyesi çocuk ve gençlik kulüplerini kurmak, her türlü ihtiyaçlarının 

giderilmesini sağlamak, gerektiğinde ihtiyaca göre yeni çocuk kulübü açılmasını teklif 

etmek ve açmak, 

19. Çocuk ve gençler için tarihi, kültürel, milli ve manevi mekân ve yerlere geziler 

düzenlemek, 
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20. Çocuk ve Gençlere yönelik olarak eğitim, kültür, değerler eğitimi, spor ve sanat maksatlı 

kurs, gezi, toplantı, seminer, konferans vb. organizasyonları tertip etmek, hobi eğitim 

çalıĢmalarını yapmak, 

21. Çocuk ve Gençlere yönelik kamp faaliyetleri yapmak, 

22. Öğrencilerin her alandaki baĢarılarını arttırmak için destek sağlayıcı projeler geliĢtirmek 

ve uygulamak 

23. Gençliğinin eğitim, sosyal, kültürel ve sportif becerilerini geliĢtirmek için etkinlikler 

düzenlemek, 

24. Gençlik Merkezlerini gençlerin psikolojik ve sosyal geliĢimlerine katkı sağlamak üzere 

yapılandırmak, gençlik merkezlerinde sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler organize 

etmek, gerektiğinde yeni gençlik merkezleri açılmasını teklif etmek, 

25. Gençliğe yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar düzenlemek, 

26. Birim Faaliyet raporunu ve performans programlarını hazırlamak, 

27. Ġlçemizde spor hizmetlerinin geliĢtirilmesi çeĢitlendirilmesi yaygınlaĢtırılması vb. 

konularda AR-GE çalıĢmaları yapıp yeni projeler üreterek üst yönetime sunmak, 

28. Müdürlük bünyesinde kullanılmak üzere tahmini bütçeyi bir üst birime sunmak, 

 

Müdürün Görevleri 

MADDE 9– Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü; Altıeylül Belediye BaĢkanlığı’nın 

amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mer’i mevzuat ve Belediye BaĢkanı 

ve/veya görevlendirilen ilgili baĢkan yardımcısının emir ve direktifleri doğrultusunda verilen 

görev ve yetki çerçevesinde aĢağıdaki görevleri yerine getirir. 

 

1. Yetki ve sorumluluk alanına giren konular ile mevzuatın öngördüğü görevleri Belediye 

BaĢkanı ve/veya BaĢkan Yardımcısına bağlı olarak, sorumlu olduğu mevzuat 

hükümlerine uygun olarak yerine getirmek. 

2. Müdürlüğün yıllık faaliyet raporlarının ve stratejik plan, performans programı ve 

performansa dayalı bütçe taslağının hazırlanmasını sağlamak. 

3. Stratejik planlama ile Müdürlüğün, stratejik hedeflerinin ve bütçesinin 

gerçekleĢtirilmesini sağlamak, 

4. Görev ve yetkilerini Belediyenin menfaatlerini ve itibarını koruyacak ve olumlu imajını 

yükseltecek doğrultuda kullanmak. 

5. Birimin ve Belediyenin görevlerinin etkin ve verimli bir Ģekilde yerine getirilebilmesini 

sağlayacak, yürütülecek göreve uygun nitelikli, personelin seçilmesini sağlayacak sistemi 

tespit eder ve geliĢtirmek. 

6. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile diğer müdürlük ve kurumlar arasında 

koordinasyonu sağlamak. 

7. Görev alanı ile ilgili çalıĢmalarda düĢük maliyet yüksek kalite ve verimlilik hedefleri ile 

hareket eder ve personelini bu konuda teĢvik edip, bilinçlendirmek. 

8. Müdürlük çalıĢmalarıyla ilgili gerek duyulduğu takdirde; yönetmelikler ve yönergeler 

hazırlayarak uygulamaya koymak. 

9. Müdürlükte çalıĢan memur, iĢçi ve diğer personelin devam / devamsızlık, baĢarı ve 

performansının değerlendirilmesini yapmak. 

10. Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iĢ ve iĢlemlerinin zamanında ve doğru 

olarak yerine getirilmesini sağlamak. 

