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MEcLİs BAşKANI : Ahmet C)KÜZCÜOĞLU (Befediye 3aŞkanr)
KATIrAN ıİrE!ER : HaLis 0ZCAN, Ha]i1 KoC, Mehmet lianif i AYt]]|], a!_i l..R_]LA|], Me:iı
YAŞAR, p,yse Ml-]sAL, Mustafa ARIKAN, Mehmet Af-lf aRDEM, Enir ı\a ]ı/ ,]ilü:rüe- :jlIkl
JİlCE, Cağrr oğuZalp CoŞKUN, alnan YILDIRIM, Ahrnet Kasi ],:LU, ]lLn;- ]:shA/ Ah]iLei
ENC, HaLiL MERES, Muham,ned ilüseyirr A]i CAMLIBEL, Fedayl KOZAN, ,1llnıei_ l.al.] _ ıt; F,
MAZERETLİ KATI! IAYAN İ_ıyslEn: A]i ZENGiN, Bifge A-LTAN, Ee!Tt:i j RI]. ] |], -b.a:]in
L]sLU, p.yrlur DAĞ, Erd11 DAĞDELEN, Belram \İĞİT, Bilgeıan NaYAll, i,ju:.jr].:r iAiAKAYt-,
aneii AKÇA, YaLÇrn Kos
MAzERETsiz KATIDıAYAN tjYEışn: Mehmet ERDAI,

Konuyfa ilgifi Fen işleri Müdürfüğü taraflndan yazrfan 24-06-.a2i iar.ihii ve
659O sayrlr yaza ekinde yer a]an ALaŞehir Belediye BaŞkanllğ1 ien İs]ı,,rl Müdürlüğü
Görev Ve ÇallŞma Yönetünefiğinin Meclise okunmasry]a;

T.c.

AtAşEHiR BELEDiYE BAşKANLlĞl FEN işLERi MüDüRLüĞü GöREV VE çAtlşMA YöNETMEtiĞi

BiRiNci BöLüM
AMAÇ KAPSAM DAYANAK TAN|MLAR VE TEMEL iLKELER

AMAÇ VE KAPSAM
MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacl; Alaşehir Belediye Başkanlığl Fen işleri Müdürlüğü'nün kuruluş,

görev yetki Ve sorumluluklarl ile çallşma usul Ve esaslarınl düzenlemektir.

YASAL DAYANAK

MADDE 2 _ Bu yönetmelik; 5393 sayıIı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir belediyesi Kanunu,6360

sayılı on üç ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi altl ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde

kararnamelerde değişiklik yapılmaslna dair kanun Ve ilgili diğer Mevzuata dayanılarak hazırlanmıŞtıı

TANlMLAR
MADDE 3 - Bu Yönetmeliğin uygulanmaslnda;

Başkan: Alaşehir Belediye Başka nı'nı,

Belediye : Alaşehir Belediye Başkanllğı'nl,

Müdür : Fen İşleri Müdürü'nü,
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Müdürlük : Fen işleri Müdürlüğü'nü,

Personel : Müdürlüğe bağlıçalışanların tümünü, ifade eder

iKiNci BötüM
KURutUş VE YAP!LANMA

Kuruluş

MADDE 4 _ Fen işleri Müdürlüğü yönetmeliği 5215 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası,6360 sayılı on

Dört ilde Büyükşehir Belediyesi Ve Yİrmi Yedi ilçe Kurulması ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde

Kararnamelerde DeğişikIik Yapllmaslna Dair Kanunu, 5393 saylll B€lediye Yasasl'nln 48. ve 49. maddeleri ve

Norm Kadro ilke ve Standartlarına uygun olarak görev, yetki ve sorumluluk ilkesine dayanılarak hazırlanmış

olup, Belediye Başkanı'nın görevlendireceği Başkan Yardımcısı'na ve Özel Kalem Müdürlüğüne bağlı olarak

çalışan bir birimdir.

