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MECLİSBAşKANI : MehmetTUTAL

KILINÇKAYA, Mehmet ÇETNER" Şaban AYTEN, Ahme( KURT, Fatma ERoĞLU, Ramazan

TÜRRoĞLU, Abdurrüman ACIYAN, Mehm€t ÜNÜVAR, Mehmet BAI,CI, Ender ooöeN, Muammer

BAĞcI, ısmail PoRTAKALCIoÖLU, Şafak ASLAN, Yusuf ARIcIoÖLU, Hısan Hüseyin AĞAÇDELEN,

Mehmet BÜKÜcÜ, Azize GÜL HARMANYERI, Mehmeı ÖZER, Abdullah ÜNVER, Ebru ALTloK

NuruIlah YüKsEL, Hasan USTAoĞLU

Şafak KABAK, Hacı M€hm€ı 6zreıoı. Mevlüt GüRAY, tlüsçyin

ToPLANTıYAKATILMAYANLAR; ŞabanAYTI]N(izinli)

ülmesi:yönetmeliklerinin

lld U 1rsaKYe N{nsanlı ğüeB edl ml Kay Eğ1.ye
lerie FeılH M|z, d. hdM l|Z. lüğüH üğü,
laEsas rluruK I lşmaÇalln rlüdü uşüğiintın

ı- Mehmet ÜNÜVAR

2- Mehmet BALCI
KATiPLER:

Belediye Mectisimiz; 5393 Saylı Belediye Kanunu,nun 20. maddesi gereğince 20l6 yılı EKIM

ayı olağan toplantısınr yapmık ve gılniemdeki k-onulan göri§mek üzere;04.10.2016 Salı gİınü (bug{ın)

;" frf ;a-oiri*İ 
"'.r--l 

nİeaıy" Başkaru Mehmet TUTAL başkanlığrnda ve yukarı<İa isimleri

yJ, urıun* iıyelerin iştiıaki ile niıeaiyedeı<ı mutat toplgııtı salonunda toplandı. Toplantı yetct
'.uyrro-.*"r, oıaug, gi.uıa*t"n sonıa ğorüşmeleıe geçildi. Üyelerden şıbın AyTEN,in izinli olırak

toplant,ya katılmadığı göriıld0.

BelediyeMeclisimizcegeçenayyapılan06.09.09.2016ıaİihvelOsayılıtoplaDğsınsaitmecıi§
kararlaı üyelerc dağtıldı ve of*ar, 36, ı- olmadı. oy,a sunuldu. oy birtiğ ile kabul edildi ve

gilıdeın maddelerinin görtişülmesine gçildi,

GLNDEMIN l. MAD
Md.lüğü, Des. HizMd.lüğil ve
Yönetmeliklerinin 96riişülmesi;

DEsi Belediyemiz İışaç_Kıı.-y,r_.Eği-MdJrEt Kırsıl Hiz.

Fen müdürl nün Kuruluş, Görev ve Çılışm a Esaslarr

Yaa lşleri Müdürü konu ile ilgili olarak; 5393 Sayılı Belediye Kanımun 15. maddesine

istinaden h!4ılaıa§ak birimlcrın Krınıluş, Görev ve Çalışma Esaslaruıa ilişkin

hazıılayp meclise sundu}larını belirtti. Meclis ve Belediye Başkaıı Mebmet TUTAL,

Kaynakları, kırsal Hizmet ler, Destek Hizmetleri ve Fen İşleri Müdürlüklcrinin Kuruluş, Görev ve

Çal ışma Esaslanna İlişkin YOnetııeliklerini oylamaya sundu,

Hizmetler, Destek Hizneüeıi ve Fen
Yapılan oylama neücesinde; İnsan Kıynaklan,

İlişkin Yönetmetikleri" oy birliği ile
İşleri Müdiirlilklerinin "Kuıuluş, Görev ve Çalışma Esasl

kabul edildi

üyE üvr
Mchmet AR

MEc
TUTAL Mehmet BALCI

Sayfa No : ....

4fz
3
l

Rğ
a:
:.'i

Des.
Görev



d

J, Iii irl i it-,st ji.t'M
ı\nlırç. Kırçıl;am, l)ıi.r-;i ıla ir, |a oınıiı l, l,*" i,er_tı:, i l]lr:ie l,

Arrıaç vc İiıpsanı , = r__ i_ı^_: ırii,]iifliiir..^ ,.