11. Sorumlu olduğu memur, iĢçi, geçici iĢçi, sözleĢmeli ve diğer personelinin özlük 

iĢlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini ve kurum içi eğitim almalarını 

sağlamak. 

12. Müdürlüğün çalıĢmalarını, personel görev dağılımını, iĢ ve iĢlemlerinin düzenlemelerini 

yapar, Müdürlük faaliyetlerini kontrol ederek, varsa aksaklıkları gidermek. 
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13. Birimdeki tüm personele ödül, takdirname, yer değiĢtirme, performans değerlendirme 

gibi personel iĢlemleri için BaĢkanlık Makamına önerilerde bulunmak 

14. Müdürlüğe gelen-giden gizli dereceli evrakın, kaydını yaparak gereğinin yapılmasını 

sağlar. 

15. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı birimlere ait taĢınır taĢınmaz varlıkların 

tespitini yaptırır, güvence altına aldırır ve uygulamayı sürekli kontrol etmek. 

16. Müdürün mazereti nedeniyle görevinden ayrı kaldığı süre içerisinde müdürlük görevi 

diğer müdürlerden biri veya müdürlükteki uygun personellerden( diğer birim 

müdürlerinden)  biri tarafından BaĢkanlık Makamı onayı ile vekâleten yürütülür. 

 

Müdürün Yetkileri 

MADDE 10 –  Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan 

görevler ile yürürlükteki mevzuat ve Belediye BaĢkanı ve/veya görevlendirilen ilgili baĢkan 

yardımcısının kendisine verilen tüm görevleri ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 

Müdürün Sorumlulukları 

MADDE 11– Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü, Belediye BaĢkanı ve/veya 

görevlendirilen ilgili baĢkan yardımcısınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile 

yürürlükteki ilgili mevzuatta belirtilen tüm görevleri plan, program, genel prensipler ve 

mevzuat kurallarına göre tam ve zamanında, gereken özen ve çabuklukla yerine getirmekle 

sorumludur. 

Birim Sorumlularının Görevleri 

MADDE 12– Gençlik ve Spor Hizmetleri Birim Sorumlusu; Altıeylül Belediye 

BaĢkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mer’i mevzuat, 

Belediye BaĢkanı ve/veya görevlendirilen ilgili baĢkan yardımcı ve birim müdürünün emir 

ve direktifleri doğrultusunda verilen görev ve yetki çerçevesinde aĢağıdaki görevleri yerine 

getirir. 

a) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Ġdari ĠĢler Birimi 

 

1. ĠĢ güvenliğinin ilgili yönetmelik ve prosedürlere uygun olarak sağlanması için her türlü 

önlemi almak, faaliyetlerin denetlenmesini ve takibini sağlamak, 

2. Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlere hâkim olmak, ilgili değiĢiklikleri takip etmek. 

3. Müdürlüğe gelen kurum içi ve kurum dıĢı yazıĢmaları inceleyerek ilgili personele sevk 

edip hazırlanmasını sağlamak, 

4. Müdürün yetki verdiği durumlarda müdürlüğe gelen talep, Ģikâyet ve önerileri 

değerlendirmek, 

5. Üstlerinin verdiği talimatları ve görevleri yerine getirmek, yapılan çalıĢmalar hakkında 

bilgi vermek, 

6. Üstlerinden aldığı görevleri alt birimlere dağıtarak iĢlemlerin yapılmasını sağlamak, 

7. Birimler arası koordinasyonu sağlamak, çalıĢmalarını kontrol etmek ve yönlendirmek, 

8. Problemli konularda müdürlüklerden ve ilgili kurumlardan bilgi alıp, üstleriyle irtibat 

kurarak çözüme kavuĢturmak, 

9. ĠĢ ve hizmetlerin; etkin, verimli, ekonomik, en az emek ve malzeme kullanılarak temin 

edilmesi ve yapılmasını sağlayacak tedbirleri uygulamak ve üst yönetime tekliflerde 

bulunmak, 
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10. Kanun, tüzük, yönetmelik ve yetkili organlarca belirlenen görevleri zamanında ve 

eksiksiz olarak yapmak ve yaptırmak, 

11. Harcama Birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal, hizmet ve yapılıĢlarına iliĢkin iĢlemleri, ilgili 

kanun, yönetmelik ve tebliğlere uygun biçimde yürüterek, temin edilmesini sağlamak, 

