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GöREV vE çALIşMA YöNETMEIİĞİ
BİRİNCİ BÖLt M

Amaç l(apsam, DaJıanak ve Tanım|ar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1J Bu Yönetmeliğin amacı; Basın Yayın ve Haıkta ilişkiıer Dairesi
Başkanlığ ve bağlı
"
şube müdürlüklerinin kuruluş görev, yetki ve sorumluluklan ile
çalışm" u"rı ve
düzenlemektir.
".asıaıını

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelih L0/07
/2004 tarihli ve 5216 saylı Büyü§ehir Belediyesi Kanunu,
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetıneıiğ, 2454 sayılı
Belediye Gelirleri
ve

5i83 saylı

Amme A]acaklannın Tahsili usulü Haklondakı lhnun tıüktımleri,
on üç İıae auyoçeııır
Belediyesi ve yirmi alü ilçe kuruıması iıe Bazı l(anun ve kanun
Hükmünde kararnamelerde

Değişiklik Yapılınasına Dalr 12111
/2072Tarih|i 6360 ile 5393 sayılı Belediyesi Kanuna
dayanılarak hazırlanmışEr.

Tanınılar
MADDE 3- (1] Bu Yönetmeliğn uygulanmasında;
a) Belediye: Tekirdağ

Büyülşehir Belediyesini,

b) Belediye Meclisi: Tekirdağ Büyü§ehir Belediye Meclisini,
c) Başkan: Tekirdağ Büyül§ehir Betediye Başl€nını,
d) Üst Yönetim: Tekirdağ

Yardımcılannı,

Bülni§ehir Belediyesi Başkanı, Genel selireteri

e] Daire Başkanı: Basın Yayın

ve Genel Sekreter

ve Haıkla ilişkiler Daire Başkanını,

ğ Şube Müdünİ: Ba§ın-Yaytn ve Haıkıa İlİşkiler Daıresi Başkan|tğna bağlı
şube Müdürlerİni

Müdürlüğü: Basın-Yayın ve Hatkla tüşkiler Dairesi Başkanlığna bağlı
Şube
MüdürIüklerini,
gJ Şube

üq4

h) AB: Avrupa

Birliğ,

i) Birim: Tekİrdağ

BüYü§ehir Belediyesi bünyesinde bütçesi bulunan harcama birimlerini

ifade eder.

Teşkııat

MADDE4a) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

y€niden

0

6/05/20L4 tarihli genelge 201411 gereği

oluşturulan teşkilat şeması iIe kurulmuşfur. Basın
Yayın Şube Müdürıü$i, H;ık;
llişkiler Şube MüdürIüğü ve Dış lıiştiler
şube ıutıatı.ıtıgu oımat tız"re üç müdürlük ile Basın
"'
Yayın Şube Müdürlüğü bünyesindeki Bilgi Edİnme
Bırımi, Haıkla İıişkıı"" şri"-ıntıitr.lre,
bünyesindeki Çözüm Masası ve Muhtarlar Masası
birimlerinden oluşur. Biriınter bağlı oldukları
müdürlüğe müdürlükler Daire Başkanlığna, Daire
Başkanı da Büyül§ehir Belediye Başkanına
karşı sorumludur.
b) Belediye ve Bağtı kuruluşları ile Mahalli İdare
Birlikleri Norm kadro İlke ve standartlanna
Dair Yönetmelik ÇerÇevesinde
müdürlüklerinin
şube
hizmet alanlarr, görev ve sorumluluklarına
paralel olarak ihüyaç duyulan nitelık ve
sayda, iş ve işleınlerin daha etkin ve verimli
yürüttilebilmesi için Daire Başkanının onay
ile kadro karşılığ olmakızın hizmet gereği
''şef'
görevlendirmesi yapılabilir.
c) Birimlerin iç organizasyon yapılannın teşkili,
söz konusu birimde görev yapmakta olan
kadrolu veya görevlendiri,en
görev,
yetki
şefin
ve sorumlulukları Daire Başkanının onayı ile
gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik
kazanır.
İKİNCI BÖLÜM