Teşkilatlanma

MADDE 5 - Müdürlüğün personel yapısı Norm Kadro esaslarına göre ihdas edilmiş olup; aşağldaki

gibidir;

a) Müdür,

b) Şef
c) Memur

ç) işçi

d) Süreli İşçiler

e) Sözleşmeli personel

f) Geçici işçiler

- Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir;

a} Müdür
b) Teknik Büro

c) Baylndlrllk Hizmetleri

ç} Asfalt Şantiye
d) Elektrik servisi

e) Kaynak Atölyesi

f) Büz Şantiyesi
g) Marangozhane

ğ) Kum Elek Tesisleri

h) Boya İşleri Servisi

l)Depo Birimi

i) Afet Acil Birimi
üçüNcü Bötüİü

GÖREV YETKi VE SORUMLULUKLAR

MADDE 6 _ Alaşehir Belediye Başkanlığının amaçları, prensip ve politikaları ile bağll bulunulan mevzuat

ve Belediye Başkanı,nın belirleyeceği esaslar çerçeves|nde, Başkanllk Makamının emir ve direktifleri

doğruItusunda; Alaşehir Belediyesi sınırlan içerisinde yürürlükteki imar Planlarına uygun olarak yeni yolların

yapılması ve mevcut yolların onarılm asl sağ amaktan, klş şartlarlnda yolların ulaşıma açık tutulmasından,



FEN iştERi MüDüRtÜĞü
1- Kendisine bağlı olan görev yerlerinde işlerin etkin, sağlıklı ve mevzuata uygun bir şekilde

planlanmasını Ve yürütülmesini sağlamak.

2- Kendisine bağlı teknik personelin, şantiyelerin ekip ve işçilerin görev dağılımı ve iş programını

yapmak, uygulamayı denetlemek ve ekiplerin uyum ve eşgüdüm içinde verimli ve ekonomik bir şekilde

çalışmalarını sağlamak,

3- Belediye Meclisince onaylanan yıllık Belediye bütçesinde yer alan;
. yeni yol açı|ması ve stabilizasyonu,
. Yol bakım ve onarımı,
. yaya yolu ve bordür yapımı, bakım ve onarlml,
. Yol üzerindeki sanat yap|lar|,

. yeni açılan yolların asfalt ile kaplanması,

. Asfalt yolların bakımı, onarımı ve yama ile kaplanması,

. Bina yapım, bakım Ve onarlml,

. Belediye İmar planında belirlenen yerlere hizmet binaları, spor tesisleri, pazaryerleri, umumi

tuvaletier Ve 5osyal tesislerin yapılmasl,
. Tesisat yapım, bakım ve onarımı,

4- işlerinin yıllık yatırım programlarını yapmak, bütçe tasarılarını hazırlamak, Başkanlığın onayına

sunmak, uygun görülenler ile ilgili her türlü iş ve işlemIeri yürütmek,

5- Bayındırlık konularında proje üretmek ve Başkanlığa önerilerde bulunmak,

6- Belediye hizmetleri için gerekli her türlü yapı ve tesisin projelerini yaptlrmak,

7- Yıllık yatırlm programl doğrultusunda yol açılması, yol düzeltilmesi, yollara malzeme serilmesi,

malzeme ve moloz kaldırılması ve nakledilmesi gibi işlerde Fen İş|eri Şantiyesinde bulunan iş makinelerinin

verimli ve ekonomik olarak kullanılma larını sağlamak. 5216 Sayılı Büyük Şehir Belediyeleri Kanunu kapsamında

Büyük Şehir Belediyesinin sorumluluğuna verilmiş ana arter, bulvar ve caddelerin yapımı, bakımı ve

sinyalizasyonu konusunda Büyük Şehir Belediyesi nezdinde girişimlerde bulunmak üzere teklifler hazırlatıp

