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MECLIS BAŞKANI : Mehmet TUTAL
üynınıı
K]LINÇKAYA, Mehmet ÇETiNER, Şaban AYTEN, Ahmet KURT, Fatma ERoĞLU, Ramazan

TÜRKOĞLU, Abdurrahman ACryAN, Mehmet ÜNÜVAR, Mehmet BALCI, Ender DoĞAN, Muammer

BAĞCı, İsmail PORTAKALCIOĞıU, şafak asıAN, Yusuf ARICIoĞLU, Hasan Hüseyin AĞAÇDELEN,
Mehmet BÜKÜCÜ, Azize GÜL HARMANYERİ, Mehmet ÖZER, Abduülah ÜıNvı,R, Ebru ALTIoK,
Nurullah YÜKSEL, Hasan USTAOĞLU

TOPLANTIYA KAT|LMAYANLAR : Şaban AYTEN (izinli)

l_ Mehmet (hnjvan oZ : Belediyeıniz İnsan Kay, ve Eğt. Md.lüğü, Kırsal

xnripıtn :
Hiz. Md.lüğii, Des, Hiz.Md.lüğü ve Fen İşleri
müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları
Yönetmeliklerinin görüşülmesi;

2- Mehmet BALCI

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince 2Ol6 yılı EKİM
ayı olağan toplantısını yapmak ve giindemdeki konuları görüşmek üzere; 04.10.2016 Salı giinü (bugün)
saal: l6: *' da, (birinci oturum) Belediye Başkanr Mehmet TUTAL başkanhğında ve yukarıda isimleri
Yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile Belediyedeki mutat toplantı salonunda toplandı. Toplanh yeter
sa}ısının mevcut olduğu görüldiiklen sonra görüşmelere geçildi. Üyelerden Şaban AYTEN'in izinli olarak
toplantıya katıImadığı görüldü.

Belediye Meclisimizce geçen ay yapılan 06-09.09.20l.6 tanh ve l0 sayılı top|antısma ait meclis
kaıarları üyelere dağıtıldı ve okundu. Söz alan olmadı. Oy'a sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi ve
giindem maddelerinin gönişülmesine geçildi.

GÜNDEMN 1. MADDESİ : Belediyemiz İnsan Kay. ve Eğt. Md.lüğü, KırsaI Hiz.
Md.lüğü, DeS. Hiz,Md.lüğü ve Fen İşleri müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esastarı
Yönetmeliklerinin görüşülmesi;

Yazı İşleri Müdiirü konu ile ilgili olarak; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. maddesine
istinaden hazırlanacak birimlerin Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına ilişkin yönetme liklerini
hazırlayıp meclise sunduk-lannı belirtti. Meclis ve Belediye Başkanı Mehmet TUTAL, İnsan
Kaynaklan, Kırsal Hizmetler, Destek Hizmetleri ve Fen İşleri Müdürliik]erinin Kuruluş, Görev ve
Çalışma Esaslanna İlişkin Yönetmeliklerini oylamaya sundu.

Yapılan oylama neticesinde; İnsan Kaynakları, Krrsal Hizmetler, Destek Hizmetleri ve Fen
İşleri Müdürlüklerinin "Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslanna İlişkin Yönetmelikleri" oy birliği ile
kabul edildi

\l Is KANI YE TiP üYE
N{ hmet TUTAL Meh AR Mchmet BALCI

sayfa No :
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T.C.
sEYDİŞEHiR BELEDiYESi

DEsTEK HizMETLERİ ıvıüoünı-üĞü
çALIşMA usuı- vE EsAsLARINA iı,işriN vöNBrrvını-ix

giniNci söLüN,
Genel Hükümler

Amaç
MADDE l- (l)Bu Yönetmeliğin amacı, Seydişehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri

Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklaıı ile çalışma usuI ve esaslarını diizenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- ( l ) Bu Yönetmelik; Seydişehir Belediye Başkanlığı

Müdürlüğünün ve bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin oluşfurulması,
sorumluluklarının belirlenmesi ile ça[ışma usul ve esaslarını kapsar.