Daire Başkanlığına Bağh Şube Müdürlüklerinİn
Görevlerİ

Baın - Yayın

Şube Müdürlüğii'nün Göfev ve Sorumtuluklan

MADDE 5 - (1) Müdürlüğün görevleri aşağdaki
şehlde sıralanmıştır.
a) Günlü|ç Haftahh Aylık Gazete, dergi ve
mecmuatarın aboneIiğinin yapılarak ilgili birimlere
dağtılması ve arşivlenmesi,

b) Radyo ve Tv'lerde İnternet aracılığ ile Tekirdağ
Büyü§ehir Belediyesi ile ilgili tiim konuların
takip edilİp, kayıt edilmesi ve arşivlenmesi,
c) Tekirdağ ve

belediye ile ilgili araştırmalar yaptırılması, mevcut
veya yapılmış çahşmalar
arasında gerekli görülen kitap, CD ve DVD'lerin
basımı ve yayınlanması,
d) Tekirdağ ve Belediye ile ilgili belgesel-tanıtıcı-bilgilendirici
film|erin hazırlanması veya
yaptırllması.

ğTü"

e) Belediyenin ihüyacı olan kitap alımının yapılması ve
ilgili birim ve yerlere dağhlmas!,

0 Belediyeye ait tüm basıh ve görsel materyallerin kurum kimliğne uygunluğunu
denetlemelç
gJ Belediye ile

ilgiıı tüm açılışıarı takip ederek haber olarak internet sıtesinde
yaynlamalç yerel
etrnet

ve ulusal görsel, sesli ve yazılı medyaya servis

h) Günlük haftahk aylık gazetg dergi ve bilgilendirme
yayın organları hazırlayarak veya alarak
ilgili birlmlere dağtmak ve arşivlemek,
i) yerel ve ulusal medyada Tekirdağ Büyükşehir
Belediyesi ile

ilgili tiim konulart takip ederek
kaYdını YaPmak, arŞivlemek ve kupür haline geürerek
Başkan, ceneI Sekreter ve yardımcılanna
ulaştırmak ve gerekli göniıdüğü takdirde teleip işlemlerını
yapmaıç
jJ Belediyeye bağlt icraatlannı, tarİhi
mekAn ve yerlerin fotoğraf_ üdeo ve film
çekim izinlerini
vermek
k)_Belediye faa,iyetleri ve yapılan hizmetleri medya
ve halka etkin bir şekilde tanıtılmasını
sağlamak Bu amaçla her türlü reklim-tanıtım-prodüksiyon
görsellerini hazırlamak veya

hazırlatınak Açıkhava görsellerini ve bu amaçüa
kulüanıüacak"oıan tent mobiIyalarını yapurmak

ve takip etmek

l) Belediye ile basın ve

yayn kurum ve kuruIuşları arasındaki ilişkileri
koordine etme§ haber ve

bilgi ahşını düzenIemelç

m) Basın toplantrları ve projelerle ilgili organizasyonlarda
konuyla ilgili bülten dosya
hazır!anarak basının önceden bilgilendirilmesini
sağlamak.

Büyu§ehir Belediyesinin faaliyetterine ve Tekirdağ'a yönelik
duyuru tanıüm bilgilendirme
amaçİ film ve animasyon hazırlamah afiş broşüı pantarç
takvım, billboard gibi materyallerin
tasarımını yaparak basımını gerçekleştirmek ve
dağıimını sağIamak
n)

Büyü§ehir Belediyesinin web sayfasını yıl boyunca bilgi
ve fotoğraflarla güncelleşürmelç
Tekirdağda ki çalışma ve gelişmeleri halka duyuİmak
oJ

ö) Üstii tarafindan verilecek benzer nitelikli diğer görevleri
yerine getirmek

Hatkla itİşldter Şube Müdürtüğii'nün g6revleri
MADDE 6- (lJ Halkla lıİşkiıer Şube Müdürlüğii'nün
törevleri:
Belediye ve bağh birimleri arasında koordinasyonu sağayarak
belediyenin basın
halHa ilişkiter politikasını tespıt etmek
aJ Belediye

-

yayın ve

Başkanhğmıza ait bütün birimlerin halka ilişkilerini organize
etmelç gerektiğınde
bağlı kuruluş ve iştiraklerin halka ilişkiler birimleriyle koordineli
çalışmak,

