lMAR vE şEHinciıix MüDuRLüĞü
GoREV_vE_çALrşMA YöNETM ELiĞi
BlRtNci BÖLüM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ye
Gen€l ilkeler

Amıç
MADDE l-( l ) Bu Yönetmeliğin

' .- ve
Tu:,
' Şehircilik Müdürlüğünün görev yetki ve
r:q.a Belediyesi imar
sorumlulukları iie teşkilat yaptsını ve
işleyişini dUzenle.;İ;;.,

Kıpsam

MADDE 2-(l) Bu

Yönetmelik J(ePez Belediyesi imar ve
Şehircilik Mttdürlüğünün kuruluş amacı faaliyet

a|an]an, yönetim sıaftısü şeması ile y'önetici

p;.loJin"lilu ,. ,o.ınırırk

," iie".

Dıyınak

alanlarını kapsamaktadır.

MADDE 3-(l) Bu yÖnetmelik; 5393_sayılı Belediye
Kanunu
rt l16ırl
--'-|t9 ve
ilgilj yönetmelikleri ile 3l94 sayılı imar Kanunu
ve ilgili Yönetmeliklerine dayanıiarak
tl"lun.,şİn.'

Tınımlar
MADDE 4

{l)

Bu yönetnıelikte geçen;

a) Başkan: Kepez Belediye Başkanmt,

b) ldare: Kepez Belediyesini,
c) Başkan yardlmclsl: Mevzuata söre atanmlş
veya seçilıniş Başkan Yardlmcılannı,
ç) BEkanIıi: Kepez Belediye BalkanJığını,

d) Meclis; Kepez Belediye

İ,lecli;ini,

-

e) Birim: Kepez Belediyesi İmar ve
Şehiıcilik. MUdUr|üğü.ne bağlt btto|ar ve şeflikleri
f) EBYS: Elektıoni} Belge Yönetim stsıemm|,
g) Enciinen: Kçez Belediye Enciimenini,
h) KEP: Kayıtlı elehronik postayt.
ı) MOdtırlük: Kepez Belediyesi lınar ve
Şehiıcilik Müdüİlüğiln{l,
i) Modttr: Kepez Be|ediyesi İmar ve
Mrunrtlnt, '-.'-'
Şehircilik
j) personel: Belediyede Norm kadroya
göre kepez Beleiyesi İmar ve
Şehircilik Müdiıılüğünde çalışan mğmuı,
işçi ve sözleşmeli personel ile
şiıket penonelini, ifade eder.

Temel İlkeler
MADDE 5-{l) Müdiirliik temel itke olarak;

a) U.ygulamalara ilişkin kayıt ve belgelerin
İıeı an denetime hazır bulundurulmasını,
b) Hiznetlerin temin ve sunumunda yerindelik,
kalite ve ütiv"* ,vg*lrer.
c) Kayttlarn usultlne uygun, saydam ve .rişiü"Üilir;;kild"-;;;;;:
ç, H|zmetlerde geçici çöztımler ve anlü kaa.lar yerine

d) Belediye kaynaklarının kullanunmda e*lnlil
Je
e) Xarar alım4 uygulama ve eylemlerde
şeffaflığı,

si!İdiırülebiIirliği,
'--'"'-

,erimİÜ,

i) Krırum içi yön€timde ve kenti ilgilendiren
kaİİIarda kafilımcıl*
g, uygulanalaıda adaIeü, hizırıette eşitliği
ve besap

verilebilirliği esas alır.

