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Anaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde l- (1) Bu.yönetmeliğin amacı
Belediyesi Yapı Kontrol
Müdürlüğünün, hukuki statüsünü, göiev aıan,nı, Çekmeköy
yeitı ve sorumluluklarıyla, çalışma
usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin d'aiıa etkin
,oi;iirü;üııııesıni
sağlamaktır.

,.

Kapsam

Mıdde 2- (1) Bu yönetmelik Yapı Kontrol Müdürlüğü kuruluş, görev
Ve çalışma
düzenine ilişkin ilke ve kuralları, taaıiyet aıanıaiı,-teştiıatıanmi,
Lİ"tu.tı
lonetim
şemasl ile yönetici ve d|öe1 personeıin görev, yetki ," ytiiuhı'uıuİ"ri iJ iıgill
işlemlerin yürütülmesindeki çalışma usul ve ğsaslarİİ"p."r,
frukuki dayınak;
MADDE 3 - (9 By yönetmelik Anayasanın 124'i)nctj Maddesi ile 5393 sayılı
Be|ediye
Kanununun 1 5/b Maddesine dayanılarak hazırlanmŞır.
(2)@eğşik 05.02.2015 tarihli ve.22 s_ıyı|ı Meclis Karan)
lapı Kontrol Müdürlüğü iş ve
işlernlerinde; 5393 sayı|ı B:L*iv9 Kjnunu, 5216 sayıli auyuxşetıir
eebJiy; İ;;;"r,
'iiıaıe

5o18 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol «lnunu,lı'|ı say,ıı (amu
Kanunu,47_35_ sayılı Kamu_ lhale Söz|eşmeleri Kanunu, 2886
sayılı oerıet iiıaıe

Kanunu, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kuiumu Kanunu, 55.tO sayı|ı Sosyal
Siqortalar
Genel
sağhğl
Sigortası.Kanunu,3194
sayıll
lmar
Kanunu,
o3+
!\9ı!nu.V9
sa-yııı Kat
[ü.!!iy:ti T"_n_rnr.492 sayıh Harçlar Kanunu, 657 siyılı Devlet Memurlar,-ilnrnr,
4708 Sayıh Yapı Denetimi Hakkında Kanun,5627 Sayilı Enerji verımııği xanunu
ve
tüm bu yasalara bağ|ı çıkarılan yönetmelik genelge ve diğer-i|gili meĞatın veraigi
yetki|ere. dayanarak, görev ve hizmetlerini yeri'ne getiİne -nrrr"rno" y"İı,ıi
,"
sorumludur.
Tanımlar;

MADDE 4-

(1) Bu yönetmelikte geçen;

a)Belediye: Çekmeköy Belediyesini,
b)Başkan: Çekmeköy Belediye Başkanını,

c)Başkan yardrmcrsı: Çekmeköy Belediyesi yapı kontrol Müdürlüğü'nün bağlı
bulunduğu Başkan Yardımcısını,
ç)Müdürlük Çekmeköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünü,
d)Müdür: Çekmeköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürünü,
e ) Müdürlüğün Tanımı: (Değ§ik 05.02.2015 tırihli ve 22 sayıtı Meclis Kıran)
Müdürlüğün Tanımı: Yapı Kontrol Müdürlüğü; yapılarının ruhsatına uygun yapılıp

yapılmadığının kotrolünü sağ_lamal<, kaçak ve ruhsata.aykırı
yapılarla ilgili 3194 sayılı
lmar Kanunun 32. ve 42.-ı,ıaaoeb,i,ie gPi"
s";*'' v".,jr"ı"ii ,"-rviri#"ı"n
yapmak, aynca aynı kanunun 39..Maddeiine glre
yıkilma'tetııt".ioıri"yliiür iıe
ilgili yasal iş.lemleri ve gerekli uygulamaları
vapi ii, işyeri teslim trt"n"ğ,, i",i.,"ıu.tu
izni, yalıtım izni, tamamlanmış yapılara yap, İ<rllanma İİin
belgesi ,"r."ğ'OİÖOlrv,l,
Afet Riski Aıtındaki Aıanıarın bdnuştuitılhesi iiıiinoaxı
g"r"ğlĞİ".kıi
yazlşmalarl ve işlemleri yapıp ta.kip. etmek, yapılarl yangln
mevzuatl açısından
denetlemek, 4708 sayılı yapı aönetlm ı<anununa!6re oenetim
firmalarının ve denetim
elemanlarının sicillerini tutmak.ve.bakanlığa liıormeı<, tıaı<
Joç ve'ç-oiiırr"
işlemlerini yapmak, kot kesit belgesi, inşaat-istiiimet röievesi
aııiönıeme'ı<, ı<-ontur
gabari kontrolü yapmak, numaraiaj
yapmak, yola te*, voio",i liio".,
çalı§mahnnı
-irtif;k
ıira_z.(ayırma), tevhid (birleştirme) v-e
hakk| t6.ti ıe iısİiıı ğ"i"oiv.j
tek|if folyelerinin kontro|ünü sağlamak. Yola, parka yeşile
".Jtir".i."
ilana te*'relrtiraı<
,
naxı,,
tesisi ile ilgili dosyaları encümene sunmak.

