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DAYANAK l,ANlMI,AR V1,1,fIlM}].L İı.ı<uı-pn AMAÇ V

önetmeliğiıl amacı; Ivlalkaıa Belediye lJaşıkaıılığı iren İşleri
lıık ları ile çalışn,ıa ı,ıstıl r,,c csasIarıırı di.izeırleınektedir.

önetmelik 5393 sayıh t}elediye l(aıruırrı ve ilgili

tırreli ğin ı,ıygtı laırıriası ırda ;

al|<ara Belecliye I}aşl<aııl ığı
İşleri M iicltirii'ııii
İ ş leri M iid ti rl i.iğii'ıı ii

iidiirl iiğe [ıağl ı çııl ı şiııı lıırı ıı ttiııı ii ı ıi i i fiıtleetler.

R
Bel ed iye Başlianl ı ğı Iren l şl e ri I\4 iicl iiıl iiğti ttim çal ı şaırları

ve eyleır,ılerde şel'liı l'l ıli,
in ve srıı-ıtımuırc,la yeı,iııtlelil< ve ilıliyaca ıı,ygıııılı.ık
iılik

liiiıııleriı-ıc isti

ir Belediye l
rm kadro İl

inıde ve İlçeyi ilgileııclireıı karaı,lıı,cla ltatılın,ıcılık.
adalet ve lıizıırette eşitlili

ıı-ıııı l<ııllaııııı,ııııc[a etliiıılili ı,,;ı,eriııılilik. lIizıııetlercie
tiriilebilirlik . 1eıııel illieleı,i esıısıılır.

iı<iNr,i ıı()ı.[lıı,ı
Nt]l, GÖI{tjV YL],|,l(i Vlj S()It.t lMl.LJLLlKLAli.I

ye Başlı.aı-ılığı l;'eıı işleri Miitliiı,ltiğii 5.2l6 Sal,ılı I}tiyi.il<

liye ve bağlı ltıırıılıışlaıı ile Nlahalli İtlaı,c l]iı likleri
in Esaslar lıakkında l<araı,ı gereğince , Ciörev ve sorııırrlukları
iır yiiriitiilebilııesi için ihtiyaç cltıy1lIn1 nitelik ve sayıda pers

iiğii'ntiıı persoırel yal]ı sı aşağı tla lıcl i rti lı:ır şeki ldedi r.

kaııtııı, tiiz.iilt. y(iııelıııu,lilt, gcııcl t:ıııirler \/e ıııevzlıııtItıı,ıı tı

ıııı-ı(la ı,e cltsil<siz trlaı,ııli yı:ı,iırc gcl,iı,ıııelı.
lencliren konı"ılarcla Meclis ve [iııciiı-ııeı-ı tzırafıırclan alırınıası g
ık, Meclis ve Eırciiırreııcle göriiştilırresi için t}elecliye Başkaır

olarak veı,ilecc

i içeri sindegöııcl erırıcılt.

ffiu, konıisytınlıırııııı scı,k ;clileıı lı,4iidi_irliik teklit'leri
k tıı-ıı i sl,ı ı ı-ı ı ı D6ıtşul\, lııızı r l ııırı-ııı:;ı ıı ı siığl aııra[;.,+
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çevre cltizeır
amaca ve onayla
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koııtrolliilç gii
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FEN iŞLBRİ
l -Malkara Belecl
sağlaınak
2-]lazırlanan
3-Yapıın/ Mal A
sağlanrak ve söz]
4-Yöı-ıeıtin-ıi ve
tıygtııı tılarak ve
5-Mıılcız ve lıarll
6-1}eleı_liye sıırır
),e ıri yc,llarıır yiı
7-Yeıri yapılaca
inşaat işlerinde k
fl-|-ler zaman ve
zaı-ır aı-ı ı ı-ıcl ıı tcıııı i
9-Birinıinin çal
l0-Vatandaşa
fiziki çevre dtize
1 1-Belediye sın
sağlamak, nrevc
l2-Başkanlıkça
l3-Ycıllara araçla
sağlaıırak, kaldı
ırıontaj ıırısağla
l4-Yıl içerisi
sonuçlırırdırı lıııa
l5-ilçe içerisincl
ıııtidalıale sırrısı
koııtrol ve koord
l6-Uhdesiııde
l7-Diğer biri