Destek Hizmetleri
görev, yetki ve

Dayanak
MADDE 3- (l) Seydişehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik,

Y03/01/2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- ( l )Bu Yönetmelikte geçen:

a) Belediye: Seydişehir Belediyesini,
b) Başkanlık: Seydişehir Belediye Başkanlığını,
c) Başkan: Seydişehir Belediye Başkanrnı,
d) Müdiirlilk: Destek Hizmetleri Müdürlüğtinü,
e) Birim: Seydişehir Belediyesi biinyesinde faaliyet gösteren Müdiirlükleri,
f) Müdür: Destek Hizmetleri Müdiirünü,
g) Personel: Destek Hizmetleri Müdi.lılüğünde görevli tüm personeli,
ifade eder.

ixixci BöLüM
Kuruluş

Kuruluş
MADDE 5- Seydişehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı

Kanuna dayanarak, Belediye Meclisinin 05.08.2014 tarih ve l75 sayılı kararı geıeği kurulmuştur.

üçüNcü BöLüM
ı Müdürlüğün Faaliyet Alanları

Faaliyet Alanları
MADDE 6- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün faaliyet alanları şunlardıı:
l) Belediyemiz hizmet birimlerinin; bakım, onanm, lamir, mamul ve yarı mamul mal alımı,

hizmet ve danışmanhk ihalelerine ilişkin iş ve işlemlerini 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
gereğince yapmak,

2) Belediyemiz hizmet birimlerinin sunduğu hizmet ve mal ile ilgili ihtiyaç duyduğu ihale
işlemlerini 4734 sayılı kanun kapsamında yapılmasını sağlamak ve takip etmek,

3) Mülkiyeti Belediyemize ait Arsa, dükkan, tarım arazisi, lojman vb. yerlerin 2886 sayılı
Devlel ihale kanunu gereğince, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebi, Belediye Meclisi ve
Belediye Encümenin kararları doğrultusunda kira ve ş ihalelerinin yapılmasını sağlamak,
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4) Mülkiyeti Belediyemize ait Arsa, dükkdn, tarını arazisİ, lojman vb. yerlerİn 2886 sayılı
Devlet ihale karıuııu gereğince, kira ve satış ihalesi yapıldıktan soııra Mali Hizmetler Müdfıı{üğiine
bildirilerek İhaleyi alan vatandaşların Ödemelerinin takibinin yapılmasını sağlamak,

5) 4734 ve 2886 sayılı ihale kanunları gergince ilanların hazırlanmasını sağlamak,
6) Belediyemiz hizmet birimlerine ait iş makineleri ve araçları, binek otoları, kamyonlar,

minibüsler, otobüsIer, taşıylcılar, yükleyiciler ve kamyonetlere ait bakım, onzrrlm Ve tamirallarlnın
yapılmasını sağlamak,

'/) Belediyemiz hizmetleıinde kullanılmak üzere iş makineleri ve araçları, binek otoları,
kamyonlar, minibüsler, otobüsler, taşıyıcılar, yükleyiciler ve kamyonetlere aİt araçlann yakıt
ihtiyacını sağlayarak yakıt ikmali kontrolü, faturası ve denetimini sağlamak,

8) Belediyemizce sunulan hizmetlerde kullanrlan çeşitli malzemeleri gerektiğinde imal
etmek, bakım ve onanmırun yapılmasını sağlamak,

9) Belediyemizhizmet birimlerince kullanılan araç, makine ve diğer malzemeler için gerekli

olan yedek parça vb. malzemeleri temin etmek,
10) Birim imkönlan ile yapılamayan bakrm, onaıım ve tamiratları Başkanhğın bilgisi

dahilinde kurum dışında yaptırmak,
l 1 ) Belediyemizin ihtiyacı dahilinde yapılacak olan Talaşsız kaynak imal etmek,

12) Belediyemiz makine parkına alınan sarf malzemelerinin depolanması, ilgili çalışmalarını
-,apmak ve kontrol etmek,