ç) Belediyenin hizmetleriyle ilgili anket, kamuoyu araştırması yapmak veya yaptırmak bu

araşbrmalann sonuçlarını gerektiğinde yayınlamalç

bJ Belediye ile kent hallg arasında etkili bir iletişim sistemi kurmak bu amaçla
öneri ve
faaliyetlerde bulunmak,
c) Belediye Başkanhğı'nın faaliyetleri ile tlgili bilgilendirme raporları

hazırlamak

dJ BeIediyenin ülkemizdeki diğer belediyelerle olan iIişkilerinin koordinasyonunu
sağlamak
ulusal kurum ve kurutuşlarla, ktiltiir ve sanat kurumlarıyla işbirliği sağlayarak
etkinlilkler

düzenlemek

eJ Başkan mesajlarını

hazırlamak

g] BelediYe ile kent halIo arasında etkili bir ileüşim
sistemi kurmak ve bu kapsamda her

tiirlü

kitle iletişim araçları yanı sıra siül toplum kuruluşları, sektörsel gruplar,
özel ilgi grupıarı ve
hemşerilerle çeşitli bilgilendirme toplantıları, halkgünleri, panel,
söyleşi açık oturuıngibi özel
düzenlemeler yapmalç
ğ]

protokol isim ve adres
arşivi hazırlamalç adres ve isimlerin güncelleştirilmesini sağlamalç

h) Şenlik festival,

törenıeı organizasyonlar gerçekleşirmelç

ı) Eğitici programlar sosyo-kültiireI etkinlıkler gibi konularda gönüllü
kuruluşlarla işbirliğı

çahşmaları yapmak,

i) Büyü§ehir Belediyesinin bölgesel, ulusal ve uluslararası
ilişhlerini arttırmağ hemşerilerin

yönetime katılmalarını

sğamalç

i) Başbakanlıkta4 VaIilikten veya vatandaşIardan gelen (BlMERJ başvuruların
değerlendirilerek
yanıtlanmasını sağlamak.
k)

Biğnin erişilebilir

olması, hallon belediye ile ilgili bilgiyi edinebilme haklarını
kullanabilınelerini sağlamak bu amaçla gerekli tedbirleJalmalç

vaandaşların sorunlanna insan odaklı olaratç imkAnlar d8hilinde
Çözüm Masası aracılığıyla
cevap vermelç yönlendirmek
I)

mJ

Büyülşehir Belediyesi'ne gelen vatandaşlara kurum içerisinde rehberlik
hizmeü vermek

n) 7 gün 24 saat

esasıla Çağı Merkezi vasıtasıyla tandaşlann

sistem üzerinden ka5nt altına almalç

talep, şikAyet ve önerilerini

o] Birim faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme dosyatarı hazırlamak,
ö) Vatandaşlardan internet, Çağrı Merkezi ve yüz yüze alınan
baş,vııruları ilgili birimlere ileterek
süreç yönetimini takıp etmek ve ivedilikle sonuçlanürıImasını sağlayp, geri
bildirimde

bulunmalç

p) Belediyeye diğer kamu, kurum, kuruluş ile vatandaşlardan gelen Müdürıüğümüzün
görev
alanına giren talepleri değerlendirerek iş aloşını sağlamak
rJ Halkın kentlilik bilincini arurmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak
s) Üstii tarafrndan verilecek benzer niteliltli diğer görevteri yerine getirmek

Dış İliştdıer şube Müdürtüğü'nün görevterl

MADDE 7- (1) AB ve Dış ilişhler Şube Müdürıüğü'nün görevleri:
a) Belediyeınizin yurt dışındaki yabancı belediyeler ile karşıIıklı
işbirliği ve kardeş kent

ilişkilerini başlatına( geliştirmek ve Tekirüğ ile dünya kenüeri arasında
tordeş kent ilişkisi
kurulması ve mevcut itişkilerin gellştirilmesıne öncülük etınek
b) Başkanhk makamına ge|en yabancı yazılann
çeürisini yapmat ve işIemlerini

gerçekleşirmek

c) Başkanlık makamının yabancı ziyaretçileri için tercüman
teminini sağlamak,
d) Başkanlık makamının yurtdışı ziyaret programlannın
organizasyonunu ve koordinasyonu

rapmah
ç) uluslararası düzeyde kongreler ve konferanslar organize etmek ve bunların
koordinasyonunu
ve finansmanını sağlamalç
e) uluslararası kurum ve

kuruluşlarla kültiir - sanat kurumlanyla ilişki kurmak ve işbirliğ

sağlamalç

yurt dışında benzerıeri var
olan kiiıtıır, sanat, eğıtim, sosyal ve sağhk amaçlı mekln ve
mahallerin Tekirdağa kazandırılmasında koordinasyonu sağlama(
fJ