12. Müdürlüğünde görevli personelin etkin ve verimli bir Ģekilde çalıĢmalarını sağlayacak 

planlamayı yapmak ve iĢlerin düzenli olarak yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, 

13. Personelin koordinasyonunu sağlamak, çalıĢmalarını kontrol etmek ve yönlendirmek, 

14. Müdürlüğün Birimleri arasındaki koordineyi sağlamaktır. 

 

b) Gençlik Merkezleri ve Kütüphaneler Birimi 

 

1. Gençlik Merkezlerinde, Kütüphanelerde ve Bilgi Evlerinde, eğitim, meslek edindirme, 

kiĢisel geliĢim vb kurs faaliyetlerinde bulunmak, 

2. Kurslara ait sertifika ve katılım belgelerini hazırlamak, dağıtmak ve Halk Eğitim Merkezi 

ile koordinasyonunu sağlamak, 

3. Öğrencilerin baĢarılarını arttırmak için projeler geliĢtirmek ve uygulamak, 

4. Çocuk kulüplerinden yararlanan çocukların pedagojik, sosyal ve kültürel geliĢimlerini 

sağlamak üzere oyuncak, eğitici materyal, görsel ve basılı yayın temin etmek, 

gerektiğinde dağıtmak, 

5. Kütüphane, Gençlik Merkezlerinden yararlanan öğrencilerin ihtiyaç duydukları alanlarda 

eğitim desteği sağlamak amacıyla; ödevlerini araĢtırma, proje geliĢtirme ve grup etüt 

çalıĢmaları, modern bilgi ağıyla hızlı internet üzerinden araĢtırma yapmalarına ve kiĢisel 

geliĢimlerine imkân sağlayacak yapıyı oluĢturmak, 

6. Gençlik Merkezlerinde ve kütüphanelerdeki faaliyetlerde görülen eksiklikleri tespit 

ederek müdürlüğe bildirmek, bu eksikliklerin giderilmesini sağlamak, 

7. Gençlik Merkezlerinden ve kütüphanelerden faydalanan öğrencilerin ve öğrenci 

velilerinin ilgili yasalara uygun taleplerini yerine getirmek için müdürlüğe tekliflerde 

bulunmak, 

8. Yurt içinde ve yurt dıĢında basılmıĢ, okuyucuya faydalı yayınların, Türk kültürü, Türk-

Ġslam eserleri ile ilgili yazma eser ve belgelerin ve diğer kütüphane malzemelerinin temin 

edilmesi, kütüphanelerin ve Gençlik Merkezlerinin koleksiyonlarının zenginleĢtirilmesi 

çalıĢmalarının yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak, 

9. Kütüphanelerde bulunan kitapların barkodlanması, tasnif ve sınıflandırılması iĢlemlerini 

takip ve koordine etmek, 

10. VatandaĢlar tarafından yapılan kitap bağıĢlarını kabul ve koordine etmek, 

11. Kütüphanelerde üyelik faaliyetlerini organize etmek, 

12. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için, yeterli kadroyu oluĢturup, iĢ 

bölümü ve denetim görevini yapmak, 

13. Kütüphanelerde kablolu ve kablosuz internet eriĢim hizmeti vermek, kütüphanelerden 

yararlanan görme engelliler için özel nitelikli kitapları ve internetten faydalanmayı 

sağlayacak programları temin etmek, 

14. Kütüphanelerde bulunan kitapların künye bilgilerine, kitapların kütüphanede mevcut olup 

olmadığı bilgisine internet üzerinden ulaĢımını sağlamak, 

15. Kütüphanelerde kitap sayımlarını yapmak, yıpranmıĢ kullanılmayacak durumdaki 

kitapları kurulacak komisyon kararı/tutanağı gereği hurdaya ayırmak, 

16. Kendisine direkt bağlı bulunan Memurların çalıĢmasına nezaret etmek, 

17. Görev unvanına uygun olan ve amirin istediği diğer iĢleri yapmak, 

18. Kendisine bağlı olarak çalıĢmakta olan personelin iĢ, bilgi ve verimliliklerini 

arttırabilmek için eğitilmeleri yolunda çalıĢmalar yürütmek, 

19. Müdür,  Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Birim Sorumlusu tarafından verilen 
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diğer görevleri müdürlük adına yürütmektir. 