\_, 13) Araç, iş makinesi ve ekipmanlarda oluşan arıza]ıarın, tespitini ve bakım ve on,ırıınnln
yapılmasını sağlamak, Atölyede yapılamayacak olanların dış piyasaya sevkini,ı Yapılmasını
sağlamak, yedek parça ihtiyacırun tespitini ve temininin yapılmasını sağlamak, yapılan iş ve

işçilikJer ile alınan yedek parçalanı kontrol ve kabuliinü yapmak,
14) Makine Parkındaki araç ve iş makinesinin Periyodik bakım takvimi ile koruyucu ve

önleyici bakımların yapılmasıru sağlamak,
15) Araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıt ve madeni yağ temini, kontrolünü ve

kabuliinü yapmak,
16) Araçların sicil dosyalannı tutaıak; rüsat, trafik tescİl, kaza, zorunlu trafik sİgortası,

egzoz ve fenni muayenelerini takibi ve belgelerin müafaza edilmesini sağlamak,
17) Maliyeı analizleri yaparak, ekonomik ömrünü doldurmuş araçlann 237 Sayılı TaŞıt

Kanununa göre kayıttan düşürülmesi ve huıda satış işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
18) Siirücü hatasından kaynaklanan arızalarda hasar tespİtİnİn yapılarak gerekli tedbİrlerİn

alınmasrnı sağlamak,
19) Araçlann kaza yapması halinde, tufulan kaza raporuna göre gerekli işlemleri ivedilikle

takip etmek ve ilgili sigorta şirketinin önereceği yerde onanmlnı sağlamak,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim Organları ve Görevleri

Ydnetim Organları
MADDE 7-(1) Destek HQmetleri Müdiirlüğiinün yönetim organlarl aşağıda belirtilen

şekildedir.
a) Müdür,
b) Memur, '

c) Makine Parkı Amiri,
d)işçi

Müdürün Görevleri
MADDE 8- (i) Müdür, Belediye Başkanrna ve ilgili Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev

yapar.
(2) Bu Yönetmeliğin 6'ıncı Maddesinde yer alan amaçların ve belİrtİlen çalışmaların yerİne

getirilmesinden sorumlu olan Müdürün görevleri şunla_rdır:
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a) Müdürlüği-i temsil etırrek,
b) 4734 ve 2886 sayılı ihale kanunları gereğince Saydan,ılığı, rekabeti, eşit muameleyi

güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygtın şartlarla ve zamanında
karŞılanmasını ve kaynakların verimli ve Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusı_ında etkin
ku]lanılmasını sağlamak,

c) Müdürlük bünyesinde görevli personelin işbölümü esasları dAhilinde. sorumluluklarını
belirlemek ve bu görevleri benimsetmek,

d) Müdürlüğün iç ve dış birimler ile yapacağı yazışmaları yürütmek, evrakları imzalamak,
e) Yapılan çalışmalar hakkında Başkanhğı bilgilendirmek,
f) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları

takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitrnek,
g) Müdürlüğün görev alanına giren bütün işleri sevk ve idare edeı,ek gereken denetimleri

yapmak,
h) Müdürliik faaliyetlerini denetlemek ve varsa aksaklıkları gidermek,
i) ilgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdiirlüğiin taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini

belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
j) Müdürlüğün çalışma ve stratej ik planlarının, faaliyet raporlarının, performans

değerlendirmesine esas olacak ıapor ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlamak,
k) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlamak,

v l) Harcama yetkilisi olarak,5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
m)İhale yetkilisi olarak, itgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştiriİmesini sağlamak,
n) Makine Parkınrn bütlin işlerini sevk ve idare ederek gereken dene(imleri yapmak,
o) İŞ makinelerini ve araçlarını çalışma talimatlurrnu gö." kullanmak, gerekli'hallerde bakım,

tamir ve ikmallerinin yaptınlmasınr sağlamak,
P) ÇahŞmalarını, Başkan ve Başkan Yardımcısından alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde

