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ÇANAKKALE i Lİ.KEPEZ BEL_EDiYE BAşKANLlĞl

YAZ| İŞLERi MüDÜRLüĞü
GoRE\., yETKi vE çALIşMA vöNBruıı-lĞi

niniNci BöLüM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Teşkilat, Organlar ve Nitelik]er

MADDE ı- (l) 5393 saYılı BelediYe Kanunu'nun l5. Maddesinin b bende uyarınca Belediyeler yönetmelikÇıkarmak ile yetkilendirilmi§tir, Bu Yönetmeıiği, ,-;";; K.;ez Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğü,nün görevalanını' Yetki' sorumluluklarınl, teşkilat yupİ,n,, ı, ,krtJ'rtutıi.iınü ve görevlerinin yerine getiriIişi veYetkiIerinin kullanımında başwrulacak yonİ"mıe.i ı" çuÇu u.rl ve esaslarını düzenlemektir.

Amaç

Kapsam

Dayanak

Tanımlar
MADDE 4- (l) Bu yönetmelikte adı geçen

a) Belediye Başkanlığı:
b) Başkan
c) Başkan Yardımcısı:
ç) Müdür
d) Müdtiılük
e) Personel:
f) Meclis:
g) Encümen:

ğ) Genel Evrak:
h) Evlendirme Memurluğu:
ı) BiIgi İşlem Birimi:
i) EBYS:
.i) KEP:

Kepez Belediye Başkanlığını ifade eder,
Kepez Belediye Başkanını ifade eder,
Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısını ifade eder,
Yazı İşleri Müdüriinü ifade eder,
Yazı İşleri Müdürlüğünü ifade eder,
Yazı İşleri Müdürlüğünde görcvli tiim pcrsoncllcri ifadc cder,
Kepez Belediye Başkanlığı MecIisini ifade eder,
Kepez Belediye Başkanlığı Encümenini ifade eder,
Yazı İşleri Müdürlüğü Genel Evrak Birimini ifade eder,
Kepez Belediye Başkanlığı Evlendirme Memurluğunu İfade 

"d".,Kepez Belediyesi Bilgi İşlem Birimini ifade eder,
Elektronik Bilgi Yönetim Sitemini ifade eder,
Kayıtlı EIektıonik Postayı ifade eder,

MADDE 3- (l) Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657. sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hiikiimlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tcşkilat
MADDE 5- ( I) Yazı İşleri Müdürlüğü'nün teşkilat yapısı aşağıdaki şekildedir.

a) l ) Yazı İşleri Müdürü,
2) Yazı İşleri Bürosu.

a)Genel Evrak İşlemleri,
b)Meclis İşlemleri,
c)Encümen İşlemleri
d)Hukuk İşleri
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MADDE 2- (l) Bu Yönetmelik, KePez Belediyesi Yazı işleri Müdiirlüğü,nün; kuruluş, teşkilatlanma, görevve çalışma düzeni ile ilişkin ilke ve kurallan ileçalışma usul ve esasüannı kapsar.
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3) Evlendirme Memurluğu
4) Bilgi İşlem Birimi

Organlar
MADDE 6- ( l ) Kepez Belediye Başkanlığı'nın organları

a)l) Belediye Meclisi
2) Belediye Encümeni
3) Belediye Başkanı' dır

Nitcliklcr
MADDE 7- ( l ) BelediYe hizmeı ve faaliyetlerinde etkinlik, adalet, hizmette kaliteyi sağlamak, kurumungiiçlü ve zayıfyönlerini tespit ederek sorunlara kal,"rr. r".ino" oozüm üretrnektir.