Başkanlık Makamına sunmak,

T.c
ALAŞEHİR BELEDİYESİ

MEcıts KARjARI
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biriminin çalışma programını hazırlayıp takip etmekten, Belediyemiz Yapl Kontrol Müdürlüğünün
sorumluluğunda olan kaÇak ve metruk yapılarla ilgili Yıkım kararlarının alınması durumunda yapı Kontrol
Müdürlüğüne bağll teknik personele gerekli araç ve gereç desteğini sağlamaktan, kendi müdürlüğü ile alakalı
hafriyat işlerinin yürütülmesini takip etmekten, vatandaşların istek ve şikayetlerini alıp değerlendirmek ve
sonucunu ilgili kişi ve kurumlara iletmekten, fiziki çevre düzenlemeleri (bordur, yaya yolu vb.) ile ilgili işleri
yürütmekten, kentin altyapı ve yatırım|arının amaca ve onaylanan planlara uygun olarak yapılmasından;
AlaŞehir Belediye'si sınırlan içerisinde imar planlarında topluma çeVre bilincinin aşılanmasında biriminin
üzerine düŞen görevleri yürütmekten, bölgedeki molozların toplanmaslndan ve döküm yerlerine
nakledilmesinden, biriminin 5unduğu hizmetlerle ilgili ve belediyenin diğer birimlerin ihale yoluyla yapılacak
işlerin proje ve ihale işlemlerini, hak edişleri Ve ödemelerini takip etmekten kontrollük görevini yürütmekten
sorumludur. Belediye Başkanı'nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcıslnln Veya özeI Ka|em

Müdüdüğünün gözetimi ve denetimialtında yukarda özetle belirtilen görevlerin ifa ve icrası bağlamında:
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8- BelediYenin İmar Planında belirienen yerlerdeki yerel ve bölgesel otoparklarün önceliklerine
göre yaplml için Büyük Şehir Belediyesi nezdinde teklifte Ve girişimlerde bu|unmak üzere Başkanlık Makamlna
teklif sunmak,

9- Resmi Kurum ve Kuruluşlardan gelen yazılar ve yazışmaları yapmak,
10- Özel sektörden gelen yazılar ve yazışmaları yapmak,

11- İş deneyim belgelerini hazırlamak,

|2- VatandaŞ müracaatlarını yerinde tetkik, incelemek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
13- ihale ile ilgili hazır|ıkları yapmak,

74- Etüt Ve Proje hazırlamak,

15- Etüt, Proje Ve metraj hazlrlamak,

16- Ya klaşık maliyet hazırlamak,

17- İhalesi sonuçlanan işlerin kontrollüğünü yapmak,

18- Hak ediş hazırlamak,

19- Geçici ve kesin kabulü yapmak,

20- Yol, yaya yolu vs. yapım ve bakımları ihale ile ilgili hazırlıkları yapmak,

2L- Fen işleri müdürlüğüne bağlı tüm birimlerin güvenlik tedbirlerini almak bunlarla ilgili yasa,
geneıge ve yönetmelikler doğrultusunda işlem yapmak

22- Yol katılım ve yol bozma bedeli hesaplamak,

Müdürlük yetkisi

MADDE 7 - Fen İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'na dayanarak

Belediye Başkanı, bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürlüğü tarafından kendisine verilen

tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir

Müdürlüğün sorumluluğu

MADDE 8- Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı'nca verilen, bu yönetmelikte tarif edilen ve ilgili

yasalarda belirtilen görevleri ivediIikle yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 9-

1) Fen İşleri Müdürlüğü'nü, Başkanlık Makamı adına temsi| eder.

2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çallşmalarını düzenler.

3) Fen İşleri Müdürlüğü'nün harcama yetkilisidir.

4) Müdürlükteki personelin görev dağlllmlnl yapar. Görevlendirme yazısında Verilen görevjn tanüml

yapılır ve görevlendirilen personelin yetki ve sorumlulukları belirtilir.

5) Alaşehir Belediyesi sınırları içinde il8ili yasa Ve yönetmelikler çerçevesinde Başkanllk Makamı'nın

emir Ve direktifleri doğrultusunda Belediye MecIisi'nce onanan bütçe Ve yatır|m programlna uygun olarak,

kamudan gelen taleplerin ve hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur

6) Fen İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

7) Kendine bağlı birimler arasında uyumlu ve koordineli çalışmayı sağlar.

8) Kendine bağlı personelin 557 sayılı Devlet Memurlarü Kanunu ile 4857 sayılı iş Kanunu'na

göre özlük hakları ile ilgili sicil ra la rı, in, terfi, disiplin Vb. sosyal haklarının takip edilmesini, sağlar

ğ-
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9) Müdürlüğüne intikal eden evrakların ve bunlarla ilgili görev|erin birimler arasında dağılımını ve
denetimini sağlar.

10) Müdürlüğü ilgilendiren encümen, teknik komisyon, vb. toplantllara katlllr.

11) Afet gibi olağanüstü hallerde Valilik Makamı'nca verilen görev ve gerekli çalışmaları yapar.