'nfi|,r", tiiılti iş ııralriııelcı,iııiıı sc,,k rc iilııı,e cı.lilıııcsini sığluınak V'gcı,clili iıı,.ıç-gğ|,cç ı,t: iı2ffiıgı tlcstı,ğivl-ı,ılıck Ö»

bir üst yazı ile biı,likte Yazı l ş I cı, i lVI iiı l ti ıl i.lğ ii ı ıe gii ı ıilc rı ııcl<,

ve liıIil,e,tlercle ilgili Vlticltiı,Iiiğ[iıı tılelri l-ıiıliııtIcı ğıırca cliizenleırecelr tiiırı etkinlili
irıııeli.

Mal Alınıı |lıale l(oıııisr,ıııılııı,ııııı" Mluayeıre ve Kabrıl KoınisyoırIarııra cliğer

ep edilnıesi halincle perscıı-ıel g(iıevleııtliıırıel«.

lj SOllt IMLt Il.t l l(l,:\li.

Başkııırlığı'ıııır aıııaçlaırı, 1ıreırsilr ve pı)liti|(aları ile lrağlı lıtıltıılııı1 ıllevztıat r,,e

'ırın belirleyeceği esasliır çerçevesiırde, I}aşkaırlıl< Makaırıııııır eıııir ve clirelçtilleı,i
kara Belediyesi sııııı,ları içerisiııcle ytiriirli.ikte İnıar Planlarıııa Lıygun olarak yeııi
ve ırıevcut yollaı,ıır tııiarılırıasıııı sağlanıaktaır, yeni açılan yollarırı oııarıırııırda, kış

ın ulaşıırıa açık ttıttılıııasıııclan, [ıiriıııiııin ihtiyaç duydtığtı ır,ıalzeııreleriıı 1eıniır
verilııresiıri sağlamalttan, lıiı,iıııiır çalışnra prograınını lıazırlayıp teıniır etı-ıreliten,

biriı-ııleri ile işbirliği içeıisinde kaçak yapılarıır yıkılnrası için gerekli araç-gereç \,t:

tırır, l<eırcli Miicli.irltiğLi ile alakalı lıali,i1,31 işleriıiin y|iriittilırrcısini lal<ip etııreliteıı.
i (bordür-tretuar vb) ile ilgili işleri yiiı,(itıııekten, İlçeniıı altyapı yatırıırrlarıırıır

an planlara Lıygı.ıı1 olaral< yalıılııitısıııdaııı, Lıiriminin sı.ınduğıı lrizmet[eı,le ilgili ilıale
işlerin proje ve ihale işlenıleıiııi, hak edişleri ve ödeırreleriıri takip etıı-ıekteıı

i ytirütmekteıı, Miitliirliiğe ait tiinr 61,i|ıç v€ iş makiııeleriııiıı belirleıreır işlerin
nailnı taııir ve bakıııılarıırı yal"ınıak veyıı yaptırıııaktaır sortıı-ırluduı,. l}eledil,e
ıni ve deııetimi ııltıırcla ytıltarcia (jzetle belirtilen görevletiıı ifa ve icrasıbağlaııııııdır:

yesi görev ve lriznıetleı,iıre yönelik olarali Liretilicek olaıı prcıjelerin lrazırlaıııııasıı,tı

i eıı ekonoıırik ve teknolo.iiye tıygı.ııı tılarak ilıale eclilnıe aşanıasınagetirınek
mı/ l{izınet Alııırı gi[,ıi eti.icli.i veya 1ırojesıi lrazıı,lann,ıış işleriıı ilıaleye çıl*arılırrasıııı