Ğ*"

Bağlılık

MADDE 5 -Yapı Kontrol Müdürlüğü Belediye Başkanına Veya görevlendireceği
B.lşkaq Yar.dımcısına bağlıdır.Başkin bu göievi iüat u.ya
çior"iı"noir"""gi' ı.işi

eliyle yürütür,

ixiNci

Müdürlüğün İdari Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumluluklarr
Yapı Kontrol Müdür|üğün İdari yapısı
MADDE 6- (1) Müdürlüğün idari yapısı aşağıdaki gibidir.
a) Müdür
b) Yaoı Kontrol Büro Şefliği
1- Yapı Kullanma lzin Belgesi Sorumlusu
2- |sı Yalıtım Sorumlusu
3- Bölge Yapılaşma ve Şikayet Takip Sorumlusu
c) Harita ve Numaratai Sefliği
't-Harita lşleri Teknik Takip Personeli
2_Numarataj lşleri Teknik Takip Personeli
3-Kot Kesit-Arazi-SayısaI Veri Toplama Destek Personeli
c) ldari lsler sefliöi
1-Büro Personeli
2-Büro Destek Personeli
3-Birim Halkla liişkiler Sorumlusu
4-Birim Tanıtım Sorumlusu
S-Birim KYS Sorumlusu
6-Müdür Asistanı
7-Arşiv Sorumlusu
8-Birim Mutemedi
9-Birim Taşınır Sorumlusu
'1
O-Gerçekleştirme Görevlisi

BöLtr-fı{

3isffif

05.02.2015 tarihli ve 22 sayılı Meclis

Karan) Stratejik Yönetim Süreçleri

Yapı Kontrol Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları

MADDE 7(l) .. . . Müdürlüğün görevleri
a) kişilerin, re§mi veya özel
kurumlarıi dilekçeleriiin/yazılannın
dilekçelerine/yazılanna
yanıt

şunlardır:

inğienerer

vermek.
O].Ç,:I:?,!9y_"ınırlan içeris.inde yasalarİ uygun inşaat yapılmasını
sağİamat.
c) lnşaatlarln yapı ruhsatı
ekleri doğrultusunda- irazide ıontioıunun
.ve
yapılarak gerekli vizelerinin verilmesine müteakip
iş bitirme ueıge|erini ou."n[r"ı..
ç) Vizeleri düzenlenen inşTl|_"ül.n_ naı< ebişierı kontroı eierji oJ"n.".i

ıçin
ilgili
mUOUluge
göndermek.
.
d) Hatalı hafriyat v-e tehlikeli yapıiarla ilgi|i olarak Mer-i
Mevzuat iukurbrinı
,
. e) Çekmeköy i|çesindeki tüm m;hallelerde düzenli uii-progr",;'İ]'ıiılina"
yapıların
..

''-

f)lnşaat safhası$1 tem9ı, bodrum, zemin ve ,u,n

*"Tr'i,"jİ"İr1"'#r*

numunelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nJan izin belgesine
naiz ıaooratuarıaroa
kırılarak statik projedeki değerleri iıe kirşııaştırıiıp uyğunluğunu
tontroi-etmex.
g) su basman seviyesini geçen inşaitıari
tern'eı uitu vızesıni veimer.
ğ) lşbitirme önceji, haz]r' olan' ONaÜrOa Yalıtım lzini vermek.
h) lnşaatın onaylı projesin" ,ygrn tamamLnmas,nı sağlamak,
.
kaçak ve
projesine aykırı yapılarla ilgili 3194 sayıiı-lmar Kanunun
92. ve ı2| Mado"l"iin'J gor"
gerekli
.yazışmalan ve uygulamaları yapmak, ayrıca aynı kanunun ss. üad;esine
göre yıkılma
tehlikesi olan yapılar iıe ıgiıi yasai işlemleri
g"rekİ-rvörü;;"hn
yapmak.