12) Alt birimlerce hazırlanan evrakları ve çalışmaları denetler, yönlendirir ve onaylaı
13) Kalite sistemini geliştirme ve hizmet iyileştirme ile ilgiIi çalışmalarü denetleı bunlarla ilgili kayıtların

tutulmaslnl sağlar Ve takibini yapar.

14) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

15) Müdürlük persone|ini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

Teknik Büronun Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 10 - 1)Fen İşleri MüdürIüğü tarafından ihalesi ve kontrollüğü yapılacak o|an bina, çevre
düzenlemesi gibi işlerin ön etüdleri, avan projeleri, metraj ve keşifleri hazırlanır veya bahse konu işlerin iha|e

dosyasını hazır|ar.

2) İhtiyaç duyulması halinde diğer birimlerin yapım, bakım ve onarımında teknik destek sağlar.

3) ilçemizin ihtiyaç duyulan sokaklarında asfalt, beton bordür, tretuar, yağmur suyu kanall, istinat Ve

perde duvarı yapımı, bakım Ve onarlm işlerinde kullanılmak üzere Asfalt, stabilize, bordür, beton parke taşl,

yağmur suyu ızgarası alımı, Fen işleri Şantiye Hizmetlerinde kullanılmak üzere İş makineleri ve Kamyonet

kiralanması Hizmeti Allml vs. malzeme alımlarına ilişkin ihale dosyalarını hazırlamak, ihale yapmak ve yapılan

iha leleri kontrol etmek.

4) Keşif, metraj ve ön hazırlığı yapılmış;

a) Mal alımı işlerinin,

b) Bakım Onarım işlerinin,

c) Hizmet allml işlerinin,

Yap|m işlerinin ihale dosyalarını hazırlanması.

5) 3194 sayllı imar Kanununun 23. Maddesi gereğince inşaat ruhsatl olmak üzere müracaat eden

vatandaşların yol bozma harçlarının hesaplanması.

6) Fen işleri Müdürlüğü'ne havale edilen her türlü evrakın kanun, talimat biigileri ve genelgeler

çerçevesinde cevaplandırılması takibi ve dosyalama işlerinin düzenli yürütülmesini sağlar.

7) Mal, hizmet veya yapım olarak müdürlüğe kesilen faturaların ödenmesi için belgeleri hazırlamak.

8) ihaIe ile ilgili Kamu ihale kurumu, gazetede yaylnlatılması gibi ilanlar için ödemeleri hazırlamak.

9) Fen işleri müdürlüğüne bağiı alt birimlerde tüm güVenlik tedbirlerini aİmak ve denetimini yapmak

BayındIrlık Hizmetlerinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11_ 1) ilçe Belediye slnlrlarl içindeki tüm mahallere ait asfalt (kaplama, yama vb.) yapılacak

yolların ve kullanılacak asfalt miktarlarının beIirlenmesini sağlamak.

2) Ana arter yollardaki (üst yapı) problemlerinin belirlenerek Büyükşehirdeki ilgili birimlere iletilmesini

sağla mak.

3) Tespit edilen ihtiyaca göre hazırlanmlş olan iş programl yürütülmesini sağlamak, görülen aksaklıkları

Vakit geçirmeden yöneticiye iletmek ve gerekli tedbirin allnmaslnı sağlamak.

4) Çalışmalar devam ederken program slrasl daha sonra olan sokakları kontrol etmek, program slrasl

gelmeden ön hazırlık yaptırmak

T.c
A1AŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS KARjARI
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Asfalt Şantiyenin görev, yetki ve sorumluluklarl
MADDE 12- 1)Asfalt üretiminde kullanılmak üzere Müdür|üğü'nce alımı yapılan mıcır, taş tozu, bitüm

gibi malzemenin takibini yapar, kayda a lır ve günlük raporlar düzenler.

2) Üretilen asfalt!n ve sarf edilen malzemenin miktarını günlük olarak raporlandırır.

3) Gerektiğinde asfalt üretimi için Vardiyalar oluşturur.

4) Belediyemiz için gerekli olan asfalt üretimini sağlar.

5) Asfalt üretimi için gerekli olan malzeme ve yakıt teminini bildirir
6) Gerekli güvenlik önlemlerini sağlar.(İkaz, uyarı levhası vb.)