inin imzalanarak işin konttol edilıııe aşaınasınagetirmek
netiır,ıi verilen işleriıı, sözleşırıe ve eltleriıre, şartnaırıelere t'en ve saı,ıat kı,ırallarııra
program gereğiırce yapılıırasını, işleriıı siiresinde bitirilmesinisağlamak
t işleriııiır ı,alıı lıııısı
ı içerisiırtle: yiiriirliililelii iı-ııaı, 1ı.liııılaı,ıııaı tıygııırterl<iır ve l<ıııı-ıtılaştırı-ı-ııısı 1,iıl-ıılıı,ıış

l ıırırs ı ır ı ve ı-ırevc t ıt ytı l l a ı,ı ıı t,ı ı-ıa rı l ıııııs ı ıı ı sa j_ll ııniak.
ve taclilatı gerektireıı l}elcdil,eı [,ıiıııılarırı,Ja veya l,ıelecliyenıiz tarallııclan yal,ıılacııli
if ve metraj lıazıı,laınak

er şartta yolların rılıışııı-ıa açıI< ttıttılıııasıırı, l,ıuı"ıtıı-ı iç iıı i hti yaç cl ııyıı Jl aıı ırra lzeı-ı-ıe l t: ri ıı

edi lerek kı.ıllanıcı l aı,a veril ıı-ıes i ıı i sağl aıııak
a progfamının lrazırlıınlııllsı ve çalışnıa 1rrogranılarııra uygllıl çalışnrak,
istek ve şikayetleriııi alıp tleğcrleııtliı,ı-ııeli., soı-ırıcuırtı ilgili kişi ve kıırı"ıırrlara iletırıeli,
leırieleri ( bord ıır-t rettııır ı,l,ı ) i le i l gi l i i ş l eri gerçelt leştirnıek

ı içerisinde yeıri yalıılaıı ytıllarıı,ı parlie taş kaplanrası veya asl'altlııırmasııiı
yollarda bozıılaır parke taş, asfhltlarııı tıııtırılıııası çalışıııalarıırıytirtitmek,
gtııı görtilıııesi haliııtlc İlçcdeki ()lttıl Binalttnılı11, bakınr ve onartnrıııı yapıııak
n lrızını kesmek aırrırcıyla karaytılları staııdardına uyglın lrız kesicileriıı yapılırrasıııı
ınlara araçlarııı park eililıııesini (iı-ılerırek için eırgelleyici ır-ıalzeıı-ıe alıır-ııılı ve
l(

1,i_irtiltilecek çalışı,nıliıı,ııı 1ı111,,,,,,, 1ı[iıı-ı ı,e l)r()gran]üıııııı hazırlaı-ıııliıs]ıIıı 1aliip etlilt:rcli
ı"ıı st-ığlaıııal<.

yaşana[ıilet:ek stı ve scl lııısl,ııılıı,ı gilıi dtığal al'etleı,e nıiidılııle eclilıııesini vc [ıtı

a lttıllaııı ırıalzenıelerin z.aı-ı-ıaı-ıında tenıiıı edilerek depolanması çalışıııalarııiı
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25-'l'arlhi eserler
26-MiicllirlLik
27-Belediye sını
yapüyıı verilen
28-İlgili mevz
hizınetleriııi yeri
29-Yolve liavşak
30-Mevzı-ıatın
sağlamak,

l,tjItSONELİN
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Bıı Yönetnıeliği
13elediye
görevleri ilh
(l)Fen İşleri Nl
l -Belediye l}aşk
oı,ganize edil
ilişkiıı dahili d

2-[}aşkanlığııı
geııel pc,ılitika
politikalarcla ya
3-Mtidtirltiğil içi
geliştirir ve veriI
4-Başkanlığıır a