Ülkemizde mukim diplomatik misyon temsilcilerinin ve
kentlmizl çeşitli nedenlerte ziyaret
eden yabancı konuklann belediyemiz üst düzey temsilcileri
ile yaptıktan görüşmelerde destek
gJ

sğanmalç

h) Yabancı beledİYelerle bazı konuIarda iyi niyet ve

ve uygulanmasını takİp

işbirliği protokolleri imzalanmasını koordine

etmek

.,a

ğMn

Şehrimize gelen yabancı üst düzey yöneticiıerın karşılanma ve uğurlanmalarında Belediye
Başkanını temsİl etıneh
ğJ

iJ BelediYemizce YaPdan Çalışmaların yabancı misyon temsilcilerine
tanıtılması, yurt içinde ve

yurt dışında düzenlenen çeşitli toplantılarda sunulmasını
sapamak amacıyla yazılı ve görsel
materyal gelişürmelç

yaptığ çaıışmalarla ilgili kamuoyunu
aydınlaürıalç toplumun ilgi ve bilinç seviyesini
yükseltmek için; yerli ve yabancı, yerel, ulusal,
ulusIararası basın yayın araçlarından
ıJ

isüfade
etmek yabancı dilde broşür, dergi, kitap ve benzeri yayınlar
yapınak; dağtımınr sağlamaıç
j) yereI yöneticilik alanında yapıtacakyurt
dışı 8ezi, gözlem ve dokümantasyon incelemelerinde

gerekli altyapıyı hazırlamalç

k) Iklkınmış ülkeierdeki şehircilik yapısını ve insan
kaynaklarının incelenmesini sağlamalç

birikimlerin aktanlmasına zemin hazırlamak

l) Dış ınedyada Tekirdağ'ı takip etmeh elde ediIen bilgileri
ilgili malomlara ileterek Tehrdağ,ın

yüksek imai ve prestij sahibi yerini korumasını
sağlamak için gerekli her türıü çalrşmayı yapmah
m) Beledİyemizin AB ye uyum sürecİ
çalışmalarının koordinasyonunu sağ|amab
n) AB hakkında yerel, böIgese, ve dAhili
bilgitendirme

topıanüları düzenleme( belediyemiz ve
Tekirdağln AB hakkında genel bilgi seüyesini yükeltmek; yarar
ve olası zararlarını anlatmalç
kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle bu
konuda işbirliğ yapma(
oJ Dış

ilişhlerle ilgili Bat<anlıktan veya valilikten gönderilen
başrıurulan yanıtlamak

ö) Daire Başkanlık|an ve bunlara bağh
şube müdürlüklerinin hızmet alanları dahilinde Avrupa
Birliği kurumlarına ve diğer fon loynaklarına projeler
hazırlamal! ortak bulma\

başvuruları
yapma\ proielerin kabul edilmesi halinde
koordinasyonu sağlamak ve raporlamaları
5ıapmak.
pJ IQIlanmış ülkelerdeki
şehircitik yapısını ve insan kaynaklarının incelenmesini sağlamak

birikimlerin aktarılmasına zemin hazırlamak

Büyü§ehir Belediyesinin uluslararası ilişkilerinl arttırmak
hemşerilerin yönetime
katılmalannı sağama\
rJ

1fu?1

s) İŞbirliklerini yürütrnekve geliştirmek için il içinde, yurt içinde ve meclis kararı ile yurt
dışında

irtibat
t]

ofi

sleri oluştunna

AB kurumlannca hazırlanmış bilgi ve belgeler tercüme ettirerek yayımlamalç

uJ kentimizin tanıtımında ve gelişiminde aktifgörevyapan bazı yabancı
ülke temsilcilerine

yapmış oldukları katlalardan dolayl "Fahri Hemşerilik Beratı"
verilmesini önermelç uygun
görüldüğ[i takdirde de gerekli organizasyonları gerçekleşürmek

üJTekirdağın geliŞimi Ve tanıtımı açısından yararlı olunacağı düşünülen uluslararası
kurum ve
kuruluşlara üye olunmasını sağlamak
v; Üstii tarafindan verilecek benzer nitelikti diğer görevleri yerine getirmek.