7) Sorumluluğu dahilinde devam eden işler ile ilgili Müdüre gerekli bilgileri aktarır ve bu tür bilgileri

istatistik Veri haline getirir.

8) Yasalara göre verilen her türlü ek görevleri yapar.

Elektrik Servisinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 13-1) Elektrik Birimine havale edilen işlerin, yürürlükteki ihale Yasası Ve eki mevzuata,

sözleşme ve eklerine, şartnamelere, proje ve detaylarına, fen ve sanat kurallarlna uygun olarak ihaleye

çıkılabilmesini temin amacıyla ihale dosyalarını hazırlar.

2) onanmış projesi olan her türlü inşaat, imalat Ve tesisatl; proje Ve detaylarl ile sözleşme, şartname, iŞ

programı ve ilglli yönetmeliklere uygun şekilde eksiksiz olarak yaptırır, kontrollüğünü yürüterek süresinde

bitirilmesini sağlar.

3) Elektrik Birimi taraflndan ihale sl zırlanacak ve kontrollüğü yapılacak olan işlerin
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5) Belediye sınırları içindeki mahalle|ere ait stabilize ihtiyacı o|an yolları ve gerekli stabilize ihtiyacını
belirler ve stokla nmasını sağlar.

6) onanmış projesi olan her türlü inşaat, imalat Ve tesisatu proje Ve detay|arl ile sözleşme,

Şartname, iş programl ve ilgiIi yönetmeliklere uygun şekilde eksiksiz olarak yaptürlr, kontrollüğünü
yürüterek süresinde bitirilmesini sağlar.

7) inşaat, tadilat Ve çevre düzenlemesi gibi işlerin ön etütlerini, avan projelerini, metraj Ve keşiflerini
hazırlar veya bahse konu işlerin mal alımı, hizmet alımı veya yapım işlerine ait süreçleri takip eder.

8) İhale edilen işlerin fiziki, fenni ve kanunen doğru yapılmasını sağlar ve bunun için yüklenici nezdinde
gereken önlemleri alır

9) İşe başlamadan veya işin yap|mI sırasında iş yerinde meydana gelebilecek veya tehlike
doğurabilecek su, kanalizasyon, elektrik, PTT hatları, gaz hatları gibi engeller için gerekli önlem|eri alır

veya aldırır.

10) Sorumluluğu dahilindeki işlere ait hakediş raporlarını hazırlar, tahakkuk süreçlerini takip
eder ve mevzuatınca gerekIi yasal yazışmaları yapar.

11) Yol profilleri, bina, duvar vs. aplikasyonu ile ilgili oIarak Plan Ve Proje ve Etüd Proje Müdürlüğü ile

koordineli çalışarak mevcut röperlere göre kontrolünü yapar.

12) Gerekli güvenlik önlemlerini sağlar.(İkaz,uyarı levhası v b.)

13) Sorumluluğu dahilinde devam eden işler ile ilgili Müdüre gerek|i bilgileri aktarır ve bu tür bilgiler
istatistik Veri haline 8etirir.

14) Vatandaşlardan gelen talepleri değer|endirerek sonuçlandırır.

15) Yasalara göre verilen her türlü ek görevleri yapar

r
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bilgileri ıstatistik Veri haline getirir.

19) Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek sonuçlandırır

20) Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmalar yapar.

21) Yasalara göre verilen her türlü ek görevleri yapar.

Sayfa 7 / 11

ön etütlerini, uygulama projelerini, metraj ve keşifleri hazırlar veya bahse konu işlerin, mal alımı, yapım
işleri ve hizmet alımları işlerine ait yapım ya da alım süreçlerini takip eder

4) İhale edilen işlerin fiziki, fenni ve kanunen doğru yapılmasını sağlamak ve bunun için yüklenici
nezdinde gereken önlemleri alarak işlerin teknik şartname Ve ilgilı yönetmeliklerine uygun yapıImasını sağlar.