,"

ı)3194 sayılı yasanın 21. maddesine göre yapı izin belgesi alan ve 29.maddeye
süre^si içinde projesine uygun tamamianarat,murjcaati
_
v"pı*- uii'Ji"nn,
Yasanın 30, Yönetmeliğin 14.07 middelerine ve 4708 sayıh Yapı Deıietim
rjnrnuna

göre

göre

Yapı
Kullanma izin
belgesi veİmek.
i) onarım-iskele belgesi ve basit onanm
izinlerini vermek.
j) Denetim firmalarının ve denetim e|emanlarının sicillerini
tutmak ve
Bakanlığa
bildirmek.
05.02J015
tırihli
ve
22
@eğişik
sayıh
Meclis
Kıran)
Denetim
firmalarının
. l.)
tahakkuklarının hazırlanması, ödeme._yapılması
için Mali Hizmet|er ırıuouİİügd ;"y"
Mal Müdür|üğü'ne gönderilmesi ile 47b8 sayılı Y-asa ile ilgili tüm
çı-rİ"rİŞ"p.dı.
l) Müdürlükçe gerekli görünen hallerde bina kontürleri için zeminol 'oıçum
.

yapıhak

.

Kot kesit ve inşaat

o)

m)
n) Mevcut

istikamet rölevesi

düzenlemek
yapmak.
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile irtibatlı olarak Numarataj çalığmahrını

binaların kontur gabarilerinin kontrolünü

yapmak.
ö) saylsal halihazır haritaların ve sayısal kadastra| Pafta bilgilerinin Kent Bilgi
Sistemi ortamIna aKarılmasını sağlamak.
p) 5393 sayılı Kanun ve diğer Mer'i Mevzuat hükümleriyle yüklenilen görevleri yerine
getirmek.
r)Bölgede dgnetim yapılması sırasında hazine arazisi veya belediye mülklerinin işgali
tespiti halinde zabıta ve Emlak lstimlak Müdürlüğüne bildirmek.
s) @eğişik 05.02.2015 tarihli ve 22 sayıh Meclis Karan) Yapıları yangın mevzuatı
açısından denetlemek ve muayene tutanağı düzenlemek.

üçtıvcünöı,ütı

Görev ,Yetki ve §orum|uluk

Müdürün sorumluluğu;
MADDE 8-(l)Yapl Kontrol
doğrudan Belediye
.Müdiırü iş ve işlemlerinden do|ayı
Başkanına ve. bağlı bulunduğu
Başkin varoımc,s,na *aş, 'soruriıu Jrp,
kendisine verilen görevleri yüiütürke;,
"i..",
çlemıeiını kanun, Ttıiuk, vonetmeıı'vetiger
yasal Mevzuata uygun olarak zamanında yapmak
vJ neticelendirm"tt"n .orr.Jrorr.
Müdürün görev ve yetkileri;
l,i+DPE
.(,)Yapı Kontrol Müd.ürü görev ve hizmetlerinden dolayı doğrudan
Başkanına ve bağlı bulundugu öaşı<an iard-",.,n" karşı
so-;;illu;|;;:
P:|."aiv9
a)Yapı Kontro| Müdürlüğünü Başkanlık Makİmına karşı temsil
etmek.
b)Harcama yetkilisi olarak 5o18 sayılı yasada belirmenmiş
iş ve işlemleri
gerçekleştirmek

j-

c)Satın alınacak, mal ve hizmetler için gerekli idari ve teknik
şartnameyi hazırlamak
veya temin etmek,
ç)Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca ya da mevzuatla verilen diğer
görevleri yapmak,

d)stratejik planlamaya uygun bütçe

hazırlamak ve en ekonomik şekilde
kullanılmasını planlamak ve gerçekleşmesini sağlamİk
-kanun,
e). Ü§brinden aldığı emir|eri
tuztıt, İoneimeııı<, kararname, genelge ve
tebliğler çerçevesinde yerine getirmek
Q kendi emrine verilen personelin vazifelerini tam yapmaları için iş bölümünü, özlük
- -' ve muamelat iş|erini mevcut mevzuat içinde yürütülmesinl saglİmaİ .

-

g) sorumluluk ve yetkilerini her kademe seviyesi deĞcesinde dağıtmak
koordinasyon

ve
sağlamak,
ğ)Emrinde .çalışan persone.lin özlük ve disiplin amirliği görevini yürütmek, disiplin
amiri sıfatı ile personeli hakkında.yapılması
ğereken soiuşlurmalarla ilgili ifade İlma,
görevden uzaklaştırma için gerekli işlemlerinğizlilik ve titiziik|e
vap,ıra§n, sağıaııar,
h)Gerekli yazışmalan hazırlatıp, onaylamak, müdürlüğün aylit yıııık p"ilyoiı"ı"
hazırlanan
|aa|ıyet raporlarını Başkanlık Makamına 1unmiı, iaaılyei ,jporı"n
doğrultusunda düzen|eyici ve önleyici işlemleri tespit ederek bu konlda
,"
-aeyanı
direktiflerini vermek, hazırlanan yıllık faaliyet raporıarı hakkında oııvence ",İi,
vermek,

ı)