!"'."ffTf;rffi;T}'"'İt.'"'flerini 
ve bu h"d"fr;;İ;şmayı mümkiin kıIacak yöntemıeri beıirıemek,

::]":"HHH,illi,::;ll'H:li'"ni 
belirlemek, karşı karşıya oıduğu fırsat ve tehditıeri anaıiz etmek,

(4) Yönetici ve diğer PozisYonlarda görev yapan personelin motivasyonunu sağlamak, performansını artlrmak,toplam kalite yönetimine geçmek.
(5) Kaynak kullan
(6) Binalar ve İleti

ımında tasamıf ve verimliliği esas a|an yönetim anlayışına sahip bir hizmet sunmak
şim Bilgileri:

i«iNci göı,üı.r
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Görev, Yetki ve Sorumluluklar
MADDE 8- ( l ) Yazı İşlcri Müdürünün Görevleri:

a)Yazı İşleri Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanı na giren konuları Belediye Başkanından gelentalimatla r doğru ltusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümleri ve kanunlara uygun olarak yerineget lrlr. Görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yaparMüdürlük faaliyetlerini denetler, varsa aksaklıkları giderir. YıIlık, aylık, haftalık, günlük çalışma programlarıhazırlar veya hazırlathrır. Bu programlara göre sevk ve idareyi temi

Birim Adı Adres Telefon DahiIi
No Faks

Yazı İşleri Müdürü Cumhuriyet Mah. Sahil Yolu Cad.
na Bina Kat:5No:2 Beledi A

0286 263 6464
0286 263 0l0l l208 0286 263 6264

Meclis Birimi Cumhuriyet Mah sahil yolu cad
e Ana Bina Kat:5No:2 Beledi

0286 263 6464
0286 263 010lı l2l0 0286 263 6264

Encümen Birimi urıyet Mah. Sahil Yolu Cad.
e Ana Bina Kat:S

Cumh
No:2 Beledi

0286263 6464
0286 263 0I0l l502 0286263 6264

Bilgi İşlem Birimi Cumhuriyet Mah sahil yolu cad.
Ana Bina Kat:5No:2 Beled

0286263 6464
0286 263 0l0l l2o9 0286 263 6264

Gene| Evrak Birimi urıyet Mah. Sahil Yolu Cad.
e Ana Bina Giri

Cumh

KatıNo:2 Beledi
0286 263 6464
0286 263 0|o1 l 00l 0286 263 6264

Evlendirme Memurluğu Cumhuriyet Mah sahil yolu cad
Bina zemin katNo:2 Beledi Ana

0286 263 6464
0286 263 0|0| l008 0286263 6264

Hukuk Biriıni yet Mah. Sahil Yolu Cad.
Ana Bina Kat:5

Cumhuri
No:2 Beledi

0286 263 6464
0286 263 0l0l 150z 0286 263 6264

a/\- 2

n eder. Bu konularda üst makamlara
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gerekIi raporlan sunar. Pets(

ri*i*"i#*ffi 
,-,:HHT; 

Tl'ffi,İ:'Il::::Jijil.",!Ji*1lilT:l' 
}:;:: Jj:: ::::'TJlİli:;

b)personelin izin planlannı yapar, personelin izinlerini müdürlüğün iş planlamasına göre kullanmasınlsağlar. Rapor, doğum, ölüm vb. tonularaa yar,*;';;;; ve kontrol eder.

",,rJ[İlT]:İi".:"''" 
eder, Müdürlüğtin yönetiminde tam yetkili kişidir, Müdürlüğün her türlü

ç)Müdürlüğün içindeki çalışmat arı ywııIıve sözlü emirlerle yürütür.d)BaŞkanlığa bağlı birimlerden; Belediye ııle"ıl.ine ve Encümenine görüşütmesi için sevkli gelenevrakIar'a, BaşkanIık adına MecIis ve Encümen;ünde;ı;;irin h-,.ı"nn.urını sağ|ar.e)Meclis toplanh tarihini, Belediye naşhnı taraıınoan belirlenen güidem maddelerini, BelediyeKanununun 20, ve 2|, maddeleri geregince ., "r';;;;;eden resmi yazı ile tebliğini, faks, telefon ve mail