5) işe başlamadan Veya işin yaplml slraslnda iş yerinde meydana gelebilecek veya tehlike doğurabilecek
su, kanalizasyon, elektrik, PTT hatları, gaz hatları gibi engeller için gerekli önlemleri alır veya aldırır,

6) İdare tarafından yükleniciye verilen veya yüklenici tarafından düzenlenen uygulama projelerinin
yerine uygunluğunu kontrol eder, gerekli ve zorunlu gördüğü değişikliği saptayarak gerekçeleri ile birlikte onay
makamına biidirir.

7) Belediye sınırları içerisinde bulunan tüm park, havuz, orta refü.i ve buna benzer yerlerdeki
aydlnlatma ve enerji ile ilgili tüm teknik işlerin tamir, baklm, yenileme Ve yaplm işlemini takip eder, gerekli

gördüğü bakım, onarım ve yenileme işlerini yapar

8) Belediyemize ait resmi hizmet binaları ve diğer tesislerinde bulunan, aboneliği belediyemize ait
kompanzasyon sistemi bulunan elektrik panolarlnın periyodik kontrollerini düzenli o|arak yaparak reaktif ener.ji

bedeli ödenmemesi için gerekli onarım ve yenilemeleri yapar.

9) Belediyemize ait elektrik enerjisi kullanan Ve elektrik dağltım şirketince elektrik faturasl tahakkuk
edilen tüm resmi hizmet birimleri ile diğer aydınlatma tesislerinin kendisine bildirilen elektrik faturalarının
yerinde endeks ve sayaç kontrollerini yaparak hatalı faturaları tespit eder.

10) Belediyemiz bünyesindeki tüm müdürlüklerin hizmet binaları ile kullanım alanlarındaki elektrik iç

tesislerinin kendisine bildirilen elektrik arızalarının onarımlarü ile ihtiyaç halinde yapılması gereken ilave

elektrik tesisatlarını fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapar

11) Belediyenin elektrik ve enerjinin bulunduğu çalışma alanlarında tehlike arz edebilecek yerler ile
ilgili gerekli önlemleri alır. Yönlendirme ve levhalar|nI takar koruma bantlarını oluşturur.

12) Belediye'ye ait tüm aydInlatma ve enerji ku|lanılan yerler ile ilgili iş ve işlemleri, saat ve panoların

(Trafo) bakım ve tetkikinden sorumludur.

13) Eskiyen tüm elektrik malzemelerini mevzuata uygun takip ederek elden çıkarılmalarını sağlar.

14) Belediyemiz bakım ağında bulunan tüm yollardaki mevcut sinyalizasyon sistemlerinan bakımü,

onarımı ve ihtiyaç duyulan alanlara veya yeni düzenlenen kavşaklarda gerekli olan sinyalizasyon sisteminin

kurulması.

15) Belediye Hizmet Binasınln ve bağlı bulunan dış hizmet binalarının lsltma aydlnlatma, havalandırma

hizmetlerinin aksaksız bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

15) Belediyemizin haberleşme hizmetIerini yürütmek, telefon santrali kurulması işlemlerlni yapmak

kontrol ve koordinasyonunu sağlamak, belediyemiz ve bağlı birimlerinin telsiz, telefonlarının bakım-onarım iş

ve işlemlerini yapmak, ilçenin hoparlör sistemini kurmak bakım ve onarımlarını yapmak, yaptlrllmasınl

sağlamak.

17) Gerekli güvenlik önlemlerini sağlar.(İkaz, uyarı levhası vb.)

18) Sorumluluğu dahilinde devam eden işier ile ilgiii Müdüre gerekli bilgileri aktarlr Ve bu tür
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Kaynak Atölyesinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 14-1) Belediyeye ait araçlarln her türlü kaynak işleri yapmak.

2) Alaşehir Belediyesine ait binalarln çelik çatl, kapı ve pencereleri ile her türlü kaynak işlerini yapmak.

3) Belediye araçlarının (havalı olmayan) koltuk tamiratlarını yapmak,

4) Belediye alanl içerisinde bulunan parkların park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından

bildirilen kaynak işi gerektiren bakım ve onarımlarınl yapmak.

5) Belediyemiz Müdürlük Ve birimlerinin taleplerini yerine getirmek,

5) Gerekli güvenlik önlemlerini sağlar.(İkaz, uyarı levhası v.b.)