İKlNci BöLüM
Orgınizısyon Yspısl, Görev, Yeıkj ve sorumlulUİilar
Uİgıniz8§yon Yep§l

MADDE

6

-

(I )

3

Müdilrlük; İmar ve Şehircilik Müdiırlüğü aşağıda gösterilen
birimlerden oluşur;

{

1

h

PIANLAMA VE iMAR
DURUMu BiRlMi
HARiTA8jRiMl

ADREs VE

NuMARATAj BıRIMi
PROJE VE KONTROL

BiRiMi

MüDÜR

KEPEZ BELEDiYE
8AşXAl,ı tlĞ l

YAPı RuHSAT 8lRiMl

YAPI DENETiM VE

HAKEDlş BiRlMi

YAPıKULLANMA izlii

BiRiMi

KAçAK YAPjTAXiP

BiRlMi

ARşiV BiRlMı

l) Planlamı ve İmar Durumu Birimi:

hTlPlk

a) Her ölçekteki imar planlnı
V.eya haztrlatmak. 3l94 sayı|ı lmar
Kanununun 8 nci maddesi gereği.
bazulanan imar planı tek|iflerini neıeaiye.
Bu
konular
ile ilgili lmar Komisyonu ve
Meclis toplantt|anna katılmak ve olan dİgŞltlitl..iyl"
ilgİlİ'İİl"İ.-","r."t.
b) Karara bağlanan imar p|anı tekiifleririiErr.rı,iuır?i.|-ı.T|riiı.
c) Koruma AmaÇlı imar Planı Kapsamındaki
aı"ri-J", iı"Ğ]iv"'Ü"""ıı.in""
uygun görülen her ölçekteki imaı
-K';İLu,
planı tekliflerini Çanakkale Külfiı;varl*lan;.i;;;
Şıg.
oruy,nu ,rn-uk.
BeIediyemiz
ç)
idari sınırı icerisin-de tıan. n"ıeaiye,İlz'i."ji..i"ır
planlannı hazırlamak veya
hazırlanan imar pianı teı.ıir"ıi iıgiii
-imaı
Konu iıe iıgiıi arazi tespit
ça|ışması

ı,iecıiJnin-;"ö;;;h.

ff;;;;;y,l'";mak.

İŞ*tr",

d) onaylanan imar plaıulı bir ay._süıeyle askıya
çıkanlıp i|an edilmesini ve bu siirede yapılan itirazlarıı
incelenmek uzere. Belediye Meclisinİ gora.tlrİ.li"İ".r"lÜ."İ
mecljs karan sonrası imaı planının
l<"sileşlriımes İşİer;;;;;;.
-

e) Her ay kesinleşen imar p|anlarırıı saytsal
onama işlemek, imar- planlnın g(lnce|liğini
sağlamak, fark]t
çalışmalar,i uutu"ı"şiiiiır"l.ı"'i."qı",,"*.
f) 3l94 sayılı imar Kanununun as. ,"aa.rl-g"'."gi;;ü;;;
iüii'or* uygun görüIen Mücavir
neıeoiye"slıiırıarina?ai,i,u i.ı,lin",i,i, g";6;;;;ffi; Alan Sınırı
zamanIarda yapı|an planlama

;i;İi'ffif;#Tilr"*':İ"xT:,',"

ti?,u,,o,

g) Birime havale edilen, Betedivemize
karŞı açılan davalarda gerekli savunrnanın yapılabilnesi
için teknik ıapor

irlH'ilffi,i'*';ii"Yo*:fl?*'-""',ası'amacıyla

,"ı,*..".,,'i."aiği bilgi ;"'b;ü;;;;i.,#ffiJt,k k

b) Belediye Birimterine, İnar mevzuatı. kapsamında
gerçek|eştirdik|eri fiziki mek6nl ilgilendiren
pğelerinin
yapım.aşamalannda gerekJi deİtegi
saglaİıj.
l,rgJe
:e/veya
l,) |lglll kuİum, kuruluŞ, gerÇek
ve ıuzel kişileri-n taĞpleri doğultusunda jmar
duıumu belgesi hazırlamak. imar
p,anı iizerinde işlemek, ilgiIilerine. yasal
sureler ı'ç..i.ira7 i.iıllii yapmak, fiziksei
ve sayısal onamda
arşivlemek. Hazıılanan inar durumu belge|.rrl,
irn".-pl-, İĞ ul!rİİJg*u rontol
i) Görev alanı içindeki konularla i|gili kamu kuruluşları,
"tmet.
,,utı.JJ"ı".