 

 

c) Gençlik Hizmetleri Birimi 

 

1. Gençlikle alakalı yapılacak projelerin koordineli bir Ģekilde organize edilmesini 

sağlamak, 

2. Gençlikle alakalı projeler üretmek, gençliğin milli, manevi, sosyal, kültürel ve sportif 

becerilerini geliĢtirmek için etkinlikler düzenlemek, 

3. Gençliğe yönelik seminer, konferans, panel ve sempozyumlar düzenlemek, 

4. Gençlere yönelik kamp faaliyetlerini organize etmek ve gerekli iĢ ve iĢlemlerin 

yapılmasını sağlamak, yürütmek ve denetlemek, 
5. Kamp faaliyetlerinin tanıtım ve duyurularını yapmak, 

6. DeğiĢim programı çerçevesinde yurt içi ve dıĢından gelen öğrencilerin organizasyonunu 

sağlamak, 

7. Milli, Manevi ve Özel günleri kutlamak bu günlerde halkın, genç ve çocukların katılımını 

sağlayacak etkinliler yapmak; 

8. Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra 

edilmesini sağlamak 

9. Müdür, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Birim sorumlusu tarafından verilen diğer 

görevleri müdürlük adına yürütmektir. 

 

d) Spor Hizmetleri Birimi 

 

1. Gençliğin milli, manevi, sosyal, kültürel ve sportif becerilerini geliĢtirmek amacı ile 

sportif organizasyonlar düzenlenmesi için iĢlemlerin yapılmasını sağlamak, 

2. Sağlıklı yaĢam ve sağlıklı toplum için halkın her kesiminin spora teĢvik edilmesi 

amacıyla çalıĢmalar yapmak ve spor merkezlerinin bu amaç yönünde iĢ ve iĢlemlerini 

gerçekleĢtirmek, 
3. Öğrencilere yönelik spor okulları açmak ve sağlıklı iĢleyiĢi için gereken planlama, 

uygulama ve denetimleri yapmak, 

4. Spor ile ilgili panel, konferans, seminer ve söyleĢi düzenlemek, 

5. Spor turnuvaları ve organizasyonları düzenlemek, 

6. Ġlçeye yeni spor alanları kazandırmak amacıyla çalıĢmalar yapmak, 

7. Belediye tarafından yapılması planlanan spor etkinlikleri ve kurslar için vatandaĢ ve 

personellerden görüĢlerini almak, bunların yapılmasını koordine etmek, 

8. Spor, eğitim alanlarında kampanya ve törenler düzenlemek, 

9. Spor alanında diğer kurum ve kuruluĢların çalıĢmalarını izleyerek gerekli hallerde bu 

çalıĢmalara ilgili personelin katılımını sağlamak, 

10. Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra 

edilmesini sağlamak 

11. Müdür, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Birim sorumlusu tarafından verilen diğer 

görevleri müdürlük adına yürütmektir. 

 

Birim Sorumlularının Yetkileri 

MADDE 13 –Müdürlük bünyesinde görev yapan Birim Sorumlularının yetkileri bu 

yönetmelikte sayılan görevler ile yürürlükteki mevzuat ve 5393 sayılı Belediye Kanununa 

dayanarak Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürünün kendisine verdiği tüm görevleri ilgili 

mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 
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Birim Sorumlularının Sorumlulukları 

MADDE 14 – Müdürlük bünyesinde görev yapan Birim Sorumluları Gençlik ve Spor 

Hizmetleri Müdürünün kendisine verdiği ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile 

yürürlükteki ilgili mevzuatta belirtilen tüm görevleri plan, program, genel prensipler ve 

mevzuat kurallarına göre tam ve zamanında, gereken özen ve çabuklukla yerine getirmekle 

sorumludur. Birim Sorumluları, yaptığı ve görevi olduğu halde yapmadığı hizmetlerin 

sonucundan dolayı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürüne karĢı sorumludur. 

Memurlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 15 – (1)Müdürlük bünyesinde görev yapan memurların görevleri aĢağıda 

belirtildiği gibidir. 

1. BaĢkanlık veya müdürlük adına gelen-giden tüm resmi evrakları teslim almak, ilgili 

yerlere ve kaydını yaparak havale ve dosyalama iĢlemlerini yürütmek ve arĢivde 

muhafazasını sağlamak, 

 

2. Müdür veya Birim Sorumlularının kendisine tevdi ettiği diğer görevleri yürürlükteki 

mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmak, 

3. Memurun nitelikleri; 657 Sayılı DMK’na tabi ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat 

hükümlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

Görev ve Hizmetlerin Ġcrası Ġle Uygulama Usul ve Esasları 

 

Görev ve Hizmetlerin Ġcrası 

MADDE 16 - (1) Görevin Kabulü; Müdürlüğün tüm personeline verilen belgeler, 
dosyalar ve tüm iĢler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir. 

(2) Görevin Planlanması; Müdürlük amaçlarının gerçekleĢtirilmesinde baĢarıyı 

arttırmak için çalıĢmalarını haftalık, aylık, yıllık, olarak planlar ve görevlendirme yaparak 
çalıĢma programını görevlendirme çerçevesinde yürüyüp yürümediğini takip eder. Planların 

gerçekçi ve uygulanabilir planlar olmasına özen gösterir. 

             (3)Görevin Ġcrası; Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünde faaliyetler Müdür 

tarafından hazırlanan bir plan dâhilinde yürütülür. Görevin yerine getirilmesinde diğer 

birimlerle gerekli koordine Müdür ve Müdürün yetki verdiği birim sorumluları tarafından 

sağlanır. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü personeli Belediye BaĢkanlığındaki 

hiyerarĢik yapıya uygun olarak amirlerinden aldığı emri özverili ve itina ile yerine getirmek 

zorundadır. 

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları 

MADDE 17- Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler 

çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iĢ ve iĢlemleri aĢağıda 

belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir. 
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a) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 

b) 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, 

c) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 

 

 

d) 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu, 

e) 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu, 

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

g) 4857 sayılı ĠĢ Kanunu, 

h) 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 

i) 5070 sayılı Elektronik Ġmza Kanunu, 

j) 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 

k) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 

l) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 

m) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu, 

n) Ġç Kontrol ve Ön Malî Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik, 

o) Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 

p) Resmi YazıĢmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, 

r) Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, 

s) Mahalli Ġdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 

t) Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 

u) Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul Ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik, 

y) Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik, 

z) Ġlgili bakanlıkların tebliğ ve genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatlar. 

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

 

ĠĢbirliği ve Koordinasyon 

MADDE 18 – (1) Müdürlük Ġçi ĠĢbirliği ve Koordinasyon; Müdürlük dâhilinde 

çalıĢanlar arasındaki iĢbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır. 

a) Müdürlüğe gelen tüm evraklar, toplanıp konularına göre ayrıĢtırılıp dosyalandıktan 

sonra Müdüre iletilir. 

b) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevdi eder. Ek iĢlemlerin takibini ve 

sonuçlandırılmasını sağlar, 

c) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin, her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları 

durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile 

zimmeti altında bulunan eĢyaları, bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir 

teslimini yapmaları zorunludur. 

d) Devir-Teslim yapılmadan görevden ayrılma iĢlemi yapılmaz. 
(2) Müdürlükler arası ĠĢbirliği ve Koordinasyon; Müdürlükler arası yazıĢmalar 

Müdürün imzası ile yürütülür. 

 

(3) Diğer Kurum ve KuruluĢlarla Koordinasyon 

a) Kurum dıĢı özel ve tüzel kiĢiler, Valilik, Kamu Kurum ve KuruluĢları ile diğer Ģahıslara 

gönderilen yazıĢmalar; Belediye BaĢkanının veya baĢkan adına yetki verdiği makamın 

imzası ile gönderilir. 

b) Yapılan iĢlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat dayanak olmak üzere Hukuk 

ĠĢleri Müdürlüğü ile Valilik ve diğer ilgili kurum ve kuruluĢlardan görüĢ alınabilir. 