7) Sorumluluğu dahilinde devam eden işler ile ilgili Müdüre gerekli bilgileri aktarır ve bu tür biIgileri

Marangozhane Atölyesinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE16.1)Belediyemizinihtiyaçlarldoğrultusundakapı,pencere,dolapv.bağaçürünlerini
üretilmesini sağlamak.

2) Gerekli güvenlik önlemlerini sağlar, (ikaz, uyarı levhası v,b,)

3) sorumluluğu dahilinde devam eden işler ile ilgili Müdüre gerekli bilgileri aktarır ve bu tür bilgileri

istatistik Veri haline getirir.

Kum Elek Tesislerinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE u-l)Kumun teminini ve depolanmasını sağlar,

2) Gerekli güvenlik önlemlerini sağlar.(İkaz, uyarı levhası v,b,)

3) sorumluIuğu dahilinde devam eden işler ile ilgili Müdüre gerekli bilgileri aktarlr ve bu bilgileri

Boya İşleri Servisinin görev, yetkive sorumlulukları

MADDE 18-1) Müdür ve birim şefi emirleri doğrultusunda çalışır,

2) Belediye merkez binası ve hizmet binalarının boya bakım onarımından sorumluduı

3)Göreviileilgiligerekliolanmalzemeihtiyac|n|birimşefininvasıtasıilemüdürlükmakamınayazıll
veya sözlü istekte bulunarak temin eder,

4) Belediyenin diğer birimlerince gelen talepleri değerlendirerek sonuçlandırır,

5)SorumluluğudahilindedevamedenişlerileilgiliMüdüregereklibilgileriaktarırVebutürbilgileri
istatistik Veri haline getirir.

istati5tik Veri haline getirir.

Büz Şantiyesinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE ls-l)Belediyenin çeşitli birimlerinin ihtiyacı olan büz, kilit parke, bordür Ve ÇeŞitli malzemeleri,

büz tesislerinde üretilmesini ve stoklanmasını sağlamak,

2) Gerekli güvenlik önlemlerini sağlar.(İkaz, uyarı levhası vb,}

3) Sorumluluğu dahilinde devam eden İşler ile ilgili Müdüre gerekli biIgileri aktarlr Ve bu tür bilgiler'

istatistik Veri haline getirir.

istatistik Veri haline getirir.

f
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Depo Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 19-1) Fen İşleri Müdürlüğüne alınan malların depoya girişini yapmak.

2) Depoya giren malın korunmasını sağlamak.

3) Depodan çıkan malın çıkışını yapmak.

4l Sorumluluğu dahilinde devam eden iş|er ile ilgili Müdüre gerekli bilgileri aktarır Ve bu tür

biıgileri istatistik Veri haline getirir.

doğrultusunda gereken özen ve süratl zo ru ndadır.

Afet Acll Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 20-

1) sağlık ve Afet AciI ekiplerinin, afet bölgesindeki çallşmalarlnın yerine getlrilebilmesi için en uygun

ortamln sağlanlp sağlanmadlğını kontrol eder.

2) Acil müdahale edilmesi gereken bölgeleri belirler ve ekibini arama kurtarma ekibiyle birlikte

çalışması için görevlendirir.

3) Acil eylem planı içerisinde yapllabilecek ve yapılamayacak faaliyetleri sorumIulara bildirmek,

4) Çalışma alanlarında görevli personel ile gönüllülerin Ve hastalarln sağlık durumları, varsa kaygılarını

belirtir raporu ilgili mercilere bildirmek.

5) 5u baskınlarında iş makineleri kullanılarak sorunun giderilmesini sağlamak,

6) Görevlendirdiği ekibin çalışmalarını yerinde kontrol ederek per5onelin etkinliğini denetlemek,

7) Gerekli yerlere Afet istasyonu kurulumunu yapmak, Afet istasyonu kurulumu yapacak diğer Afet Acil

birlmleriyle iş birliği yapmak.

8) AciI Durum ve afet durumIarında elektrik idaresi ile irtibat halinde butunarak abone bağlantılarının

kesilmesini sağIamak.

9)Anaarterlerdesinyalizasyon5istemlerinindurumagöredeğerlendirerekçallşmasistemini
ayarlamak.

10)Belediyebünyesindehaberleşme,telekomünikasyon,internetağıkurulmasınıveçalışmasının
devamlılığını sağlamak.