uygun, etkili, ekonomik ve verimli biı şekilde yürütrnek,
q) Görevli personeller arasında; mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerini de dikkate alarak görev

dağılımı yapmak,
r) Belediyenin işleyişine ve gelişimine yönelik önerilerde bulunmak,
s) Faaliyetlerin devamlılığınr sağlamak için yapılan işlemlerle ilgili her tiirlü kaydı tutmak,

gerekli belgeleri diizerılemek ve takip etmek, önemli olan evrakı usrrlüne uygun muhafaza
etmek,

t) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini ve birimde çahşanları geliştirmek, bu amaçlı
etkinliklere istekli olaıak katıimak,

u) Belediye Başkanının veya ilgili Başkan Yardımcısının Müdürlüğün görevleri ile ilgili
__vereceEi 

diğer görevleri yapmak.

Memur,

. MADDE 9-(1) Müdürlük bünyesinde bulunan görev ve sorumlulukları ile ilgili iş ve
İşlemleri ytirütmek ve takip etmek tizere personel görevlendirilir.

Memur Personel in görevleri :şunlardır:

a) Mevzuata uygun olarak çalışmak,
b) Yazı işlerinden gelen ewaklan teslim almak ve kaydettikten sonıa amirinin bilgisine

sunmak,
c) Kendisine verilen işleri en kısa zamanda ve en ekonomik şekilde sonuç verecek şekilde

icra ederek sonuçlandırmak,
d) Yürüttüğü iŞ ve işlemler ile ilgili olarak mesleki bilgi ve beceri açısından kendisini

geliştirmek,
e) Müdürlüğün organizasyon yapısında oluşabilecek değişiklikleri düşünerek kendisini

geliştirmek,
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{) Işböltimü esasları dAhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyoı-ı içerisinde
çalışmak,

g) Amiri tarafından kendisine yazıImak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları,
resmi yazışma kurallarına uygun ve zamanında olarak yazmak,

h) Düzenlenen evrakları tertip ve düzen içerisinde dosyalan-ıa yapmak ve gerekli süre
içerisinde dosyalarda saklamak,

i) Müdürlüğe gelen telefonlara kuıum kimliğine uygun olarak bakmak ve ilgililere aktarmak,
j) Kendi sorumluluğunda olan bütün biiro makinelerinin her türlii hasara karşı korunması

için gerekli tedbirleri almak,
k) Müdürlükçe yapılan her türlü mal ve hizmet alımları için oluşturulacak komisyonlarda

görev almak,
l) Üstlerinden aldığı emirleri ve diğer görevleri yeıine getirmek.

Makine Parlıu Amiri
MADDE l0-(l ) Müdürlük bünyesinde bulunan Makine Parkının görev ve sorumlulukları

ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve takip etmek üzere personel görevlendirilir.
Makine Parkı Amiri görevleri şunlardır:
a) Merkeze bağh atölye, tamirhane, imalathane vb. yerlerde, işçi sağlığı ve iş güvenliği

konusunda gerekli tedbirleri almak, bu konu ile ilgili mevzuata uygun olarak çalışmak,v b) Demirbaş kayıtlannı tutmak ve tüm demirbaşlan titizlikle korumak,
c) İşbölümü esasları dAhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde

çalışmak,
d) Kendi sorumluluğunda olan bütiin biao malzemelerini, araçlar ve diğer makineler için, her

türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak,
e) Müdürlükçe yapılan her ttirlü mal ve hizmet alımları için oluşturulacak komisyonlarda

görev almak,
0 Amiri tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları,

resmi yazışma kurallanna uygun olarak yazmak,
g) Düzenlenen evrakları tertip ve düzen içerisinde dosyalama yapmak ve gerekli siire

içerisinde dosyalarda saklamak,
h) Makine Parkındaki araç ve iş makinesinin Periyodik bakım ile koruyucu ve önleyici