ffiİ:,jJİl ffiil"J[Ht*:T:,::l, 
,iğı";:i;;;; Beıediye Başkanıığı,ıin intemet suyfus,ndun

sağlar. 
Jzere Yaylmlntn kontroIünü YaPtıktan sonra Meclis toplantıstnın yapılmasını

f)BelediYe Meclisinde göniŞülen konuların karar özetlerini, toplanü fuhnaklannı ve sıradaki MeclistoPlantlsının ne zaman YaPılacağrnın, Belediye internet sayfasından yayımı ve Meclis toptantı gündeminin,Mec,is toplantı salonu girişindeki ilan tahtasında lıun 
"iil,,,;inin kontroliinü yapar.g)A|ınan MecIis kararlannın, Belediye Başkanınca; yasal süresi içerisinde Belediye Meclisine iadeedilmemesi durumunda. yedi gün içinde müıki idare amirine uıaş,ü;;;n -;;;;i;;r r;;;ğ)Mülki idare amirine gönderilen meclis kararlannın onaylanarak geri gediğinde, ek belgeleriylebirlikte ilgili müdürlüğe gönderimini sağlar.

h)Müdürlükte YaPıIan ÇalıŞmalar ile ilgili toplantılar yapar, çalışan personelden çalışmalan ile ilgiligünlük, haftalık, aylık ve yıllık raporlar ister ve-bu .io.,". |".ç"r..inde düzenlemeIer yapar.ı)BelediYe BaŞkanı tarafından Belediye Encümenine havale edilen dosyalar doğrultusunda, Başkanlıkadrna Encümen gündemi hazırlar. üyeIere dağıtımınr yuptr.r., rrcıımen toplantısında alınan kararlarınYazılmasını' Yazılan kararların ilgili birimlere s=evkinin ,ujıun,nu.rn, kontrol ettikten sonra arşivlenmesiniYaPtırır' Bununla birIikte Encümen ve Meclis üyelerinin hı.ı"zur hakkı ücretlerinin ödenmesi için devamsızlıktutanaklarını İnsan Kayıakları ve Eğitim llmtrİligiine sevkinin yapılmasını sağlar.i)Yönetimindeki personele görev verir, yaptıklan işleri denetler, gerektiğinde sözlü ya da yazılı olarakuyanr, bilgi ve rapor ister.
j)Müdürlüğün görev dağıllmını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasınısağlamakla, görevlerini verine 

.getirmeye"'y" d, ;I;;;İ-; uygun davranmayan personel hakkında disipliniŞlemlerini baŞlatmakla. i,ıuatrĞı. bü";;r;; ;;'r"Ö 
",, 

birim|erin tüm iş ve işlem|erinin zamanlnda vcdoğru o|arak yerine getiriImesini sağlamak|a gĞvlid;.'

(2)Yazı İşleri MüdürIüğü Bürosunun Görevleri:
a)Genel Evrak Biriminin Görevleri :

I)BelediYe BaŞkanlığı adına gelen Posta veya kurum dışı resmi evraklar ve vatandaşlarımızdan gelcndilekçeleri EBYS sisteminde günlük olarak tarahlarak elektronik 
".;.;;"r;;;;u;.;ö;*,2)Veri giriŞi YaPılan evrakların EBYS sistemi üzerinden ilgili müdürlüklere havalelin sağlamak.3)EBys sistemi ile elektroni]< zimmete geçildiğinden evrakın takibini sistem üzerinden yapmak.4)kıp sistemi üzerinden gelen yazıları EBys'!e ekleyerek, ilgili müdürliiklere havalesini sağlamak,S)Be|ediYe BaŞkan]ığına dıŞ kurumlar ve kişilerden gerek posta, gerekse kurye aracılığı ile ge1enevrakların kaydını yaptıktan sonra ilgiti birimlere havatesini yaparat dagıtımını gerçekleştiriı.