:" rdnetmelikler çerçever.a.
!l§}J,:|.*.ıaş
cevaplann
l18lllsine yly.lara uygun şeki|de ulaşhrmak.
".,"p'r"r-"l.,

-/

./

2

ü

rŞ]Ş'

g".ç"ı, ve ozel kişilerden gelen yazı
ve

2)Harita Birimi

a) imar planı bulunmayan alanlaıda yaprlacak
planlara alt|ık teşkil. edecekPlan revizYonu
o"ğişirligi

İ:rllilHi

Ö;;;; ;İ#;

"yu

ha|ih

azI

haitalaryapmak veya

ise haıihazır haıitalan gunce|ıemek

b) Belediye mahalle ve mücavir al

-aaa.sı,ya.ıncaar,;;;;i;,;iT;ll",liliİli:rŞ,Tffi';',il.l'illliil,'ff#İİJIİr§:l*,

c) Belediye sınırIaıı içerisinde urlr"ı"aait iip.r'.;':;;;',il,;ffii"'masını gerçekleştirmek,
ç) Gerektiginde arazi ölcümleri va"l;nralç 1qgjş'aJ;i;;';;ii#;:
,];l kofu futanağı hazırlamak.
d) YaPı denetim

firmatarı ıarafinjan

ıip,",ı-

kokisi, röPerli bina troi<iıerlnl

İİİ*"

yrp,

''

ve

*'

,lıi*"Ş"'i"J*]l,.. r-iyet

k;nJoi';ii"#;liat

planı. ıeme| üstii ölçü kokisi,
ve gerel(tigınde arazide iont oııiniı

e) Halüazır harita YaPımının alılığını.
oluşfuran }4tzey ağma ait nirengi poligon
ve nivelman nokh|arın|n
yaşatılmasııı sağlamak ve bunlara aii
bileiı.ri
0 BelediYe smır|an iÇerisinde resen veya ıaıeue".şlriyip]il,iirri orr-'-r-, ,e kişilere vermektagıioiarJ itJiiJiİi,, yoıu ,.rk ve ihdas taleplerini
ve belediye encümenine
incelemek

,;;rj#.';#ğini

sunarak al.iU,ini y"p.nal. ,İ
sağlamak.
g) BelediYemize karŞı açılan davaıarda,gerikli
,nuourluı. ö"şiriıiii..iı"."l
teknik rapor,arm hazırlanaıak,
ilgjli mahiemeye sunulması amacıyla Hiı.rl
işış ı,ı'iaiilİüii.'rarJi-*. cerektiğinde
^r"
mahkeme keşiflerine
h) Görev alanı iÇindeki konularla ilgili
Kamu. Kııuluşları, Mahkemeleı., gerçek
ve titzel kişilerden ge|en yazı ve
jJl",İfflj|}'#h'e Yönetınelikler çerçevesinde
;;;k;';;;iıen cevapların iıgiıisine yas-aıaız,uygun
"";"p
3) Adres ve

Numıratsj Birimi:

a) Müalle' Yol' Bina, Numaratai vb,
verilerin güncel olaıak elde edilip bilgisayar
ortamında veri tabanında
birbiıleriyle ilişkiIerini sağlamak ve.verileri
a".ı"v..ri"iin"ı,i"]-ı"ie
vatandaşııı hizrrıetine sunmak.