bakımlann yapı|masrnr sağlamak,
i) Araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıt ve madeni yağ temini, kontroliinü yapmak,
j) Araçların sicil dosyalarını tutarak; ruhsat, trafik tescil, kaza, zonınlu trafik sigortası, egzoz

ve fenni muayenelerini takibi ve belgelerin muhafaza edilmesini sağlamak,

!/ k) Maliyet analizleri yaparak, ekonomik ömrünü doldurmuş araçların 237 Sayıh Taşıt
Kanununa g6re kayıttan düşüriilmesi ve hurda satış işlemlerinin yürütülmesinde yardımcı
olmak,

l) Sürücü hatasından kaynaklanan arı"alaıda hasar tespitinin yapılarak gerek_li tedbirlerin
alrnmasını sağlamak,

m)Araçların kaza yapması tplinde, tutulan kaza raporuna göre gerekli işlemleri ivedilikle
takip etmek ve ilgili sigoÜ şirketinin önereceği yerde onarımınr sağlamak,

n) Amirin verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan alım işlemleri ile ilgili ödeme ewaklarrnı
hazırlamak,

o) İhtiyaçlann en iyi şekilde, en ekonomik, uygun şartlarla ve zamanrnda karşılanmasının
__ sağlanması,
Ustlerinden aldığı emirleri ve diğer görevleri yerine getirmek.
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Işçi:
MADDE l l - Miıdürlük bünyesinde bulunan Makine Parkındaki göı,ev

son-ımlulukları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmekle personel görevlendirilir.
Işçinin görevleri şunlardır:

a) Belediyemiz hizmet birimlerine ait iş makineleri ve araçları, binek otoları, kamYonlar,

minibüsler, otobüsler, 1aşıyıcılar, yükleyiciler ve kamyonetlere aiı bakım, onanm ve

tamiratlarının yapılmasını sağlamak,
b) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makineleri ve araçları, bİnek otoları,

kamyonlar, minibüsler, otobüsler, taşıyıcılar, yükleyiciler ve kamyoneilere ait araçların
yakıt ihtiyacını sağlayarak yak( ikmalinin yapılmasını sağlamak,

c) Belediyemizce sunulan hizmetlerde kullanılan çeşitli malzemeleri gerektiğinde imal
etmek, bakım ve onanmlnrn yapılmasını sağlamak,

d) Tüm demirbaşları titizlikle korumak,
e) Belediyemiz hizmetinde kullanılan araç, makine ve diğer malzemeler için gerekli olan

yedek parça vb. malzemelerin bakımların yapılmasını sağlamak,

Q Belediyemizin ihtiyacı dahilinde yapılacak olan Talaşsız kaynak imal etmek,

c) Belediyemiz makine parkına alınan sarf malzemelerinin depolanması, ilgili çalıŞmalarını
yapmak ,

h) Araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryaklt ve madeni yağ temini yapmak, Araç, iş
makinesi ve ekipmanlarda oluşan anzaların, tespitini ve bakım ve onarrmlnın yapılmasını
sağlamak, Atölyede yapllamayacak olan]ann dış piyasaya sevkinin yapılmaslnı sağlamak,
yedek parça ihtiyacının tespitini ve temininin yapılmasını sağlamak,

i) Belediyemiz sınııları içerisinde bulunan ma]zeme taşımacılığı, servis, otobüs, iş
makineleri, kamyon ve taşıma ile ilgili opelatöIiük ve şoftirliik işlemlerinin yapılmasınr

sağlamak,
j) Üstlerinden aldığı emirleri ve diğer görevleri yerine getirmek.
k) İhtiyaçlaıın en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının sağlarıması,

Üstlerinden aldığı emirleri ve diğer görevleri yerine getirmek.