Birimin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak Müdürlük adına yapılacak
harcamalarda,. harcama yetkilisi ve yetki devri yapılan iha|eleroe ıtıad-ıettııisi
sıfaüyla gerekli işlemleri yapmak,
i)Birim persone|inin hastalık ve izin gibi işlemleri; Çekmeköy Be|ediyesi yetki devrine
ve yazışma kuralları ile ilgili İmza yetkileri yönergesi nütumıeriııe uygun olarak
yürütmek, devam durumunu takip etmek ve denetlemek, ilgili diğĞi birimlerle
koordinasyonu sağlamak

j)Bürolar 4rasında koordinasyon sağlamak. Personele eğitim, meslek ve
yeteneklerine göre iş dağılımı yapmak Müdürlüğün faaliyet alanına göre ilgili kişi,
kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak

k)Görevle ilgili her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, Başkanlık makamına ve

Encümene, teklifler sunmak, verilen karaların uyguIanmasını sağlamak,
l)Belediyenin amaçları prensip ve politikaları doğrultusunda, Müdürlüğün kalite
politikası, hedefleri ve stratejilerini belirleme çalışmalarını sonuçlandırmak,

m) Birim personelinin mesai ve ça|ışma saat|erini denetlemek,
çalışmaların verimli
olması hususunda gerekli tedbirleİi alhak,
n) Bu yönetmelikle MüdürlüğüT gölev a|anına ilişkin olarak
belidenen tüm görevlerin
etkin biçimde ve bütünlük iğerisinde gecıktiriımee-e; ııöii
ıüJrı'üİİir.r"İ"'rXürT i.r"
edilmesini, denetlenmesini ve raporlaıİmasını saglamaİ,
o) Birim amirleri, imzaladıkları yazılarda üst makamların
bi|mesi gerekenlerin doğru
takdir edilerek zamanında doğrÜ bilgiyi vermek|e yükümlüdür,
ö)Gizlilik. kurallarının uygulanacağı evrak bulunması halinde
;ilgili belge gizlilik
kurallan içerisinde kapalı zart içerisine konu|mak iuretiyıe gızıioir-kaşesiLsıürat
işlemlere devam edilmesini sağ|İmak.
p)Yapı Kontrol Müdürlüğünün tahakkuk amiri, Harcama Yetki|isi
ve Müdürlük

persone|inin disiplin amiridir .
r) Müdürlüğün hedef ve amaçlarını; kurumun hedef ve amaçlarına
hizmet edecek
biçimde organize etmek,
s) lç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge
ve kolayhk sağlamak,
ı)yapı kontrol Mğdürlüğü ile diğer Müdürlükler araiında kooidinasfonu saııamax,

performansını
olarak değerlendirmek, birira" -ror"ı ,"
.periyodik
motivasyonu artırıcı çalışmalar yİpmak,
y) lii.olrıtığtın görevlerini yerine getirecek her türlü malzeme, mal, araç ve personel
teminini yasaların mevzuatı çerçevesinde sağlamak,

t) Astlar|n

Yapı Kontnil Büro Şeii Görev ve Yetkileri
MADDE 10- a)Büroda çalışan memurların ve yardımcı personelin devamlılığını
takip
eder.

b)

Disiplini
sağlar.
Yazışmaları
takip
_
eder.
Ç)Evrakları havale eder, havale edilen evrakların yasal sürelerinin takibini
sağlar ve
işlemleri yerine getirir.
. s.ere[!i . .
d) Müd_ürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdürlük ve başkanlık Makaııınca
uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlar.
e) Müdürlüğün işlev|erinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin
ve
yetkilerin alınması için Müdürlğk makamına önerilerde
bulunur.
f) Büroda görev yapan personelin düzenli çalışmalaıınl sağlar ve denet|er.
g)kendisine bağlı personeli yönetir, öneri ve talimat verir.
ğ) Büroda yürütülen tüm faa|iyetleri yetki ve sorumluluğu çerçevesinde
.koordine
eder,
planlar
ve
programlar.
h) Büro ve üst amirler arasındaki koordinasyonu
-yerine sağlar.
c)

ı) Müdürlük makamınca verilen diğer görev
i) Tüm görev ve yetkilerini yerine getirme
sorumludur.

ve

yetkileri

getirir.

hususunda lÜüdüre -kaşı

Yılrhm Sorumlusu Görev Tınınr
10-1-a) (Değiglk 05.02.2015 tarihli ve 22 aayıh Meclis Kararı) Yapıyı %95 (Mekanik
Ve Elehrik Tesisatı lle Kalan Yapı Bölümü) aşamasında'ısı 'yİ|ıtım ybnünden
ince|eyerek ısı yalıhm vize işlemini yapmak.
10-2-Yapı Kullanma İzin Belgesi Sorumlusu Görev Tanımı
l0-2-a).Ruhsat süresi içerisinde pğesine uygun olarak tamamtanmış,ilgili bölge
mühendisi tarafından |ş Bitirme Tutanağı düzenlenmiş yapılar için Yapı Kullanma izin
10-1-Isı