şekilcle yöııetnıeJ

5-Görev alanı i
pIaırIar lrıızırlıır.
yöııelik tedbirler
6-Miicltirliiğiin i

tizereplıiı,ılar.
7-Gelecekte
plaırlaırızısıırıy
ti-Mticliirl{iği,in
ve alt kaden-ıel

verebilecek şekil
9-Miidiirltiğiin y
yıllık biitçesiııi,

ta aykırı yapılafın yıliııır işlenıleriııcle, İırıar ve Şehircilik Mtidiirlliğii taraf)

yıliınrı gerçtıkleştiı,ilebileı:eli biıralarır, ı-,kipıııırı-ı yeterliliğiırı, :;ıılıilı tılı.ııııııı
i. n,ıakine ve l,ıer tiiılii ıı,ııç.-g(ııcciıı gtindeı,ilnıesiııi sağlayaıak ilgili Lıiri

dcıl ay ı y ıkıı-ıı ı gerçekleşti ri leırrey eceliıı ı sağlıııııılt. l ıli i 1,ııı-ıiı ı,ı ),cl cı,:ii z.l i ği ı ıı.lcıı

ve Şehi rci l ik M iidtlrl tiğ(iııe [ıi [ı{i rıııelr.
larııııır icra edilıııesincİe istihclaıır eclileır iırsan kaynağıırııı sevk veı

arıırcla diğer ilgili altyalıı liı,ırıılıışları ile l<oorcliııasyoıısağlaırral<

iııde giırevli işçi persoııelle veya ilıale yoluıyla astalt kaplaıılA ve
dırıırr yalıııır ve onaııılı yırlrıı-ı,al<

kli yeni ytıllar veya ),aııılıırıısı gerelı.li pltııı tatlilatlarıyla iılalia,lı olııı,a|i y

i içeı,isiııde gerekli çalışırıalıırıır ııeticeleırclirilııresinisağlaıııak,
birinı çalışaırlarıırııı faliyet alanlarıyla ilişlıili taraf oldıığıı clavalarla
işbirliği içerisiııde gerekli çalışıııalanır ıieticelendirilnıesinisağlaınak,
trları içiııdeki tarihi ve külttirel değerleri korumak, yapılaır lrer lıizmetiıı
1 \/eya tlolaylı etliilç,ııdiğiııiıı biIiııci1,1e çağdai; },ttşııtı]ıııı gcrcltlircliği

rı kul l aır ıp, çağclaş staırclartlarda ltaı"ır usıı l lrizırretvernrek.
tehlike arz etırres i d ı.ı rı-ı ıırtı ırcla çe v re s i ıı i korı"ırıraya a lınak,

indeki iş ıırakiııalaı,ıılııl iıı,ıza ve eksil<likleriıı zaırrarııncla giderilnresini
arı içerisinde ilgili ltıırtıııılırr tıııllırdaıı yapılaır kazılaı,a gerekli izni

bec,lel leriıii tahakliııliçtt i ı,ııı elt

hi.ikiinılerine gtire ihalc sııı,eti1,1e yalıılan yatıı,ıııi ihalelcıiııiı-ı l.tıı-ılı,tıl

getirırrek,
cl [izeır l e ı"ıı e l eri ya 1ıııı a k

rdiiğii cliğer giiıevIer ilc aıııiı,i taı,ııllııclaır verileıı görevleriıı icra

l{}jVLEItI

, 6'ncı nıaclclesiırcle
ıııır oırayıyla görev

[ıelirtilcn tcıııcl g(ircv, yellii ı,e stıı,tııı,ıltılııliları , ı,ııcv2:tı

pozisyt-ııiları lıelirleıriı,. Btı bağlaı-ııcla istilıclaııı edilenler lıel

ıııırııı gözetimi ve deııetiııri altıııda. Meı,zı"ıat gereği \4iidüirltiğtin;
ini, kadrolar arasıııda görevleriıi tlağıtıhı-ıasıırı, iş ve işleıırleriıı

lemeleri yapar,
larıırı ve geııel politikalarıııı kentli tığraş alaırlarını ilgilenclirdiği

ıı1 tıygrılanmasıırı devaı-ı-ılı oIaral<, iz|eı,, aııraçlara uygunluğtınu
lnrası gerekli deği şi li l ilı l eri [-ıi l ıl i ri ı,,

Başkanlığıır gayeleı,i, 1ıolililialııı,ı, [ıiitçeıleri ile tıytınrltı lıecJel]er, pleıırlar,

sortı ırr l ı"ı l rığa giiı,e i c ı,iıı t 1,1111;,11,

larını ve politikalarını, yiiı-ıe,ltiği ve iş[ıirliği yaptığı peı,scıııele açıklar.
:i için gerekli izalıatı verir ve tıl,grılııırraltırı koırtroleder.