BEşiNCi BÖLÜM
Müdürlük Birimleri

Merkez Birimleri
MADDE 12- Müdürlük bünyesinde oiuşturulan birimler şunlardır:
a) Destek Hizmetleri Birimi,

v b) ihale Birimi,
c) Makine İkmal, Bakım Biıimi,

Gerektiğinde, Müdürlük biinyesinde yeni çalışma birimleri veya merkezleri oluşturulabilir.
İhale Birimi Merkezi
MADDE 13- (1) Müdürlük btinyesinde; Belediye hizmet birimlerinin 4734 Kamu İhale

Kanununa ve 2886 sayılı Devlet şİhale Kanununa göre yapacağı ihalelerin mevzuata uygun bir

şekilde yürütülmesini ve sonuçlandınlmasıru sağlamak amacıyla İhale Birimi kurulur.
a) Belediye hizmet birimlerinden gelen mal ve hizmet alımı ile ilgili lalepleri cins, miktar,

vasıf ve kapasite yönünden kontrolü içiı ilgili müdiirlilk tarafindan hazrrlanmasını sağlamak,
b) Belediye hizmet birimlerinden gelen ve bütçe ödeneği bulunan talepler için ihale onay

belgelerinin ilgili müdürlük tarafindan hazırlanmasını sağlamak,
c) Talep edilen yaprm işi, mal veya hizmet alım1 ihalelerinin yaklaşık maliyetini, ihaleyi talep

eden birimce tespit edilmesini sağlamak,
d) Talep edilen yapım işi, mal veya hizmet alımı ihalesi için gerekli idari ve teknik

şartnameyi veya proje hazırlığını talep eden birimlere hazırlatmak,
e) Talep edilen yapım işi, mal veya hizmet alımı sinin usullerini, ihaleyi talep eden
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birimce tespit edilmesini sağlamak,
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f) Tespiı edilen ihale, usulüne göre ön yeıerlik dokümanlarını hazırlanıak,
g) İhale ilanlarını hazırlamak ve gerekli yerlerde yayınlanmasıırı sağlamak,
h) TaleP edilen yapım işi, mal veya hizmet alımı ihaleleri için, ihale komisyonlarının ihaleyi

talep eden birim tarafindan görevlendirilmesini sağlamak.
i) Ihale işlenı dosyasınln hazırlaııak ve ihale doküman satışlnl yapmak,
j) BelediYe hizmet birimlerinden gelen ihale dosyasının sonuçlanması ve ihale sonucunun

ilgili birimin harcama yetkilisinin onayına sunulmasına kadar olan süreçle ilgili tüm sekretarya
işlemleri yapmak,

k) İhale sonucunun, ihale yetkitilerince yüklenicilere tebliğ edilmesini ve ihale sözleşmesinin
yapılmasını sağlamak,

l) MülkiYeti Belediyemize ait Aısa, dükk6n, tarım arazisi, lojman vb. yerlerin 2886 sayılı
ihale kanunu gereğince, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü talebi doğrultusunda kira ve satış ihalesinde
İhale ilanlannı hazırlamak ve gerekli yerlerde yayınlİnmasını saglamak,

m) Mülkiyeti Belediyemize ait A_rsa, dükk6n, tanm arazisi, lojman vb. yerlerin 2886 sayılı
ihale kanunu gereğince, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü talebi doğrulıusunda kira ,. ,rt,ş
ihalesini yapılmasını sağlamak,

n) MülkiYeti Belediyemize ail A§a, dükken, tarım arazisi, lojman vb. yerlerin 2886 sayılı
ihale kanunu gereğince, kira ve satış ihalesi yapıldıktan soıüa Mali Hizmetler Müdürlüğüne
bildirilerek İhaleyi a]an vatandaşların Ödemeleiin takibini yapmalarını sağlamak,

o) MaliYel analizleri yaparak, ekonomik ömrünü doldurmuş araçların 237 Sayılı Taşıt
kanununa göre kayıttan düştirülmesi ve huıda satış işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

P) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Müdtirlük tarafından verilen benzer görevleri
yapmak.

Makine İkmal, Bakım ve Destek Hizmetleri Birimi:
MADDE 14- Müdüılük biinyesinde; Belediyemiz hizmet birimleri tarafindan kullarulan

makine, her türlü taşıt, iş makinesi, taşıyıcilar ve yük_leyicilerin tamir, bakım ve ikmalleri ile
birimlerdeki onanm ve tamiratlan yapmak üzere Makine İkmal, Bakım ve Destek Hizmetleri Birimi
kurulur.