Belgesi başvurusunda 3194 sayılı lmar Kanunu

ve l.B.B lmar Yönetıneliği
çerçevesinde istenilen evrakların kontrolünü yapar.
10-2-b) Müracaat sonrası i|gili kurumlar arasi yazışmaları yapar,gelen
yazıları kontrol
eder.
l0-2-c) yapı kullanma izin Belgesi için başvuru yapılan parselin
Net cad ortamında
kontrolünü yapar.
l0-2-ç)Evrak bazında eksiği..kalmayan dosyaların incelenmesinden
şonra
-- '- iskan
harcının hesaplanması için ilgili tekni( personüi
ğonoeriımesinı
10-3-d)Yapı Kullanma lzin Belgesi formunun kontrolunü yapar,
imziya gönderir.
lO-3-Bölge YapıIaşma ve Şikayet Takip Sorumlusu Görev
Tanımı
10-3-a) Müdür tarafından teknik elamanlar sorum|u olarak görevlendirilir.
l0-3-b)Müdürlüğün görevleri arasında sayılan teknik
ouroıann-yoneimeıirte
-

sigüi

belirtilen görevlerinin

rvgİ; yürütülmesini İ"gırr.
l].rkr[3.. ve
l,-3-c)Müdürlüğün mühendislik
mimarlık tıizmetıerinın y"-ğr r"

,

sonuçlandırır.

t0-4-ç)
10-5-d)

Sorumluluğu alilnda

raportörlük

yapar.

Müdür tarafından kendilerine tevdi edilen, ,uouiıtıgtın goievleri

amsında sayılan tüm_ teknik

işler ile ilgili

gOrev6"rİ "-y"p"r.
10-6-e) @eğşik 05.02.2015 tarihü ve 22 sayü MecĞ
Karan) o6netim
firma|arının tahakkukların.. hazırlanması, oaeme-yapiıması için
ü"İ--HL-."tı",
Müdürlüğü veya Mal Müdürlüğüne gönderilmesi ııj qzoa."y,li y".r-iı"
iıg]li tu,
işlemleri yapar.
10-6-f)_@eğişik 05.02.20t5 tarihli ve 22 sayılı Mecüs Karan)
27.11.2007 tarıhli
ve20071.12937 sayılı Binala.nn.Yangından Korunması Hakkında yonetmeıiıi
-' g;regi
yapı kullanma izin belgesi için binalaiı uygunluk açısından
"'
,riv"n.i

"ir"l.

Harita ve Nunarataj Şeii Görev Tanmı

MADDE ı1
a) Büroda çalışan memurların ve yarllmc1 personelin devamlılığını takip eder.

c)

takip
"İ],3,ş§:il
gerekli tenkltleri yerine

"?,ğJ3I:

Ç)Evrakları havale eder, havale edilen evrakların yasal sürelerinin takıoini

sağlar

ve

getirir.

işlevlerine ilişkin görevlerin Müdürlük ve Baş-kanlık
Makamınca uygun görülen programüar gereğince yurutulmesini -İ"-oı"r.
. e) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyJbn yeni tedbirlerin ve
d) Müdürlüğün

yetkilerin alınması

için

Müdürlük makamına önerilerde

bulunur.

fl Büloda görev yapan personelin düzenli çahşmalarını sağlar ve denetler.

g)Kendisine

ğ)

bağlı personeli yönetir, öneri ve talimat

koordine
planlar
eder,
, h) Bü_ro ve üst amirler arasındaki koordinasyonu
ı)

verir.

Büroda yürütülen tüm faa|iyetleri yetki ve sorumluluğu çerçevesinde

ve

programlar.

sağlar.

Müdürlük makamınca verilen diğer görev ve yetkileri yerine getirir.
i) Tüm görev ve yetkilerini yerine getirme hususunda Müdüre karşı

sorumludur.

ll-l-Harita İşbri Teknik Takip Personeli Görev Tanımı
1i-l-a)lmar planlarının hazırlanabilmesi için gerekli halihazır revizyonlarını yapar

veya yaptırır.