üçüNcüBöLüM
personelın Görev yetki ve sonımluluklan
Basın -Ya5nn ve Haık]a iıişıdler Daire§i Başkan'nın görev, yetkİ ve
soıumluIuklan
MADDE

8_ (1)

Basın Yayn ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı,

aJ Daıresine bağlı

koordine etmeh

birimlerin çalışmalarını sratejik plan ve performans programı
çerçevesinde

b) Biriminde yapılan iş ve işlemlerin hazırlanan iş süreçlerine
uygun olarak yapılmasını

sağlama\

c) Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlar4
iyi malt yönetim ilkelerine, kontrol
düzenlemelerine ve me uata uygun bir
şekitde gerçekleşürmek ve iç kontrol güvence beyanını

düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemelç

ç) Birimle ilgiIi mevzuaü, yenilikleri, tel«ıik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını

sağlamalç

d] Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını

sğamalç

e) Görevlerini yerine

getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliğ ve
uyum içinde
çalışılmasını sağlamalç
yeterli say ve nitelikte personel
istihdamını, personelin görev dağlımınr, personelin hizmet
içi e$timini ve görev niteliklerlne uygun olarak yetiştirilmelerini
sağlamalç
f]

g)

Astlarının performansını periyodik otarak değerlendirerek biriminde
moral, moüvasyon ve

performansı arlırıcı çahşmalar yapmalç

4**ı

ğ) İş

sağığ

ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasııu

sağlamat

h] Basında çıkan yanlış ya da eksik bitğleri takip ettirerek ilgilİ daire başkanlıklarından doğru

bilgileri alıp basın kuruluşlann da tekziplerin yayınlanmasınr sağlamak
ı) Bimer' den gelen başvuruların cevaplandınlmasını sağlamak

i) Daire Başkanlığının süreli ve süresiz yayınlarını hazırlatmak ve halka ulaşttrılmasını sağlamak
jJ Üstii tarafrndan verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek

Şube Müdürlertnİn Görev, Yetkİ ve Sorumluluklan

MADDE 9 - Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Dairesi Başkanlığ bünyesindekİ
şube müdürleri
a] llgili Şube Müdürlüğüne nezaret eder,
bJ Müdürlüğünü Basın Yayın ve Haıkla iıişldıer Daire BaşkaıIığına karşı
temsiı eder,

c) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik
çerçevesinde slcit raporlan
düzenlemek mazereüne binaen izin vermeh ödül takdirname, yer değştirme gibi personel

işIemlerini yerine getirme ve Şefler ve diğer görevtilerin yıllık izin
kullanış zaınanlannı tespit

etme,

d) BağIı olduğu Daire BaŞkanlığnın onaynı almak suretıyle gerekli gördüğü
halterde Müdürlük
bünyesindeki birimleri tasfiye etmek yeni birimler oıuşturmah
bırımıerin görev alanını, yetki

ve sorumluluklannı tespıt etmel!

e) Müdürlüğün çalışma alanıla ilgilı her tiirtü yasal mewuatın
kitap, dökiiman ve bilginin akibi
ve zamaıunda ilgili personele ulaşhrılmastnı temin ıçın gerekli görevlendirmeyi
ve araç-gereçleri

sağlamaIç

0 şube MüdürIüğü ile diğer belediye birimıeri arasındaki koordinasyonu organize etmek,
g) Şube Müdürlüğinün ahakkuk amiri olup, personelin
birinci derecede sicil ve tezkiye amiri
yetkisini kuIlanma\