d

3

Vl
\



6)iÇ birimlerden gelen,. dıŞ. kurum ve kiŞilere gidecek olan yazılarınve posta evraklarının çıkış kaydınıyapıp, PTT vasıtasıyla yasal.süresi içerisinde ilgilll".iİr" ,İ"y,.ılmasını sağlar.

o"o",J);1i"::f:,"H*Jil;L|i,İff}'#}]u,i,n, ",-u-uura--u, muı,"-" aıımı, tediye, iç ve dış
8)Müdürlük bütçesini hazırlar, imzauşu.ur,naun sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir.

b)Meclis İşlemleri Biriminin Görevleri:

,",".,r:)İr:':İr';r'r.Jİlİİr",l,İl'"o''e Meclisine görüşülmesi için geıen havaıeıi konuıar doğruıtusunda,

2)Hazırlanan Gündemi; 5393 sayıh Belediye Kanununun 20.ve 2l.maddel ei en azüç gün öncedenresmi yazı tebliği velveya faks, maiı ve teıefon 
";;;i;",;; sitesi kanahyla üyelere bilgi verilmesini sağlar.3)Karan Çıkan tekliflerin numaralandırma iu'-"n *" soıııa yazımını yapar, toplantı tutanakIarı ilebirlikte' BaŞkanl* Divanındaki üyelere imzalatı.: ;"ıa" Başkanı 5393 Sayılı Kanununun 23.maddesigereği yasaI süresi içinde kararı jade etmemişse, ilgili b;;;n" sevkini yapar.

biıgiı";];l;l""r}id:"ğI:l:""" 
kararlann o,"tıjni Ö"u sitesi kanaııyıa) yayımıar, kamuoyunun

5)Alınan Meclis kararlannın onaylatılmak üzere mülki amirine gönderilmesini yapar.6)Meclis üyeleri devamlılık cewelini *ru., ,orıuni yu katılanların huzur hakıaiını alabilmeleri içintopIantı sayılanna aiı listeyi hazırlayarak bir üst yazı iı"'vuii rıir-"ı"r Müdürlüğüne gönderir.7)Belediye Meclisi ile ilgiIi bütün evrakların arşivle.e.ini y"pur.

c)Encümen İşlemIeri Biriminin Görevleri:
l)BelediYe Encümeni 5393 SaYılı Kanunun 33.maddesinde belirtilen üyeler ile aynı Kanunun35.maddesi gereği önceden belirlenen gtl. * ,-'* Çl"rr..2)Belediye BaŞkanı tarafından Encümende gtı.iiitıı.".i için havale edilen tekliflerin, Encümengündemini hazırlar, Encümene sunar.
3)Enci,imende görüŞülen 

|e||lneriı 
geldiği şekliyle veya Encümen görüşü doğrultusunda kararlanyazıIıp, gereği için zimmet karşılığı ile ilgiIi .tıotı*.ıılıo. ı",ir.

,"r,,.;]İ,':Ş"".l 
karar asıllarının Encümen üyelerine imzalatılması, karara muhalif olanların gerekçelerinin

5)Encümen toplantısında alınan kararlaı sırası ile Encümen defterine kaydedilir.6)Belediye Encümeni ile ilgili bütiin evraklann açirlen.e.ini yupu..
7)Encümen ÜYeierinden toPlanhYa kahlanlann huzur haklarını alabiImeleri için toplantı sayıIarına aitlisteyi h_azırlayarak, bir üst yazı ile Mali Hizmetle. 