11-1-b) @eğişik 05.02.2015 tarihü ve 22 sayü Meclis Kıran)
lmar mevzuatı gereğince
öngörülen imar ya da ıslah imar planı üygulamaları kapiamında
lt
i"irnii voı"
terk, yoldan ihdas, irtifak, hakkı iesisi giü işıemıere ilişkin beıediye'"n"tir'enin"
sunulacak olan teklif belgelerini hazırlar v6 ilgili'müdürlüğe'sevtini
sa$ar
11-1_c)Kot kesit ve inşaat istikamet rölevesi düzenler.
11-1-ç)Mevcut binaların kontür gabari|erinin kontrolünü yapar.
lr-r-d) @eğişik 05.02.2015.tarüli ve 22 sayıIı Meclis Karan) lmar mevzuatı gereğince
öngörülen imar ya da ıslah
q!"1, uygulamaları l<apsjm,naİ yJİ,l pjrl."" ,-v"şil"
ETilailgili
alana terk ve iıtifak hakkı tesisi
ddjyabr| encümene sunar..
11-2- Numarataj İşleri Teknik Takip Peısoneli Görev Tanımı
11,2,a|
Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü'nce yapılan Numarataj
çalışmalarının altlık|arını oluşturur.
l1-2-b) Numarataj çahşmalarını yapar.
11-3- Kot Kesit, Arazi ,Sayısal Veri Top|ama Destek PeısoneIi
11-3,a)Teknik peısonele arazi ça|ışmalarında ve büro
çalışmalarında yardımcı olur.

"ı

.

1l-3-b)Teknik personelin talebi üzerine Kurum açivinden dosya
çıkarılmasını
sonı.asında dosyaların arşive götürülmesini
sağlar.

İdıri İşbr

Şefi G6rev Tanımı
MADDE12
a)Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına göre yapar
veya
yaptIrır

b). Işlerin.plan ve programa bağlayarak iyi bir
şekilde yapı|masını, vaktinde
bitirilmesini sağlar.
c)Emrindeki personele iş dağflml yaparak onlara görev verir ve sonuçlarını
takip
eder.
pörsonelin durumunu takip ve kontrol
ç)
ederek denetim altında bulundurur.
d)lş yerinin emniyetini sağlayıcı tedbirler alır ve aldırır.
e)Bürodan ayrılacak veya görev yeri değişecek olan personelin zimmetinde bulunan
iş ve evrakları müşterek bir zabıt ile teslimİni sağlar.
f) Blıl9ya gelen evrağı ilgili personele direktif vererek yaptırır, takip eder
,evrağın
gerekli sürede çıkışını sağlar.
g) Personelin devamı ve mesai durumlarını kontrol eder.
ğ)Büro sorumlusu r9şmi yazılann hazırlanmasını , genelge esaslarına göre tanzim
ederek veya ettirerek işleme koyar.
h)Müdür tarafından verilen görevleri Müdür adına yürütür.
ı)Büroya ait iş ve işlemlerden Müdüre karşı sorumİudur.
i)Müteahhiflbrin ve yapı denetim Firmalarının şicillerinin tutulmasından sorumludur.
12-1-Büro Personeli Görev Tınrmı
l-Gçlen Evrak İşlemleri
l2-1-1_ı)Müdürlüğe gelen her türlü evrakı incelemek
12_1-1_b)Birimi ilgilendirmeyen evrakları kayda alınmayarak geldiği yere göndermek.
12-1-1_c)BiriİTıi ilgilendirmeyen bir evrak eğer yanlışlıkla kayda alınmİş ise gereği
yapılmak üzere ilgili birime bir üst yazı ekinde (Otomasyon Programı Doküman
Yönetim Sistemi) göndermek.
12_1-1-ç)Birimi ilgilendiren bir evrak ise zimmetle teslim almak; yazılı ve bilgisayar
ortamında (Otomasyon Programı Doküman Yönetim Sistemi) referans numarası

vererek standart Dosya planına uygun
şeki|de kaydetmek, evrak gelen saylsı almak
ve taranmamış ise tarayıcıdan taramak.
12-1-1-d)Gelen evraklarl ilgili personele havale etmesi için
müdüre sunmak.
12-1-1-e)Müdürün havalesine doğrultusunda gelen evrakı
Doküman Yönetim sistemi
üzerinden niteliğine göre (bilgi, gireği için, sü*reli, acele, girli ,b.j
;rr;l]ĞĞonrç
tarihi girerek ilgili büroya veya perconele havalesini yapmİt
12-1-1-DHavalesi yapılan evrak kayda alındıktan sonra ilgili
büro sorumlusuna veya
personele tebliğ etmek.
12-1-1-g)Gelen evrakların cevaplanma/. sonuçlanmasına ilişkin
takip yapmak, süresi