ırde brılııııan f-aliyetleı, için strate.iilt plana [ıyglıı1 olarak;
anların ııygtııılıık ve yelerliliğlni clevaı-ıılı olarak izler,

,ini eıı kısıı ztıı-ııııııtlıı r,c cıı (ıl\()ıı()ıııİlı tılaı,al< İsleı-ıeır şeltİlde soııtıçlırrıtlı

lt ihli5,nç|nl,ıt cc\/i,ıl] vı"ı,cl-ıili:ccli ş,.,ltilclc eliııcle|ti kııclrcı, ıııııltiııı:. işyeri vc ti:çh

rleşırıe ve evrak akışıı-ıı,
krıruııı karar, politika

iisı. liacleıııelere isleı-ıen bilgileri zamaırıııda ıılaştıra
ve 1ı(|11.,1,,,,,elikleri lıakkında, zamanında ve doğru

planlar
planını [}aşliaıılığııı stralejili heclet]eriıre göre lrazırlar, laliyet planı

zeııııanda aıııi
izıııetler Nli.idiitliiğii ile kooı,ilineli olarak lıaz ırlaı,. llwl*rl§F|h n-ıiş

nclııı
için;
leıle
ı li. ı ııı

}/All1a.

Ve

sağlıı

llSiıll
t [i ıır

irl iili

bilir,
I

ıı,ı l ıı ı,

ı ivi

sevk ve i ,:sİl'l İ,

yııırideıı taıı r,ıiııe

cleı,e ce tlc
tırıışıt ı ı,ı r,

prOg
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l()-Başliaıılığıı-ı ktıbııl ctlİğİ yöııetİııı vç: ü)l,giıüıİ,/iı:ı\(,ı) l)ı,l:ıısİl]lcı,İııİ astlaı,ııra İztılr etltıı'. tıı'gııııİziıs1',111

içincleki kcıırrımlarıııın lisl-asl ve ytıtay lioıııııiılıırliı ilişliiltıı,i lııılil<ındı gerel(li tıilgiy'i \/eı'eı'el( tı\/tııııltı

çal ı şırralaı,ı ı-ıı teırri ı-ıecltır.

ll-Miidiiıliiğlin btitiin lhaliyetleıiııde ilgili l,rııiı.ııı. ıiiıi.iili vc 1,(ıııeln-ıelil<, geııı:lge , teblig. iş ırıclotliıı,ı
ve diğer ilgili rı-ıevztıııtiı ııy,rıııı sağlar, [,ıtııılıırııı tıl,gıılaıııııasıııı s[.ire|ili lioı-ıtı,ol eder; tlilzcltilıııcsi
gereken husııslaı,içiııcle oltııııltı öı-ıeri ı,c tel<lillü:ri l,ıiı,iist arııiı,iı-ıİı-ı giirtişi-iııesrınaı,.

l2-MtidiiıliiIç |rarcaıııalarıııııı [-ıiitçcye tıl,gıııiltığtıııı.ıtleı,aıırlı lioııtrol altıııcla[ıtıltıırcltıı,ı-ıı,.
l3-1;aliyetleı,iıı clevaııılılığıııı sağlaıııa|.; içiıı" 1,al,ıılaıı isleıııleı, ile ilgili lıer tiiılii l,ıııytlııı 1tıl,ıılıııasıııı. geı,e lrli