'UİUffi"" ,Ora".lr.8)Encümen Karanndan istenildiğinde, belge ücreti aİnarat verilir.

d) Hukuk İşIeri Biriminin Görevleri:
l)BelediYemizde bir Hul.k iŞleri Müdiirlüğü ve tam zamanlr çahşan Aıukat kadrosunda bir personelbulunmaması sebebiYle, BelediYemiz ile alakalı ırİrau.ırlı".; ilgilendiren kişi ve kuruluşlaıa açılan adli veidari davalar ile Belediyemize kaşı açılan uoıl ,e iaJİaraların tiim iş ve işlemleıini, Meclis kararı ileBelediyemizde çalışan kısmi zamanlı avukatlanmız arasında ilgiIi müdürlüklerin hazırladığı,-Mahkemelik olan konu ile ilgili teknik rapor,
-Mahkemelik olan konu ile ilgili Müdtirlüklerden istenen bilgiler,

,"r,,_u{unu"'elik 
olan konu ile ilgili idarenin hak ve menfaatlerini korumak için yasal savunmanın
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ı.,"r,.ıu#İrll"'elik 
olan konu iIe ilgili ihtamame çekilmesi, tebliğ alınan ihtarname]ere karşı cevap

-Mahkemelik konular. ile ilgili olarak yeni dava açıtması, hasar tespiti için bilirkişi incelemesiYaptınlması' davaYa cevaP dilekÇesinin hazırlanması, İ"ıiİ ıir,"ı".inin hazırlanması, dava dilekçesi, ara kararve bilirkiŞi raPorlarına karŞı itiraz dilekçelerinin İ;;;;;"r,, davalarla ilgili harç, tebligat vs. masraflarrn

ffiİlr',İ'r,]'""sinde 
mahkeme veznesine yatırıIması, davaların duruş,i", t"şİİ ," İ"rpitıerinde hazır

Yukanda belirtilen Mahkemelik konular hangi müdürlıik ile alakalıysa ilgili müdürlükte görev yapanteknik veYa görevli Personel tarafından evrakların ırlrı^r-"t resmi yazı ile hukuk birimine teslim edilmeksuretiyle belediyemiz müdürlükleri ile belediyemiz a;"k;;i;; arasındaki yazışmalan yapar.

.,oouu.')"'"o''emiz 
ile alakalı Müdürlüklerin saklaması gereken mahkeme dosyalarının birer kopyasını

(3) Evlendirme Memur|uğu Biriminin Görevleri:

,",r,"jlT:J;J*-Türk 
Medeni Kanunu, Evlendirme Yönetmeliği, iıgiıi genelgeler çerçevesinde nikih iş

",_"u 
JoT'lij[e 

Memurluğuna yaprlan usulüne uygun başwrulan kanunlar dihilinde usulüne uygun

c)Gerekli belgeleri vatandaŞtan talep etmek, evlenme dosyasının eksiksiz tamamlanmasınr sağIamak,Ç)KePez BelediYesi Meclisi tarafından kabul edilen gelir tarifesinde belirtilen nikah yeri ve zamanınagöre evlenme için tahakkuk işlemlerini yapmak.
d)Nikah sonrası çiftlere uluslararası aile cüzdanı diizenlemek.
e)Nikah akit iŞlemi gerçekleştikten sonra tescili için evlenme bildirimi hazırlayarak NüfusMüdürlüğüne l O (on)gün içinde göndermek.
f)Farklı bir evlendirme memurluğunda nikah işlemi gerçekleşecekse çiftlerin isteği üzerine 6 (altı) aysüreli evlenme izin belgesi vermek,
g)Evlendirme Memuriuklan, Nüfus Müdürlükleri, Göç idaresi, Mahkemeler ve diğer Kamu Kurum veKuruluşları ile yazışma yapmak.

ğ)İşlemler için kayıt defteri ve zimmet defteri kullanır.
h)Evlenıne dosyalarının arşiv işlemini yapar, l0 (on) yıt süreyi dolduran arşivdeki evlenme dosyalarınıEvlendirme yönetmeliği ve A§iv yönetmeliğine ,vgrnlı-ut u"ıirtilen hususlar dahilinde imhasını sağlar.ı)zimmetinde bulunan tiim evrak, evlilik ciizJanı, mühür ve eşyalann emniyetini sağlar.