h) personelin özlük dosyaiarını tutsnalç göreve başlamah
aynlma

tiirlü özlük işleriyIe iIgili işIemleri yapmalç

izio istirahat

ve benzeri her

i) Bağı personelinin mesal takibini yapmalç disiplin ve düzenini
sağIamak

yapılan iş bölümü
çerçevesinde bağlı personelinin sevk ve idaresinı yapmalç amirlerin
bulunmadığı olaylarda inisiyatif alarak sevk ve idareyİ gerçekteştirmek,
i)

k) Birim personelinin periyodik arahklarla hizmet içi eğitim almalannı
sağlamak

MüL

Şube Müdürlüğünün görev alanına giren konularda araşhrma yapılmasına karar vermek bu iş
için gerekli ahm sabm, ıhale işıerinin teklifini hazırlayıp ilgili birime sunma\ tşlemlerin
IJ

yürütiilmesini, kontrolünü ve sonuçIandınlmasını sağlamak,
mJ MüdürIüğün haliyet alanına giren konularda
yetkisİ,

iğIi

kişi birim ve kuruluşlarla haberleşme

nJ stratejik pıan ve performans programı doğrultusunda
müdürlüğüne verilen görevleri yerine
getirmek

o) Müdürlükte yapııan tiim iş ve işlemıerın mevzuata uygun olarak
tam ve zamanında

yapıImasını sağamalç

p) Çalışma bürolannıD salon ve koridorlann, tesisleriı1
araç ve gerederin korunmasını,
ve göreve hazır durumda futulmalannı sağamalç

temizliğni

q] Birimiyle ilgtIi İç hizmet eğitimıerinin belli bir plan
ve progıam dAhilinde yapılmasını

sağlamal

rJ konusuna ilişkin meyzuat! takip ederek bunlara uygun
uygu|ama yapılmasını sağlamah
s) İş sağlığ ve $ivenliği kurallanna bağı olarak
çalşılmasını sağIamalç
Q içi(ontrol standartlarına uygun olarak iş süreçlerini hazırlamak ye sürekll güncel

tutulmasını sağlamah

u) kanu4 tiizülç yönetrneıikler ve amirlerince veri.en
diğer görevleri yapmak ve yaptırmalç
v) Şube Müdürü, Müdürlüğü ile ilgili işlemteri yerine getirirkery
belediyenln Stratejik
planındaki viryon, Misyon
ve İlkeıeri ile mevzuata göie
soruınludur,

ça,ışılmasından

wJ Görev ve yetkileri çerçevesınde idari, mali karar
ve işlemıerin etkili, süratli, verimli ve doğru

yürütiilmesindery performans programındaki
müdürlük hedeflerinin gerçekleştirilmesinden

sorumludur,

x) Şube müdürlüğinün iç ve dış yazışmalannr yüriltsııek

y) Şube müdürlü§ine ait demirbaşların balcm,
onanm ve kayt işlemlerini yürütrnek
z) MaI ve hizmet alımlarında kullanılan avans işlemlerini
takip eğneh
aal Şube Müdürü, müdürıük görevlerinin tam ve zamanında yerine
getirilmesinden Daıre

Başkan'ına karşı sorumludur.

Şefleı.in Görev, Yetki ve Sorumluluktan

MADDE 10- Şefler;
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rü

aJ Müdürlük bünyesinde

atanır.
bJ Görevi gereği

kurulan her büronun başına Müdür taranndan amir sıfatıyla bir şef

kendilerine verilen işıeri, yasalar, ttizükler, yönetmelikıer ve bu yönetmelik

esaslarına göre yapar ve memurlar vasıtasıyla yaptırırlar.

c) Şef, emrindekı personeıe iş dağltımı yaparak onlara görev verir ve sonuçIarını izler.
d) sorumlu oldukları büronun çalışma alanına giren konular ile ilgili olarak
Müdürün vereceği
görevleri yapar veya yaptırırlar.

iıgili olarak her tiirlü yasal mevzuatı takip etmek maiyetindeki personeli de bu
doğrultuda bilgilendirmekle görevli ve sorumludurlar.
e] Görevleri ile

!