}iilT3Ji*,,il"#üd;i#j'i'j;i:sıstemnaeae[e,
İ-Y#il,*,';iJ;3ffi
c)
Adİes kaYlt

ji.'o,ii*ii,,u,vg*

sisıemi Ça|lsmalan ki'psamında Belediye ve
mücavir alan sınırları içinde belirtenen
adıes
oegiŞmeıeri
,'iİT'ı,utuı,
tespiııeri di.ize,terck biıgiıerin
"ı.'*ı,-'Jı"ıi"
İ#'.',İH..ff'r"'r'ih3"ıen
d) BeIediye ve m0cavir alaı sınır|an içinde
adres ve numarahj bilgilerine ilişkin
Nufus ve vaandasl* iI
Müdülüğu ve Belediye biınyesindeki.rnuİlu.İull-j."
g"l."-"j.o?n"İ*n'rrr*

e).Görev alaıu içindeki konularla ilgili
Kamu Xuııilrİl"r,,

y;

,o;.;"İ;;";

1l1*::!*.r*
cevaplann
i|gilisine yasalan uygun
şekiIde ulaşfuİn;ı,4) Proje

v?l,İl."lİİ

;;.ç"""sinde cevap verme!
-"*- '
---_."- verilen

gerÇek ve tiizel kiŞilerden gel
en yazı ve

Kontlol Birimi:

a) Yeni yapı|acak olan binaların ruhsat ek]eri
o|an mimari, statik ve. mekanik projeIerin
denetiırıini yapma\
Projeleri YöneŞnelikleı Çerçevesinde .."ı"-"ı. * ;;;#t;;kıikleri
varsa yazıIı o|arak ilgisine iade
etmek, Uygun olaniailn ru}saı isleminin yapıhas1
irır-oİ.İİÖ"lİİiıe uirıitıe rurısat uirlmine attainaı<.
P) Ylevcu| binalarda veya pro.jeleroe hdtlatla ilgili taleplerin mimaıi. statik ve
Utıttın pro.;aerin

tJ;Jİ
"İ.İrr,
ilave'""

c) Mevcut YaPılann

,.*iı.

"-.t

mekanik onaylanıı yapmak ve

ilişkin tadilat projeleri ve raporlarınırı yerindeki
hali ile

uygunluğunu. kontlol etmek, onama1"^Ş]1|]*]:.ine
ışıem!nı yapmak,,

fi#liiİ,ffi$;l1;ffH;i-aIannlang,n

d) Binaların ısı ya,ıtlm, kalorif€.

asansör

yönetmeIiğine uygunluğunu kontrol
etmek ve gerektiğinde

tesisaİ, asansör-vb. tesisat projelerinin
uygunluğunu kontrol ğtrnek.

tes,il p.oJelerini

ıncei;;:';#;

işıemıerini yttrtıtmek ve asansör tesciı
f) Asansör periyodü kontrol firmasml beIirl emek,
periyodik kontrol son uçiarrnı incelemek,
uygun olmayan
asansöıI€ri miüürlemek ve mevaıattaki
siirecin takibiıi yapmat.
g) Zemin ettlt ça| ışmalarıyla ilgili ol
arak; 5393 sayllı Belediye Kanunu
ile ıan ımianan yetki alanı içinde ve bu
alanları etkileyen alanlarda, deprem Ye zemln
inceleıne amaçlr rapor, etiıt, harita, plan
yapttrmak, ytiılıtmek ve g€liştirmek
ve pıo.1e yapmak,

;},İ:ff:'J'"İ'#tann

h) Beledi yeIerden, diger kamu kuıum
ve kurul uşlarından, özel veya filzel kişileıden
gelen ve imar planlarına esas
olarak hazırlanrnış yerleşime
ypetuk, jeoloj il<, jeofizik ve jeotelıik inceieme raPorlan hakkında göriış vermek
3

}

a

t) Zemin ve zemin harekederi.
d.