l4-G(irev alaıııırclaki thliyelleıin cltırtııı-ıtıııtı ve ııeticeleıiııi tespit t,tı-ı-ıek ve cleğerIcııcliı,ıı-ıclt ve geı,cltli
1edbirleıi aln-ıak için istatistilıi bilgileri 1aı-ıziırı ccleı,r.,eya eııliı,ir. Gerektiğincle bıı bilgiIeri ıııııirleriııe vc
ilgililerestıııırr.
1_5-Bıı yöııetıııelikte nıi.icl(irltiğtiıı gciı,ev alaıııı-ıa ilişliiıı olarak l,ıclirtilen tiiııı görevleriıı, etkin biçiı-ııclc
r,e biittiı-ıliik içerisiııcle gi:ciktirilı-ırecleıı ilgili ıııci,ztıııla tıl,gtıı,ı icrtı eclilıı,ıesini, rleı,ıetleıııııe,siııi ve
ralıtırleıırı-ırası ıı ı sağlar.
l6-1Iarcaırra yetl<ilisi ı.ıltıp. [,ıitçe ciileırelile riııiıı vcı,iıııli, tıılı_ıırrltı r,e ),eriııdc lıııırcaııı-ııiısıııısığlııı,.
l7-M|idiirliiğiin göre,v, alaıııyla ilgili ihıılc ltoı-ıtıstı iş r,e işlcıırleı,iır, ilrırle ırıcvzrıatı çcı,çıevesiııı,lc
yalıı l ııııısıırı sağlar,
lll-Görevle ilgili lıer 1tiı,lii içldış yazışııialıı,yal]ıı,, l}ıısIrııııi,ı, lıııciiıııeııe. Meclise tclilif'ler stıııaı,\/eı,ilcıi
|iararIarı tıygıılar.
l9-I]konoı,ııiklik. iirell<eıılilt, yi_iksck veriııılililt ve ııeı,l'i,ırıııııı-ıs iırlıı,ıcı etlçi tılrışttırı-ıralı aı,ı-ıacı\,lıı

ıııevzııtı1 ve strate.iik hedeller çerçevesiııcle tlış lıizıııet alıır,ı yolııyla yalıılı-ırıısı ırıiiırılttiı-ı olaıı lrizıı,ıctlcıi
Lızııı2ıt1, iizel veya tıize l kişilere tısııliiı-ıe rıl,gııııyalılı ı ıı,.

2()-Mevztıatııı öııgörcltiğti cliğer g(irer,[eı, iIc l}aşkıııılıliça vcı,ile ıı giirevleri yıu)iıı,,

DiGtjR plrRS()NllL
Miidtirliiğtiıı gcirev ıılaırııııı gireıı görevlcı, lVtiidiirl[iğc ıııırııı liaclro ve I}aşl<ınlık oııayıyla talısis eılilcı,ı

yaçıılır.Miidtir, göreı leri ıı-ıevctıt liadrcılarııı saIıilı tılcltı[iları; ııitelikle ri, yeteı,lililileıi, r,eriıı-ılililile ı,i.

1ıerlbrı-ı-ıaı-ıs Lıaşarı se,viyeleriııe gtire clağıtır.Verileıı gciı,ev geciktirilniedeıı r,e tirıır olııriık 1,cı,iı,ıt"ı
getirilir.
1-Miiıltirltiği,iıri.iır göı,erz alaırı ilu- ilgili rılarak, I}aşliıınlığıı-ı aıııııç|arı, politikaIarı" [:ıiitçeleı,i ilc tıl,ıııııltı
lıetleller. plaı-ılaı,ve pr()gı,aıııların geliştirilıırcsiııcle. 1cl<ı,ıil,;. r,c tıygulaır,ıalııı,clıı aıı"ıiriııe gcrckli i.lcsleği
eksilisizverir.
2-I}aşkanlığııı aıııııçlarını ve genel polililialııı,ıııı, çıılışlığı ıııiidtifltiğtiır tığı,tış alıııılaı,ıı-ıı ilgileııı-liı,cıı
lıoytıttıyla öğrenir ve [ııııra Lı} gtııı ttıtıııır tlavraı-ıı şsergi ler
.]-Görev alaı-ıı içiı-ıc,le brıltıııaır lhliyetleı,içiıı ıızıııı. tıı,tıı ııe l<ısa vacleli 1ı[aıılarıı,ı lııızırlaııııııısıııtla
aıı-ıiriııiı-ı direklitleı,iııe tıygLıı1 iş ve işlcriyıl,ıiıı,
4-Mi_idtiılıiği.iır l<enclisiı-ıe 1evdi eclileıı işleriııi eıı lıısıı zarı,ıtıırtlıı ve el] el<tıı-ıcııı-ıilt şel<ilde icra ccleı,cl<

scıııı"ıç laırclırı r

5-MiidtirlLiğt-iır lıaberlt)şılıc ve evrıl< alıışıırı ııııiı,iııiıı tliı,clttillcı,i clt-ığı,ııllııstıı-ıclasağlar