MADDEl.BuYÖneımeliğinamacılSeydişehirBelediyeBaşkanlığıFen.işleriMiidiiı,lüğiinün
;;;r;, gör"r. y"tki ve sorurİluluktarı ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemeklir,

3rffiH$r_Buyöneımelik, 03lo7l2xoltarihli 5393 Sayılı BelediyeKanunu, l0/07/2004ıarihli 52l6

i"yı, süyüı.ş"İ,ir Belediyesi Kanunu ve diğer mer.i mevzuata dayanllarak hazırlanmıştlr.

']'anımlar
MADDE 3 - Bu Yöneımelikıeki ifadelerden;

Baskan : Seydişehir Belediye Başkanı'nı,

Beİedive :SeydişehirBe|ediyeBaşkanlığı'nı,
Müdü; : Fen İşleri Müdürü'nü,

Müdürlük : Fen İşleri Müdürlüğü'nü, ____._.ı_ ^ıı.,i,, 6ihiı ti,ı " "

Personel : Fen işleri ı.ıujiiriııEıi."",u"ğlı çalışanların (personel şemaslnda olduğu gibi) tiilntinü,

ifade eder.
Temel İlkeler
MADDf, 4 - Seydişehir Belediye Başkanlığıfen İş|eri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

l Xur", alm"" uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
İİİİİr."İİ*i" 

'J,İin 
ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

3)Hesap veri|ebilirlik.
.İİİ;; ici vönetimde ve ilçeyi ilgi|endiren kararlarda katılımcılık,

SlllunulamaÜ.da adaleı ve hizmene eşıılik,

Oİg"İ"aiv" kaynaklarının kullanımında etkinlik ve veftmııııK,

7)Hizmeılerde geçici çözumler v" 
""i*-r"i"ri", 

yerine sürdürülebilirlik, ıemel ilkeleri esas alır,

ffffig 5 _ Seydişehir Belediye Başkanlığı Fen \leri Müdürlüğü,nde bir Müdür ile ıner^i nonn

İra-İ"rrr"unu uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar,

ffffil"Ji:iT]L"#,'".,,r," 7,nci maddesinde b:ıiliı".l=,."T"]^9ll",;Tll-}i.',İlJT;l',llİ ':' '

mcvzuaı ve Belediye S"şr"n,:n]n" "yn gOrevlendirdigi 
. 

Ba§kan Yardımcısının onay|vla Fore\

pozisyonlan belirlenir, a, t"gl,;j; i,tİlİau,İ 
"ail,nl", 

beİrtile" görevleri ifa ederler,

lıeledive Başkanı'nın ,"',"r, *O',J'İİ"İ'#eİİ-"İ,l" V"a,,cısı"nın gözetimi ve deneıimi altında

,,,krrja özetle belinilen görevlerin ifa ve icrası baglamınoa:

ııününı-üĞüN GöREv TANlMLARI VE FAALiYET ALANLARI
( l l İfa. Koordinasyon, 'f emsil Görevi

;;' 
"İİ;;ü.a, 

uygulama ve evlemlerde şeffaflık,

b) Hizmeün temin ve ,*"*du yerindelik ve ihtiyaca uveunluk,

c) Kurum içi yönetimde ;'ilöiüiil;.ni"r,ura, ı.itılımcılık,Hesap verilebiıirıik,

;İ Uygulamalarda adalel ve hizmette eşiılik,

;; ğJĞa,v" l"v""llarını kullanımda etkinlik ve verimlilik,

D Hizmetlerd" e"çı"i çor;;i; r. *ı,ı. ı.alaİı". yerine sürdürebilirlik, temel ilkelerini

csas alır.

r,';;l §fi: t'Jiffi'Jfr:"'ill"il n","air"nın görevıeriıden sayıan veya Beıediye Mecıisi

tarafindan yapımı kararlaşt",;l;;;o İizmeİ sosyal ve kültiir amaçlı binaların, kenı

donaıılannın. altyapı ve 
"'yu|,'",i,l"lnin, 

park yapım ve mevcuı parkların tadilat işlcrinin

yapılması, kapalı ve 
"ç,l 

,p""l""l",,"," " 
"""J,İ 

'esislerin 
vapım, onartm ve hizmct

ilıalelerine ait her 1ürlü p,o1,, J'Oa, ,upor] şartna:l_e,e proıokoİleri hazırlamak 4734 sayılı