:iTtr;lLŞf,,H:ıtr#:P'.ii:iffi ,f i:Şı;,;";ş;,g
ffii'r.l:il",,#:,,;:,,;ffi
!) Oörev. yetki ve sorumluluk
İ
gerçekleşıirdiği projeıerinin
sonuç urtınıerini cBs tabanıı
:'uly-:|İÜ"l;rİ'İ;#JİlLiÇerisinde
İl,iffi

Tİ"*,",ff ,l"HT'flJİ:#'Taiveyayaptırmaı,

İ;'#,ffi

il#,ğflş*.ş,ş#ffi

iltf"J*'HİUl*:*#t,;!j#,

cevaplann ilgilisine yasalara
5) Yapi Ruhs8t

urrr;

*tı$ı-n*:;;.*:::H::,:,-,T
i;;;; ;;;;.u
-g,',,1H:üHi"';nTrt]ieı

Jş,';,.lfffi"ıl;;j[H;i§*

utcun
rnıar_a
*erÇek ve ttizel kiŞilerden gelen yazı
ve

Birimi;

ş$*tfişg=u-tu*gş*#i**$
'İ'

tut iırr"rl,

çı

İ.n,,o.n*r.İ,"İT#l1'
H"r"ı-İ,İİy"p, ilil'J i::f]l

(tadiIat, isim değişikIiği,
ek bina
YaPl ruhsatı vu.) nJsat beıgeii

taÇak

j [l ffi;iil#
* r,tr,:l|*:H.İş*Hr,,",ff
i
l

11g_,T.r

Pq'q rlaıını

ii.rujşffi

,",,*",;

inceleyerek onaylamak.

otızenıemek,

ş* #*,,,, * gönder

Imesi

ni

şff *",.ru*i:H#*§i:T"-j.iı}#ff j,$ıl,TjT#iil,,?J;

ı) Yetki ve sorumiuluk alanına
giıen idarece verilen diğer görevleri
yapmak.
6) Yapı Denetim v€ Hak€diş

Birimi:

a) Yapı Denelim Sisteminden vaı

v",aoişo,v.d;,'Ç"i6il#;;#,or

o:'etim kuruluŞlarının ıalep etmiş
olduklaıı seviyeler i (%lo.

o/o2o.

./o4o,

3.^:H,iTİt'il.ffi 'ffiT",HH":'"il",HX?jffi i".,r--u-o",",;;;;,;;';,-,Yapl Deneıim Sisteminden ödeme
onaylnt yapmak.
;i 3i,*1T*-iİr,f#1,'ff:;i]:g

oüşiırüıfi esi.
o) y_,p, o"n"tim' JJİ,-ut, İ,:;r; jİ."*1l"i.T::'J}';;ff
e).Görev alant içindeki konularla
ilgili Lmu tr-İrşl"", ,İ"1,1....l..
ek ve ttize l

l*-

;"r**,m.,şr,,*şJijx*İş$**,.:',;",'*
7)

k işi

lerden gelen Yazı ve

Yapı Kutlanma İzni
1iikın) Birimi:

ve iş deneyim

4

a

ve tiizeı kişiıerdengeıen yazı
ve

İ,İİi":i{,SjlT*1*:,'iffii,:i;:i:ffi"##,JHtrt"#".,]"Igerçek
ilciIisine_yasalara uygun
şekilde ulaşİr-j|'-""'*'.''-'
:r:E]arın

;i;:frl,:il#ililff:Til1$:ilXffiffJ1J;:*ii;rJJ.,];H:r,##işyer,erinetenıeizıivermek
8)

Kıçık

Yapı Takip Birimi:

a) BelediYe ve mücavir alan sınırlart jÇinde
ruhsatsız ve ruhsata aykırı inşai faaliyet
yapılmasını öniemek için
"'."İlİ#l"
lın*
g.r"rli işlem|eri yapmak.
b,1 Ruhsatsız veYa ruhsaü