6-Miidiirli.iğtiıı yıllık lalil,et plaıııııı I}aşliaıılığııı strate.|ik lıetlelleriııe göre liazıı,laıııııasıııclır aıniriniıı
istediği ti"inı iş ve işlerııleı,i yapar,ytirtittiı.
7-I]eceri ve ır-ıeslel<i [ıilgi açısınclaıı keııtliııi gcliştiı,iı," [ııı tıı,ııaçla elkinlikIcre istekli olarakkatılıı,.
8-İşbijItinıi"i esasları tlahiliııcle. eş tliizcy ı,c tliğcı, 1-ııızisyııııltıı,la lioortliıııısyoıı içerisiııcltıçalışır
9-Gerektiği t,lı"ırtıır-ılaırla eliip [,ıaşı tılarıılı ı,lii[,ıiı-ıe iş ıııı,illeı,iııi izal-ı eder, iş tarilleı,iııcle belirtiIeıı g(iıcı,
ve soru ı-ıı l ı-ıl uk l arı ır doğı,ıı ııırl iışı l ırıası ıı ı sağl ı ı r

10-İşleri eır az ırraliyelle yeriııe gt:litiı,
l l-Mticliirltiğiin ttinı liıli1,1,11c.i,-ıtic ilgili liııııtııı, tiiziilı, ytiııctıııelil<, geııelgcı. te[ıliğ, iş ıııettıtları ı"c

diğer ilgili ırıevzuatıı riirl,et ecieı,.

l2-Y(jnetinıce alıııaıı kariırlaı,ııı ı-ıl,gtılayıcılaı,a ıltığ.rıı [ıiı şekilde ve stirallc tılaştırılıı-ııısıııı \ıc

tıy gtılaınasıı"ıı sağlar
l 3-Faliyeti içiır aırriı, ffip etlilen ı,c

ılarla aıı,ıiriııiıı
liıyclalı griı,tliiğti biitiin rııporları eksiksiz Iıazırlıır

14-Eş c||izeycleki bi l gi s i da h i l i ııc|e ltooı,cl i nasyoı-ıukı-ı rar
içiıı yıılıılatı işleııılerle, ilgili her tiirliiffil5-Falil,etIeriıı ılığıırı sağlamalt



belgeleıi dtizeırleı ve taliip ecler, (iııeıı,ıli olıııı cvrııliı tısııliiııc tı)/gtıt,ı ııırılıtılazaeder
l6-Başkanlığa ilişkin bilgilerin tlışarı sızıııiıııtiıiiı lıtı:;ıısrıııcliı azaırıi itiııa1,1 r,ı, iliIikatigtisteriı,
l7-Başltan ve ııır-ıiriı-ıiıı tıygtın g(ireceği lıer t{iıl(i gtircı,i ilgili ıııcvztıat ve anıirinin tııliıııatlaı,ııııı g(iı,ıı
yeriıre getirir
'[8-Bıı yiiııetn-ıelikle lıvlticliirlıiğiin göı,er,ılııııııiı ilişliiıı olııı,ali [ıeliıtilen ttin-ı görevleriıı. etkin [,ıiçinıtle
ve biitt-inltik içersiııcle gci:il<tirilıı-ıeı-lcıı ilgili ıııcv,ztıaliı ı.ı),!ltıı] ieı,a ctlilıııesi içıiıı gcreltli t[iııı arııştırıııtı.