(a) Bilgi İşlem Biriminin Görevleri:
a)Tüm bilgisaYar Ve Çevre birimlerinin, el terminalleri ve termal yazıcılannfaal bir şekilde çalışmasıiçin gerekli servis veya onanm işlemlerini yaparlyaptınr,
b)Kullanıclların bilgisayar ile ilgili problemlerinde gerek uzaktan, gerekse yerinde destek verir vepersoneli eğitir,
c)Kurum iÇerisindeki otomasyon işlerliğini sağlar, kullanıcı yetkilerini belirler, otomasyon içerisindekiveri]erin günlük olarak Yedeğini alır, otomasyon İıe ilgili destek verir, talep ve isteklerde otomasyongeliştiıicisi ilc iletişime geçerek destek alır,
ç)kurumun intemet veya intemet içerisindeki güvenliği sağlar ve gerekli önlemleri alır,d)Web sitesinin iŞlerliğini ve güncelliğini ko-.urrn] sağlar, e-belediye sistemine aday olan üye1eritakip eder,

e)Halka hizmet veren be,ediye ücretsiz wi-fi hizmetinin işlerliğini kontrol eder.

1l
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üçtrıcü nöı,üıı,ı
Düzenleyici İşlemlere İtşkin Hükümler

Düzenleyici İşlemlere İlişkin rıükümler
MADDE 9- ( l) Yazl İŞleri Müdürlüğü_ kendisine verilen görwleri konusuna göre; 5393 sayılı BelediyeKanunu' 657 saYılı Devlet Memurlan 

_Kanunu, 
+gsz l"y,l,'.ışçi Kanunu, 50l 8 sayılı Kamu Mali KontrolKanunu, 4982 sayıh Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 

"" i; Işleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve SorumlulukYönetmeliği hükümleri ÇerÇevesinde yiirütiir. Bu vtir"-lİı.a" yer almayan hususlarda yünirlükteki ilgili
ffil?:l.İ**leri 

ve BaŞkanllk Makamı onuy, *yu *"r"uıi ,o.u,"" hallerde Belediye Meclis Karar,arı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Müdürtük, Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon, Ortak Hükümler

Diğer Müdürlük, Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon
MADDE l0- (I) Yazl iŞleri MüdürIüğü, Valilik ve ttm kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tiizel kişilerleyapacağı önemli yazıŞmalarını, sorumlu personel, memur, şef ve müdiirün parafi ile Belediye Başkanı ve/veyaBaşkan Yardımcısının imzası ile yürüti,ilür.

f,2],:İlffrffi:dürlüğü 
ile diğer müdürlükler ve birimleri arasında koordinasyon müdür tarafından sağıanır.

MADDE ll- (l ) Yazı İşIeri Müdürlüğiinde çalışan tiim personel;

a)Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıklan, yapacaklan işleri gizli tutar.
b)Bu konuda yetkili ve ilgiliIerden başkasına açıklamada bulunmaz.

c)Dil, din, ırk, sınıfve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.

Ç)Herhangi bir nedenie €örevlerinden ayrılan persoıel; korumak ve saklamakla görevli evrakıkendisinden sonra göreve başlayan personeİ. a"".İ,."ail.ça görevinden aynlamaz.

d)Herhangi bir nedenle colevJ;l1fen aynlan personel üstıine zimmetli olan kamu malını sağlam veeksiksiz olarak Müdüre ya da Müdtirün ;yg"; ;drjiİ'personel teslim etmekle sorumludur.

flMüdürlüğü ilgilendiren ÇeŞitli hizmetlerin uyumlu ve düzenle yürütiilmesi, personel arasındaki
#trİli'Jİ"lffi,;J:jil['j:ilf,?|;;|,* c"i" c'tı.t.J.. oıu.n,* ulr aurumaa ı<on', ı,atioti," yansııılır.