İİ,*,

ZabIta MüdliılUAünün tesDit|erine
3 !94 ,ry,l,

avkırı bina y"p,la,g,rr-,..lİ,i

i]lİ$fl""lJ]jilffi;li'l':':,:::i:u

İjİr#'r'"o,.or,l trırr^g, tu_i,

;;i,;;:ffi;i;;;#iliai

iıgili kurum ve kuıuırşlu- uiıairmTİ.'Ygun

ve uir omegini muhıala

hale getirilinceYe kadar söz konusu

Ç) Ruhsatsz veya ruhsat eklerine aYkın yapının
tespit sonucunda
maddelerine göre işlem yapılmak
uzere aeleaiye enİ*.ll". ,"rİ
d) Tutanakta belini|en siııi icina.
ru]hs",

fl iskan belgesi olan binalarda catı

kamu'k;;;ve

ş-öndermekvesavc||ığasuç

ıruruıugara aiıoırmek ve y*ımı için
iıgiıi

su yalıtunı gibi basiı tamiI/tadil kapsamııa
giren işlere izin vermek.

tespit€tmek ve y*,tİn
İ]Y:!n
r"r,'-ıçındeki
uorev aıanı
konularla

igem;|l

o1']'.frİ1"--" ""ı

ilgili kamu kuruluşlan, mahiemeler

n.r_

y;.ü;;1İ;;;"T#İ..**,

ve eklerine uygun ha,e getirilmezse
varsa

i;l;^mmr#;t."şff
iiffi^!.*iili,lffi'*l",lffiiliŞkin::,,t"r,f
kararlannı,

;LTT'ĞİffH:İı'Y*ıma

inşaa(ü

3I94.saylı imar Kanunu,nun 32 ve 42ilncl)
."r"U

ar--1.1l"v".iili;H
ilgili

etmek ve

u,,umJ

aıeı.çeı"re.yr.a ,e yooe-"İİİİ"İ.rç"""..de
cevap vermelı,
-""-'"
ilgilisine yasalara uygun
ulaştırmİkşekilde
l.:,r|].ın
ı) yetxı ve sorumluluk alanına

,.n,"n
""*" '""'u

ve ttizel kiŞilerden gelen yazı ve

giren idarece veri|en diğer görevIeri yapmak.

9)

Birin Arşivi Gör€v Yelki

a)

Rüsatlı binalara ait dosvalann arşivleımesi ve
bilgisayar kayttlaİrnln futulmasl
Rlhsatsz binalara ait dosyalanın İrşivleoip
Uilglsaİ;İ|,İl#r-

b)

ve Sorumtulukları

c) MudffIükçe yapülan tüm vazısmalaı",
d)Birim aşivinde dllzenlenen ew.atların

rr*r"*,

til. o.i"gii"rJffi gi?"-

"y"
Ğ-"İİİrl,.lİİİ,İlİ,,İ ;;Jr^,.

u|asörierde arşivlenmesi,

Müdürün görev, yetki ve soruDlululJarı

MADDE 8_ ( l )Mtıdur görev ve hizrİıet|erinden ötttil
Belediye Başkanl ve bağlı olduğu
Başkan yardmcısına karşı sorumlu
olup;

l},*r'*'İil,"j|İ'İfflİ[Hx.HrrlHİrrörev
b) Müdtırlüğirn

alan,a giren ttirn hiznetlerin ilgili melzuata
uygun, e&ili.

8örev alanma giren-konulaıla ilgili, mevzuan. vaı gı kararlannl
ve yayınlan ıakip etmelq
personeıini ulıgiıe'naı-"ı
c) Mudulük görev kapsamına iiren burun
iş|eri sevk ve idare -a"#iri'orıuı,
ederek gereken denetimJeri yapmatq

-

#.gı"#*,

ç) Müdurliü penonelinin

ooJ"

y*a-,

i.