Bu Birim:
a) Merkeze bağlı atölye, tamirhane, imalaüane vb. yerlerde, işçi sağlığı ve iş güvenliği

konusunda geıekli tedbiıleri almak, bu konuda mevzuata uygun olarak çaı,ğ,ümur, 
'işlemlerini

kontrol ve takip etmek,
b) BelediYemiz hizmet birimlerine ait iş makinelerinin ve araçlarının, binek otolarının,

, _kamYonların, minibüslerin, otobüslerin, kamyonetler ve taşıyıcıların bakım, tamir ve ikmallerini
-yapmak,

c) BelediYemiz Makine Parkında Birimi sorumluluğunda bulunan makine ve teçhizailar,
bakrmı ve onanmlarını yapmak,

d) BelediYemiz Makine Parkında Birimi sorumluluğunda bulunan talep edilen ve uygun
gönilen imalat işlemlerini yapmakn

e) Müdürlük imkanları ile 'yapılamayan imalatlan, Başkanlığın bitgisi dahilinde kurum
dışında yaptırmak,

f) BelediYemiz hizmet birimlerince kullanılan araç, makine ve diğer malzemeler için gerekli
olan yedek parça, ikmal malzemesi vb. malzemeleri temin etmek,

g) BelediYe'Ye alınan sarf malzemelerinin depolanması, dağılımı ve ilgili birimlere
ulaştırılmasr çalışmalarını yapmak ve kontrol etmek,

i)
j)

h) Periyodik bakım ile koruyucu ve önleyici bakımların yapılmasını sağlamak
Araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıt ve mad,eni yağ temini, kontrolünü yapmak,
AraÇların sicil dosyalarını tutaıak; ruhsat, trafik tescil, kaza, zorunlu trafik sigortaİı, egzoz

ve fenni muayenelerini takibi ve belgelerin muhafaza edilmesini sağlamak,
k) Malzeme ve araçlarrn kullanıml i hataları engelleyici önlemler alınmasını sağlamak,
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l) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Müdı-ırliik tarafindan verilen benzer görevleri

yapmak.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İşbirliği ve Koordinasyon
MADDE l5- (l ) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Belediye hizmet birimleri arasında ve

birim içi işbirliği ve koordinasyonu:
uj Bi.i.i.ir. düşen görev ve sorumluluklarımızın yarunda; "Kurum Kaynaklarının, hukuksal

çerçeve içinde Bütçeye uyumlu, ekonomik, etkin ve verimli kullanlmıyla birlikte kaylıların doğru,

arrlaııauiiir, erlşiüebiıine t eiap verilebilil şekilde tutulmaslnl sağlamak Belediyenin kentsel

gelişim seviyesini ve halkın yaşam kalitesini sürekli arttınlmasına katkıda bulunmak " hedefimizdir,
" ' 

b) Mtıİtiılük ile diğer 6i.İ.l". arasında ve birim içi koordinasyon müdür tarafından sağlanrr,

cj GOrevli personel evraklan niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır,

d) Müdürlükler arası yazışmalar müdüriln imzası ile yürütiilür,

(2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon:
u;'»"it"ı. Hizmetleri Müdürlüğü, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, tüm Kamu Kurum ve

,şl-, il" özel ve tiizel kişilerle yapacağı yazışmaları,. sorumlu memur ve müdürün parafı,

iye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısının imzası ile yürütft,

Diğer Kurumlar İıe işbırııgı
ui»oo 17_ (l) 5393 Sayiıı B"ıediye Kanununun 75. Maddesinde belirtilen hükümler

çerçevesinde, resmi/özeı kurıım/kuruluşiar ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği

yapabilir.

Kurul
Beled

Yürürlük
MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Seydişehir Belediyesi Meclis ince kabulü

tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19- ( l)BuY etmelik hükümlerini Seydişehir Belediye Başkanı yürütür,
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