11) Acil Durum ve Afet durumlarında belediyemize ait araçların ilgili müdürlükle irtibata geÇerek ÇalıŞır

durumda olmalarını sağlamak.

12) Acil Durum Ve Afet durumlarlnda teknik personel ve araç gereçleri olasl araÇ arızalarına karŞı hazır

bulundurmak.
13) Diğer birimlerle sürekli irtibat halinde olarak takviye araç ve personel sağlamak,

14}BaştailAfetveAcilMüdürlüğüolmaküzeretümKamuKurumVeKuruşlarıyla,Belediye
bünyesindeki tüm birimlerle iş birliği yapmak,

DÖRDÜNCÜ BÖtÜM

GöREv vE HizMETLERıN icRAsl

MADDE 21_ Müdürlüğün tüm elemanlarlna verilen belgeler, dosyalar ve tÜm iŞIer zimmet defterine

kaydedilerek ilgilisine verilir

MADDE22.FenişleriMüdÜrlüğündekiişveişlemlerMüdürtaraflndandüzenlenenplandahilinde
yürütü lür.

MADDE23.Müdürlüktegörevlitümpersonel,kendilerineverilengörevleriyasaVeyönetmelikler

r
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BEşiNci BötüM
işBiRLiği vE KooRDiNAsYoN Müdürlük birim|eri arasında işbirliği

MADDE 24_1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği Ve koordinasyon, Müdür tarafından

sağlanır.

2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdÜre iletilir.

3) Müdür, evrakları gereği için ilgili persone|e tevzi eder,

4} Bu Yönetmelikte adl geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları

durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan

eşyaları bir çizelgeye bağIı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmalarl zorunludut Devir- teslim yapılmadan

görevden ayrılma işlemleri yapllmaz.

5) Çallşanın ölümü halinde, kendisine verilen yazl, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazlrlavacağl

bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

MADDE 25-1) Müdürlükler aras| yazışmalar Müdür' ün imzası iIe yürütülür

2)MÜdürlüğün,BelediyedışlözelvetüzelkişileıValilik,BüyükşehirBelediyesi,KamuKUrumVe
kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Belediye Başkanının veya yetki verdiği

Başkan Yardımcısının ya da Özel Kalem Müdürünün imzası ile yürütülür,

ALT|Ncl BötÜM
EVRAKLARLA iLGiLi işLEMtER vE ARşiVLEME

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

MADDE26.1)MüdürlüğegelenevrakınöncekaydıyapılııMüdürtaraflndanilgilipersonelehavale
edilir. personel evrakın gereğini zamanında ve noksanslz yapmakla yükümlüdür,

EVraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır, Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt

defterlerinesayılarınagöreişlenir,dışmüdürlükevraklarlyinezimmetleilgiliMüdürlüğeteslimedilir,
Müdürtükler arasl havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yaplllr,

Arşivleme ve dosyalama

MADDE27.1)Müdürlüklerdeyapılantümyaz|şmalarlnbirersuretikonularlnagöretasnifedilerekayrı
klasörlerde saklanır.

İşIemi biten evraklar arşive kaldırılır,

Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmaslndan arŞiv görevlisi ve ilgili amiri

sorumludur.
YEDiNci BötüM

DENETiM

Denetim, personel siciI ve disiplin hükümleri

MADDE 28-1)Fen işleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme Vetkisine sahiptir
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sEKiziNci BöLüM

çEşiTti VE soN HÜKÜMLER
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 29- iŞbu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteka ilgili mevzuat hükümlerine

uyu lu ı
Yürürlü k

MADDE 30- Bu yönetmelik Belediye Mec|isinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 31- Bu yönetmelik hükümlerini Alaşehir BeIediye Başkanı yürütür,

Fen işleri Müdürlüğü tarafandan yaprlan aÇaklamanln ardlndan; ALaşehir
Be]ediye BaŞkanlağr Fen işleri Müdür]üğü GöreV Ve Çallsma Yönetne]iğinin kabD]ü
oyfanaya sunu]du. yapl.1an oyLama sonucunda oturumda rnevcut tüm üyefer.in ve
BeLedlye BaŞkanlnln evet oy]arly]a Oybirliğiyte, 5393 saylf1 Belediye Kanunu'nun
1B,/m maddesi qereği kabu1 edlldi.
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