lqg]T.,.. "iı.
değişikIiklerin iz|enerek zamanİında İlgili
Ui.i.. Uiİaillrn..;1:;:;;^,,

tutlu,roaki değişikliklere ilişkin

İ]:l*;L',İ!"ffİ'İ;,:r.-#;',ffiail;ı;İr;;;;'ii"İ,İT.-,.1"n",

yetki|iıerini be|ir|emek ve taşmır

e) Müdtlrlüğiın ÇalıŞma ve

aĞlik plrnlu.,n*, faa|iyet raporlarınn, performans
değerlendirmesine esas olacal
-'"'' *
yir.İl-J,"'.,

rapor. ve islatistikhrin oluşturuIması
't
çalışma|arını

,

Müdurltığtın genel iş r4ıiltümu konulannda
ilgili ve yeı&iii merci|ere müdıtrltık görttşü
hazırlamak-

iJ._},liş}SH-

ltlş,#hiHr',ff ";i:';*

h) Disiplin amiri sıfauyla

;;;Ş

il

ıil,i'ii"io,o,,,;;;

ilıiIi kiun

veyönetmelikler çerçevesinde hareket efuek,
ı) Çahşma alanına giren ve başkanlık
mİuın,n"u ,"-ril"İ Oİİ". gİr"rİ"İ
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r

v"p."t
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enen
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ve
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İL,HfJ}

rİr,İ:İ;İffiiri:'rffil',il,ffl|ri

oRTAK HÜKÜMLER
ve YaPtık|arı, yapacakları işleri gizıi tutar.
Bu konuda yeıkiıi ve

rnvan farkı gözetmeden beı vatandaşa eşit davranu.
!] Mesal
İ,T|l.:'i|*.*.
c,
bütlmlnde masa tızerindeki e,.aklannı kendilerini
ait dolao ve masa gözlerine koyar ve kiIit,er.
d) Herhangi biı nedenle görevlerindcn uy"lu,
;o,ii,;İ
saklamakla görev1i evrakı kendisinden
baŞlaYan Personele aeweimedikçe go."riİa."
az. Devir teslim cetve|leri

p;;;İ,

::ffi;.'o""

lİn

;

Müdiiı|tıkte

e) Müdürlilğ0 ilgilendiren çeşiıli hizmetlerin ultmlu
ve düzenli ü,tirüru|mesi. personel alasmdaki ahengin
herkes gayı,et gosterir. olumsuz bir o*rra"
l*r'vl'iüe yansıtılr, Müduı bu hususta gerekli
;;İ:ilff,j,['

0

Müdürlüğe gelen ewakın önce kaydl yapılır, yetkiii
tarafindan havale edilir. persone,, yapılması gerekli

işlemleri zamanında ve noksansız yapmakıa yuı<umiuat.

M{)DE

t0:

YAZIŞMALAR

Belediye birimleri arasındaki yazışmalaı müdüfln
imzasl ile ytırtıtall0ı,
öeleotYe dlŞl YazıŞmal BaŞkan
Yeda görev|endireceği Başkan Yardımcısın|n imzası ile yitrütttlür.

üctııcü söLiıı,ı
MADDE tl: YÜRirRLuLüK
Bu yönetmelik Kepez Belediye Meclisince kabul edildiği
tarüte },tlülırlüğe girer.

MADDE
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vüntrııı

Bu Yönetmelik hlıkümlerini; Kepez Belediye Başkanı yilİütaır.

DöRDüNCüBöLiiM
MADDE

13:

GEREKÇE

5393 sayılı Belediye Kanununuı 15. Maddesi (b) bendi
uyarınca Belediye|er yönetnelik

ç*armak ile
YetkilendirilmiŞ|erdiı. Bu sebeole Belediyemizin teşİ<iL,l"p".İl*İa"n
dlızenlenmesi sonucu baz birimlerin
kaldn|rnası veya yeni kurulrnası va da itatıılerinin d"ğrii'..lig"ı'iö
ve otomasyon sistemine uyum
sağlanması ve bu yönde yapı,an venimevzuaı değişilıiiliri*
g8i" işllm"knoloji
yapılması nedeniyle lmar ve
Mııdtırlüğtt Görev. Yeüi ve Çalığma Yonetıneligi-nin yıirtırltiğ.%"ri,r^;;ıı,,ld
'" sehirciIik

;;y.j;;*:*

B
aşkanı

Buıçin SOYSAL

sevim ÖzıÜtK eYGÖREN
Meclis katibi

MecIis Katibi
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