Kamu ihale Kanunu g"*ği,;;;;;;,ffi;İ;; diğer komisyonları teşekkül etlirip, üst

ınakamın onayna sunmak ,[ _ i\ı

[\ J.» ,Mlt ;.r. ,V ',

[ ',



b) l]rı ıcsisleriıi _ı_aplmlnl gcrçek lcşıirınck vc deıiellcmek. işleıınek. bakın,ı ve onarıııılaılnı

r aPlnlk . ___.ı^_-..ı

"1v,rana,söZüedilenişlereaithakctlişvckesinhesaplarınltetkiketmekveonaylanııık.g.,çici ve kesin kabullerini .;apmak" perionelin sigorıa ilc ilgili yazışmalarını vapn-ıak rc takip

ctıılek
ç) İmiu planlarındaki yol, bu|var. cad<lt:. meydarı ve yaya yollannın plan şartlanna _u} 

gtın

ş.ı.;ıa. yup,ı,nusını teinin etmck. plan|ardaki eksiklik ve maddi halaların tespiıi halindc

buşkunı,k'vuk*rı oluru ilc imar ve şehircilik birin_ıini bilgilendirmek

at ii.nt ıçi ulaşımın rahatlaması. şehir estetiğin iyileştirilmesi amacl ile ulaşım planlaınası.

,,rkut. ,rı.ydun ,re bahçe aydınlatmaüun. yayİ yolları düzenlemeleri yapmak ve bunları

uygulamak

"i 
ilç" uf.t planını hazırlamak ve muhtemel kötü hava şartları; kar, don, sel ba^skınları ile plan

çerçeves,inde ınücadele etmek
i.l'ı4.onr., ile ilgili ihtiyaç duyulan araç. iş makinesi ve yedek parçalarınr, yol. a]tyapt ^.üst!,ap|

imalat malzemelerini almak, takım ve depolamalarını yapmak, gerektiğinde kullanmak

,mevcut zıraç ve iş makinelerini çalışır halde bulundurmak

gi Exnn.)nriil omtırlerini dolduran her türlü araç ve demirbaşın terkin işlemlerini yasalar

çerçcvesinde sonuçlandırmak

ğ' i;r; ile ilgili hizmetleri yürüıen: şantiye. atölye iş ocakları, akaryakıt istasyonlarında

i"şı"r-" u" çahşiıa şartlarını iyileştirmek. veiim arttırıcı ıedbirleri almak, iş güvenliği

şartlarını sağlamak ve idame etlirmek
iriiur,rrnl iizmetlerinde kullanılan yapı elemanları üretmek üzere atölyeler kurmak ve

işletmek 
kanunu ve Ruhsat ve eklerine

,İ 3l94 sayıl, imar Kanunu çerçevesinde imar Planı, lmar

uyk,r, yuprı-rn ilgili birim 1J,na- yasal iş ve işlem1eri sonuçlandınldıktan ve l"en lşleri

Ütiaülügii"" inti-kal etikten sonra inşaat yıkımları yapmak ve yapırmak

i) Yıllık blitçesini ve yatırım planlarını hazırlamak. 
, .

;i M;;ü.iük'p".soneıi iıe ilgili hizmetleri yürütmek. hizmet içi eğitim için kurslar açmak ve

seminerler düzenlemek
iiı<orr* ile ilgili Belediye Gelirlerinin ve harcamalarının tahakkuklarını yapmak, Mali

Hizmetler ile ilgili birime ileımek
İİ Üİ";İ,k tarİfından istenen her tüflü proje rapor ve etütleri hazırlamak

m) 5 yılllk imar ve yatırım pr"gr"., ç"ri"r".inj. kamulaştırma taleplerini yapmak ve takip

etmek
;;;İ;;"r, itibarı ile Fen işleri Müdürlüğünün sorumluluk alanına girmeyen anc1! 