içerisinde cevaplandırılmayan evrakların takibi yapılirak .dn,jçılno,iiiri".,n,

sağlamak, bu
:üreçte tespit ettiği sorunları müdürüne iıbtmei ,e-sonıiçTaİan'erraı,,
kayıttan düşmek.
l2-1-1-ğ)Evrakları tarihine göre Ve. standart doya planı usulüne
uygun olarak
klasörlere kayarak muhafaza a|tına almak.
1.?-J-l-h)lüuhafaza için klasörlere konulan evraklar için yazılı
ve bilgisayar ortamında
dizi pusu|ası tutmak ve klasöre asmak.
12-1-1ı)Birimde kalan suretleri büroda kalma süresi bitince Birim
Arşiv Sorumlusu
varsa Birim Arşiv Sorumlusuna yoksa Kurum Aşiv Sorumlusuna
teslim;tm;k.2- Giden Evrak İşlemleri
12.-1-2-a)Giden evrak, gelen,bir.yazının.(bilgi için-gereği için)
cevabı niteliğinde ise;
referans. numarasını takip ed_erek, Standirt 6os.-ya Fıanına uygun
şeki|de giİen evrak
sayısı almak ve niteliğine göre.(bilgi, g!reö!
sureli,
ace-le,
siırıi ,u.İiüııi6iri.,
kurum kuruluş ya da kişiye gönderm;k. Evrit !çin,
iurum aışina gioeĞk evrai is"e eiraxa
ayrıca kurum giden evrak sayısı verilmesini sağlamak.
12-1.2-b)Yeni üretilen bir evrak ise; Standart Dosya Planına uygun
şeki|de oiden
evrak sayısı almak ve niteliğine göre (bilgi, g_ereği için, stıreıi, aĞıe,
İliiii ,u.İ iıglıi
birirn, kurum kuruluş ya da kişiye g<ındermek,Evra-ı ı<lrum dışına gonde-rilecet
İvraı<
ise, evıaka ayrıca kurum giden evrak sayısı vermek.
12J-2-c)Evrak posta.ile gönderilecek bir evrak değilse; zimmet defterine kaydederek
imza karşılığı kurum içine ve kurum dışına elden Ğlim etmek.
12-1-24)Evrak.posta ile gönderilecek bir evrak ise; Posta (l-ebligat, iadeli taahhütlü,
adi posta) şek|inde gönderilmek uzere yazı lşleri Müdüdüğune Tmia tarşıığı İesıim
etmek.
12-2-Yapı Kontrol Müdürü Asistanı Görev Tanımı
1?-2-a|MrJdüre gelen telefonlara bakar.
12-2-b) Müdürle olan görüşmeleri planlar.
12_2-c)Toplantı ve organizasyonları Müdüre iletir ve hatırlatır.
l2_2-ç)Müdüre imzaya gelen evraklarln kontrolünü yapar Ve imzaya sunar.
12-2-d)Müdürün verdiği görev talimatları yerine getirir.
12-3 Büro Destek Personeli Görev Tanımı
l2-3_a)Müdürlüğe gelen evrakların Yapı Kontrol MüdürIüğünün gelen evrak
servisinden geçmesinin ardından kayda almak.
t2-3-b)Gelen evrağın , varsa aşiv eweliyatıyla birleştirilerek havalesi yapıldıktan
sonra ilgili kişiye iletmek veya tebliğini yapmak.
12-3-c)Diğer müdürlükler ve Belediyemiz dışındaki kurumlarla olan yazışmaların
düzenlenmesini takip etmek,kayıtlarını tutmak,ilgili kurumlara ulaştırmak üzere ilgili
birimlere zimmet karşılığı teslim etmek.
12_3:ç)Tüm evrakların düzenlenmesi ,dosyalanması ve aşivlenmesini sağlamak.

12_3-d)Müdürün vereceği görev alanı ile ilgili benzeri işleri yapmak.
12-4 Birim tlalkta İlişkiler Sorumlusu Görev Tanımı
l-Bilgi Edinme Kanunu Çerçevesinde Gelen Başvurulır

D-4-r-a)Bilgi

görevlisi

tarafından üst yazıyla gönderilen Bilgi Edinme
.Edinme
evrakını, standart dosya planına uygun
şekilde kayit numarasıyla almak, havalesi için
müdüre sunmak.
12-4-1-b)Müdürün havalesi doğrultusunda evrakı ilgili
büro ve kişiye Doküman
yönetim sistemi üzerinden
havale etmek.
l2-4-1-c)Evrakın sonuç|anmasl sürecini takip etmek ve süresi
içerisinde
müdürlüğün
-pi"6l"r-iıorg,
Vermesini sağlamak, evraka gecikme olmamasr iii"