10 
 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM 

 

Evraklarla Ġlgili ĠĢlemler ve ArĢivleme 

 

Gelen-Giden Evrakla Ġlgili Yapılacak ĠĢlemler 

MADDE 19 - (1) Müdürlüğe gelen evraklar müdür tarafından ilgili personele havale 

edilerek iĢlemlerinin, takibi ve sonuçlandırılması sağlanır. 

(2) Ġlgili personel, evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. 

(3) Evraklar, ilgili personele zimmetle ve imza karĢılığı dağıtılır. 

(4) Gelen ve giden evraklar, ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre iĢlenir, dıĢ 

müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. 

(5) Müdürlükler arası havale ve kayıt iĢlemleri, yazı ile veya gerekli altyapının 

hazırlanması ve yetki verilmesi durumunda elektronik ortamda e-imza ile yapılır. 

(6) Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek Ģekilde 

elektronik ortamda da düzenlenebilir. 

(7) Bu Ģekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak 

sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanıp mühürlenmek suretiyle konularına 

göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir. 

 

ArĢivleme ve Dosyalama ile Ġlgili Yapılacak ĠĢlem 

MADDE 20 – (1) Yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği defter ve dosyaların Birim 

arĢivinde muhafazası sağlanır. 

(2) Bu defterlerin dijital olarak bilgisayar ortamında tutulması halinde ilgili personel 

tarafından dijital yedekleme sistemiyle birlikte her sayfanın birer örneği yazılı olarak çıktı 

alınıp gerekli mühür, onay ve imza iĢlemlerinden sonra dosyalanıp birim arĢivinde 

muhafaza edilir. 

(3) Müdürlükte tutulan ve muhafazası gereken tüm evrak ve dosyalar, arĢiv memuru 

tarafından veya müdürün görevlendireceği personel ile diğer ilgilileri tarafından Kurum 

ArĢiv Yönetmeliği doğrultusunda müdürlük birim arĢivinde muhafaza edilir ve süresi 

dolanlar kurum arĢivine devredilir. 

(4) ArĢiv ve arĢivleme ile arĢivdeki demirbaĢ eĢya ve evrakın muhafazasından birim 

personelleri, amirlerine karĢı sorumludur. 

 

YEDĠNCĠ BÖLÜM 

 

Denetim ve Disiplin 

Müdürlük Ġçi Denetim 

MADDE 21 - (1) Müdürlüğün bütün iĢ ve iĢlemleri baĢkanlık makamı ve müdürün 

denetiminde yürütülür. Ayrıca teftiĢ ve denetim görevlileri tarafından da her zaman 

denetim yapılabilir. 

(2) Bu tür teftiĢ ve denetimlerde, denetimcilere yardımcı olunması esastır. 

(3) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü emrinde görev yapan tüm personelle ilgili 

disiplin ve ödül iĢlemleri, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülür. 
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Disiplin Cezaları 

MADDE 22 – (1) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü, Disiplin Amiri olarak 

disiplin mevzuatı doğrultusunda iĢlemleri yürütür. 

(2) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nde çalıĢan tüm personelin izin, rapor, 

derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vb. iĢlemlere iliĢkin belgeleri 

kapsayan özlük dosya tutulur. 

(3) Disiplinsiz davranıĢlarda ilgililer hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

ve 4857 sayılı ĠĢ Kanunu ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi hükümlerine göre iĢlem yapılacaktır. 

 

SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM 

 

ÇeĢitli ve Son Hükümler 

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 24 – ĠĢ bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili 

mevzuat hükümlerine uyulur. 

Yürürlük 

MADDE 25 - Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye yasasının 23. maddesi 

doğrultusunda, Belediye Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 26 - Bu yönetmelik hükümleri; Altıeylül Belediye BaĢkanı tarafından 

yürütülür. 

 

 

 

 

Mehmet Birol ġAHĠN        Mustafa EĞĠNLĠ 
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