_

uygulanması rraıina" .o-n ju."t"""e, ;ırş,ı* konuların tespiti halinde izaleleri için ilgili

Müdürlüğü bilgilendirmek
o)BelediyeMeclisveBelediyeEncürneninin5393.sayllıBelediyeKanununauygunolarak
Ütiatirltit çalışmalan ile ilgili aldığı kararları ,IcylTuk
ö) Belediye Meclis ve g""Jr"ninJçuıışmaları ili iıgiıi teı(ıir hazırlamak ve onaya sunmak,

p) Konusu ile ilgili araştırma. planlama'koordinasyon geliştirme ve program ve hizmetlerini

yürütmek ı

i.is"ı"oly" sınırlan içerisindeki devlete ait 1iirn okulların bakım, onanm ve yeni hizmet

binalarınİ bütçe imk6nları çcrçcvcsinde yapmak

,l il io ."v,ı, 
'güyükşehir 

neıeaiyeıerl (anunu ile.Ilçe Belediyelerine verilen görev ve

;;lİ; kendİsini'ilgilendiren konulan takip ederek yapmak ve yuq!,!1_11 .. ._.. .

s) Kamuva ait diğer alı yapı kurum ve kuruluşları ile ı MEDAŞ, SELÇUKGAZ, I-ürk

ri.i;;;;;<ö;Ki. uioüe,evroME ) yatırımlarda koordinasyon sağlamak ve bu

kuıuırılara çalışmalar sırasında gerekli desteği sağlamak

tX"yrn"t,İrn1,1. ve Valilik ıuraTından takip ;dile; yanrım izleme raporlarını z,amanında

lİaarİumak ve ilgili Makamlara sunulmasını temin etmek

,Al :y,
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u) I'{anlaıııa çalışınaları sırasındıı ırrckAn organizasyoıt|.ııluıı clkili değeılendiriln,ıesi için
gerckli raporları hazırlamak ve ilgili birimlere sunnıak
ü) \'ük|enici iirnraların ve bu iiımalarda görcv yapan ıeknik personelin iş bitirme. iş dcııcı inı
ı,e iş 1önetme belgelerini ve sicillerini tanzim elmek
r,) St,ırumluluk sahasındaki her türlü l}ayındırlık hizmetlerini denetlemek
v) Belediye meclisince karar verilınesi halinde 5393 sayılı yasa gereği müdür|üğiin görevlcri
ÇerÇevesinde ilçe sınırları içerisindc ve kardeş be|ediyeler bünyesindeki tüm kamu binalarına
ail bakım. onarımları vc yeni hizmcı binalarını bülçe imkAnları çerçevesiı-ıde yapnrak
z) planlama çalışmaları sırasında mek6n organizasyonunun etkili değerlendirilmesi için
gerekli raporlan hazırlamak ve ilgili birimlere sunmak
aa' Konusu ile ilgili araşlırma. planlama, koordinasyon hizmeılerini yürütmek
bb) Konusu ile ilgili her ıürIü harcamanün ızüakkukunu(verili emri) yapmak
(3) Uygulama Usul ve Esasları
Fen İşleri Müdürlüğü kendisine verileır görevleri konusuna göıe 4734 sayılı Kamu lhalc
Kanunu. Bayındırlık İşleri Konırol Yönelmeliği, Muayene Yönelmeliği. 52l6 sayılı
Büyiiıkşehir Belediyeleri Kanunu.5393 sayılı Belediye Kanunu . Bayındırlık İşleri leknik
Şannamesi .4857 sayılı İş Kanunu . İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tiizüğü .3l94 savılı İmar
Kanunu, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Otopark Yöneımcliği .

657 sayıIı Devlel Memurları Kanunu . l050 sayılı Muhasebe Umumiye Kanunu . 832 sal,ı|ı
Sayışıav Kanunu . 2942 sal,ılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili diğer kanunlarla l-en İşlcri
Müdürlüğü Görev , Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütür- Bu
yönetmelikte bulunmayan hususlarda başkanlık makamı veya gerekli görülen hallerde
belediye meclisi kaıarları uygulanr.
YONETIM PLAN| VE ALT BUROLAR
Fen İşleri Müdiirlüğü bürolan aşağıdaki isimlerden oluşmuştur:
ı) Belediye Binası Müdür ve Personel Bürosu
b) Belediye İşçisi Toplanma Bürosu

PERSONEL SAYISİ
ten İşeri Müdürlüğü'nde l Müdfu ve l Adet Maden Mühendisi.l Adeı Peyzaj Mimarı l Adet
\4 ı ıı ıııe Iat personeli,l A lekırik 'feknisveni 7 Adeı puantör personel bulunınakıadır
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