ve işlı-ırıleı,iyapar.
l9-İlgiti ıııevztıııt hi.il,:iinrleriııe giire yıipılaı-ı ilıalclcı,i l<tıııı.rcıl ecler ve n,ıiicliirliiğtiııgörev altıı,ııııiı gircıı
tel<ııi k koıı ııları ır rıygultrıı ıneısı ırı sağlıır
20-Kendileriııe tılaşarı şiI<ayetlerİ nıahallinde tesl-ıiIctler
2 l -Aınirleı,iııce veriIen cliğer göı,evleri yiirtitınel<

tiq,()Nc,ıi ııöı.[lvı

DiĞr]R KURUM Vlı l(U Rtl L.tJşLAItLA I(()oll1 ) iNası,oN
NIADDE 8_

l-MtidtirliikIer arası yazışırıalar Başkaıi veya ),etliilc,nclircliği l3aşkan Yarclııırcısıırıır iıı,ızıısı ile
Vtlı,1_1t1_1ltll,

İ-Vtidti.ltlğtiıı Beledil,e clışı cizel ve ttizel kişileı, l(al,ı-ııiıltaıııIık, kaıı-ıı.ı l<ı.ırı.ııır ve ktırtılıışları r,e tliğeı,
ŞalıısIarla ilgili gerel<li görtilen yazışıııalar ıııiicliir ve t,ıaşkaıııı1 veya yetki vercliği l-ıaşl<aır yıırdııııcısıııııı
iııızası ile yi.irüittiltir.

DöRD[]N(, ıl ıı()ı.[ı ıı
EVIIAKLARLA İI-Giı-i işı-llv|,tjR Vlj z\IiŞiVI_ljMt|
vIAl)DE 9-
l-Mtldilrlilğe geleıı eı,,rııl< (iııce kayclı yalıılır.Miicltir larailnclan ilgili 1ıersoııele lıavale edilir, 1,ıerstıı-ıel
eı,rııltın gereğiııi zaırıaıııı-ıcJa ve ıroksaı-ısız olarali yeı,iııe getirıriekle 1,tiktinılticliir.
2-Mticli.irliik [ı{.iııyesiırıJel<i işlenıleı,iır eı,riılilııı,ı sliıııtlaı,t cltısl,ıılaırra sisteırriıre tıygtıtl arşii,leııir.

|]l]ŞıNCiıı()ı.Ilıı
DI]Nl]1,iM
I)eıietinı , persoııel sic,il ve clisil,ılin lıiiliiiıııleıi
MAI)DE l0-
l -lleıı İşleri Mtidtirti ti.iıır 1-ıerscıı-ıelini l-ıeı, zaıııaıı tleııctleıı-ıc 1,elkisiı-ıe salıilııiı,
?-|ieır İşleri Mlidlirti l. Disipliıı Aı,ıriri olıı,ıılı tlisilıliıı ı-ııevz,rıatı cloğrıı|tııstııicla işleırı[eriyi.iriittir
.]-[]irin-ı persoııeliniır ırresııi saatleı,iııe ı,iııl,ç1 ctıııcsi vc yısııl kılıl<. kıyal'etleı,iııdeı-ı t-ıiriııı Mtitliirii
stıruıır ludtır.

Aı.,1,INCl n()ı.ı;ıı,ı
ç,tjşi,ıLi ı ıÜK(J MLI]Ir
MADDB ll-Yijııetı-ııelik tıygtılaı-ıııılaı,ıı,ıtlıı ilgiIi 1,iısıılııı,[,ıa]iIa),ıctdtr.
MADDE 12-t]ıı Yiinetıııelik hiiltiiıııleıi l}clet|iyc Meclisiıiiıı I(ıırtrrıırııı oırayıırcliıı-ı soı-ırıı yiiriiı,liiğı:
girer. Yi-iriirli,iğe girdiği tırrilıleıı itibııı,cıı ]2.()1.2()l5 taı,jilı.39 sayılı ırreclis liarııı,ıylır ııvgı.ılııııııı_l,ıı
koı-ıtı [iııı yöı-ıetınel i k yi i rii rl ii liteıı lial liar.
Yiiri_itıı-ıe
MADDIl l3-Bıı Y(inelınelili lıtiktiınleı,iııi ilgili ırı(itliiı,ltiğti ytiıtiliir