Maiyetindeki personelin gerek birbirine gerekse vatandaşlar ile olan il§kilerde
hoşgörü ve iş
ahlakına uygun olarak hareket etmelerini sağlamakla görev ve sorumludurlar.
g) Bürolarıyla ilgili araç gereç ve personelin ihtiyacını zamanında
tespit ederelç bağh olduğu
Müdüre bildirmekle görev ve sorumludur.
h) lşlerin plan ve programa bağlanarak özellikli ve süreli yazışma
işlerinin zamanında ve
usulüne uYgun olarakYaPıIıp sonuçlandırılmasından ve idarenin olabilecek

olumsuz sonuçların

doğmasını engellemekten görevli ve sorumludur.

i] Gelen evrak ve zimmet kayıtlarının zamanında ve düzenli olarak
tutulmasını sağlamalç
maiyetindeki personel arasında hakkaniyet ve eşitlik esaslarına
uygun olarak iş dağılımını ve

ewak zimmetlemesini sağamakla yüktimlüdür.

iJ Çalışan personelin iş ve işyeri emniyetinin sağlanması için tedbirler alıp amirlerini

bilgilendirmek ve Bürosuna ( Şefliğine J ait sivil savunma ve yangından
korunma yöntemleri ile
ilgili olarak bağlı bulunduğu Müdürün denetim ve talimatlaıl doğruıtusunda
düzenlemeler

yapmakla yükiiınlüdürter.

k) sorumluluk alanına giren konularda aylık ve yıllık faaliyet raporlannı
hazırlamak ve bunlan
amirIerine bildirmekle yükiimlüdürler.

Memur ve işçl per§onel
MADDE 11- (1J Daire Başkanlığınca yapıIan görev bölümü
çerçevesinde bağh bulundukları Şube
Müdürü ve Şeflerin verdiğ tüm görevleri tam ve zamanında yaparlar.
Çalışma düzenine uygun
olarak iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir
yapılması
görev
gereğ
ııe
şekilde
kendisine
zimmetlenen taşınırların özenle kullanılması ve muhafazasından sorumludurlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dairenln Çalışma Diizeni
Çalışma düzeni

*

r,//,

MADDE 12- (1) Dairede görevli personel;
a) Biriminde yürütiilen iş ve işlemler hakıondaki bilgileri izinsiz oıarak kurum dışına

veremezler,

b) Hiçbir hrk gözetrneden her vatandaş eşit ve adil muamele yapar,
c) Görevleri ile ilgili, doğrudan doğruya veya dolaylı olaralç hiç kimsenin hizmeç ikram ve
hediyelerlni kabul edeınez ve bunlarla atışverişte bulunamazlar. Bu gibi kimselerden borç para

alamayacakları gibi borç da veremezler.

ç) Meclis, Enctimen ve Başkanlık yazıları ve eki dosyalardah bilgileri açığa vuımaz ve
yetkililer dışında kimseye bilgi veremezler,

d) Mesai bitiminde masa üzerindeki resmi evralo dolap ve çelanecelere koyar ve kilitler,

tiirlü malzeme ve evralqn muhafazası ile şhsen sorumlu olan personel, muhtelif sebepler
ile görevinden aynlması halindq bunlan birimindeki görevliye yazılı bir tutanak iıe devir
e) Her

ederler.

Bllgi verıne yasağ
MADDE 13, (1) Birimlerin ewak ve dosya memurları izinsiz olarak evrak ve işlemin sonucuna
ait bilgi veremezler ve açıldamada bulunamazlar. Bilgi atacak hşileı bilgileri Daire Başkanı,
şube Müdüni veya yetki verilen görevliden alırtar. Bu kurallara aylorı davranan personel
hakhnda kanuni işlem yapılır.

BEşiNci BÖLüM

YöneıEeler
Y6nerge
ı{ADDE 14. (1) Bu Yönetmeıik hükiimlerİnin uygulanmasüna ve daİrenin yürütmğü görevlerin
ayrtntrlartna ilişkln olarak yönergeler Başkantık Makarnı onayı ile
çılonlır.

ALTlİ{cIBöLÜM
yürür|ük ve yürütme
Yünürlük
MADDE 15- (1) Bu Yönetmeıik Tekirdağ Büyü§ehir Belediye Meclisi Kararıyla kabulü ve ilanı

ile yürtlrlüğe girer.

yüriıhııe
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MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükiimlerini Tekirdağ Büyül§ehir Belediye Başkanı yürütür.
14

Ekiın 20t4 taıih ve 312 sayılı BMK ekidir.
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