g)Personel görevleri ile ilg_ili olarak yeni çıkan kanun ve yönetmelikleri takip etmekten, kendilerini
fflrjin"}1:l 

ve istenildği 
"u-- ğo."ui".i ;ı;-igiıt olarak yazılı ."p";;;;;, müdüre karşı

ğ)BelediYe hizmetlerinde; hesaP verebilirlik ilkesine uygun hareket ederler, uygulamalarda adalet1iolmaya, kaynakların kullanımında etkili rre verimİİt llJn,-,n, sağlarlar.

h)Yazı iŞleri Müdiirlüğündc. ÇahŞan tüm personcl 6698 sayılı Kişiscl Vcrilerin Korunması Kanununauygun olarak gerckli iş ve işlemleri yapar.
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Yürürlük
MADDE 12- (l) o2/l1/lggl
03.07.2o|3 gün ve 20l3lt47 

giin ve l99lı3E83l Sayılı uun'n|u_ l"r", Belediye Başkanlığı kurulmuş olup,
Yazı İşler ft;,G,;;;;,.,i!.{,".,,TJffiJjiJtr,,iJlT#İ:il[,ti:l,ffi,,,,;**T*..-,":H;,;
alınarak 22/0212007 tarihli ve 26442 

'uY'ı, 
,"..i ,-o"İ"'rr,.ranarak yürürlüğe giren ..Belediye 

ve BağlıkuruluŞları ile Maha,li idare ve sirlikleri -;d;;;;'r. Stuodu.tıu.,nu,,uygun olarak 14/04/2009 tarihve 2009/5 sayılı meclis kararı ile kurulan biri. .rİr."Ur"n"O"On.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri; KePez Belediye v*ıi.l"""İ"urıünden sonra yayımı tarihinde yürür|üğe girer.(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, Beleaır. ıa""ii.rı" o2.0g.2o2; .uriııi,,-rirJ)rsayıIı kararıyla
İ:l:ffill Yürürlüğe girmiŞ olan Yazı işleri 

';;il;; Görev ve çaıışma yönetmeıiği yürürıükten
Yürütme
MADDE t3- (l) Bu Yönetmelik hükümlerini, Kepez Belediye Başkanı yürütiir.(2)Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler Listesi: 

-r-- "vlvutJ\

Tarihi
YaiNE ELTl}t lix IL Giı, IL i M CE SLi tNKARAR|N
Sa tsl Yürürlü Giri Tarihi Tarihiyürürlükten Kal03/07n013 2013ll47 09/07l20l3 08/02/20l9

06/02l20|9 2019l36 08/02l20l9 08/09l2o2l02/09/202l 202l/73 08/09/202l l0.02.202204/02l2022 2022ll5 l0.02.2022

ALTINCi BÖLÜM
Genel Gerekçe

MADDE 14- (ı) 5393 saYılı BclediYe Kanunu'nun l5. Maddcsinin (b) bcndi uyannca Bclcdiyclcr yönetmclikÇıkarmak ile YetkiIendirilmiŞlerdir, Bu sebepIe neled|emİJi-n teşı.ilut yapısının yeniden düzenlenmesi sonucubazı birimlenn kaldırılması veYa Yeni kurulması ya da stattilerinin değişmesi, c.ıiş"n ,.ı,r"Üi ve o..omasyonsıStemlne uYum sağlanması ve bu Yönde yapılan yeni .*^uİ a"g4itıiklerine göre işlem yapılması nedeniyleYazı iŞIeri MüdürIüğü Görev, Yetki * Çuı,şru vtin"r.;İÜ;;, yürürIüğe konulmasına ihtiyaç duyuimuşnır.

l,.\-
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BEŞiNCİ BÖLÜM
yürürlük ve yürütme

Genel Gerekçe

M^ ,M