""Vap
durumlarda
müdürü bilgilendirmek.
2_Başbakanlrk İletişim Merkezi @İMER) Yoluyla Gelen Başvurulır
1?,4,?-^) BIMER görevlisi tarafından ııst yazıyıa gcınderilen
eıÜİn u"şrrru evrakını,
standart dosya planına uygun şekilde tayıt nlmirasıyıa
aımJt, navaiJsı-içTn-mtıoure
sunmak.
12,4-2-b)Müdürün havalesi doğrultusunda evrakı ilgili
büro ve kişiye Doküman
yönetim sistemi üzerinden
havale etmek.
l24,2,c)Evrakun sonuçlanması sürecini takip etmek ve 4982
sayılı Kanun gereğince
15 gün içerisinde müdür|üğün.cerap ,ermeöini sağlamak,
evrakl g""iir"
için problem olduğu durumlarda mübürü bilgilendiİıek.
3-§erinokta Programı Üzerinden Gelen Bışvurular

iirl.".,

l2-4-3-a)serinokta Programı üzerinden müdürlüğe gelen istek,
şiköyet, öneri ve
ı2-4-3-b)serinoka programı üzerinden gelen başvuruları müdürle paylaşarak
ilgili
personele yönlendirmek
12-4,3-c)Başvuru sonucunu Saysis'e girmek ve bu başvuru ile i|gili
3 iş günü içinde
müspet veya menfi vatandaşa geri dönüş sağlamak.
teşekkürleri kabul etmek

ile

ilgili gerekiyorsa ilgili müdürünü
|]-4-3a)çözüme ulaşmayan başvuru
bilgi|endirmek
12-4-3-d)Her ay duzenlenen Halkla İlişkiler Koordinasyon Toplantlsına katılmak
12-4-3-e)Müdürlükte yaşanan sıkıntıları koordinasyon toplantısında rapor
olarak
sunmak
12-4_3-f)Koordinasyon toplantl§l tutanaklarınl müdürü ile paylaşmak.
12-5-Birim Tanıhm Sorumlusu Görev Tanınr
1.zfıl.. Müdürlükle i|gili hizmet ,faa|iyet ,pğe, haber,duyuru,resim vs. ile ilgili
değişiltlik ve güncellemelerin yapılarak Belediy6 web sitesinde yayımlanmak üzere
ilgili Müdürlüğe göndermek.
12-6- Birim KY§ §orumlusu Görev Tanrmı
12-6-a)Kalite Yönetim sistemi için gerekli proseslerin o|uşturulmasını, uygulanmasını
ve sürdürülmesini sağlamak
126-b)kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için Birim Müdürüne
rapor vermek.
12-6-c)kurumun tüm birimlerine, kalite yönetim sistemi faaliyetlerinde karşılaşılacak
sorun ve ihtiyaçlar için rehberlik yapmak, bunların çözümü için birimlei arası
koordineli bir çalışmanın yürütulmesini sağlamak
12_6:.ç)Kaliteye ilişkin bölüm dokümanları (prosedür, görev tanımları, iş akış şemaları,
ta|imat ve formlar) kontrol etmek, revize etmek ve yayımlanmasını sağlamak

12-6-d)Belediye. içerisinde kalite sisteminin sürdürülmesi için iç denetimlerin
lç denetimlerin diğer belediye birimleri ile birlikte'ryğrı"nr".,n,
sağlamak,
L2-6-ğlç denetim|er tamamlandıktan sonra denetlenen birim ile ilgili raporlamanın
yapılmasını sağlamak,
12_6-Dcerekli durumlarda, sorumlu olduğu birimle ilgili olarak düzeltici, önleyici
faaliyetleri hazırlamak ve diğer birimlerden gelen düzeltici önleyici faaIiyetlere
yardımcı olmak,
|24-g|El kitap|arının hazırlanmasına yardımcı olmak,
12{-ğ)Her yılsonunda performans raporu hazırlayarak birim müdürüne sistem ile ilgili
bilgi vermek,
12-6-h)Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarının yönetiminde görev almak,
12-6ı)Kalite Sistemi ile ilgili alınan hizmetlerin takibini yapmak,
|J;oj)Şirimg bağlı olarak çalışan personeli (Kalite Yönetim ve Dokümantasyon) Birim
Müdürünün isteği doğru|tusunda yönlendirmek,
12-6:j)Bölüm hedeflerinin takip edilmesini ve iz|enebilirliğin arttırılmasını sağlamak,
12-6-k)Sisteme kaYıtlı tüm dokümanların belirlenen periyotlarda kontrol-edilmesini
sağlamak,
12-6J)Birimle ilgili dokümanlan, ilgili kişilere dağıtılmasını sağlamak
12-7 -Birim Aşiv Sorumlusu Görev Tanımı
r2-7-a)Müdürlüğü'nde evrak|arın oluşturulması, tasnif edilmesi vd. işlemlerin Aşiv
Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde yapılmasını sağlamak
r2-7-b)Müdürlüğü'nde doku.man.ve belgelerin Çekmektıy Belediyesi Standart Dosya
ve Saklama Planı tasnif edilmesini ve saklanmasını sağlİmak
l2-7-c)Birimlerde işlemi biten evrakın uygunluk kontrolü yapılarak, birim arşivine
düzenli olarak teslim almak.
12-7{)Müdtİrlüğü'nde Açiv Hizmetleri Yönetmeliğinin 4. Maddesi gereği koruma
yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak.
l2-7-d)Birim arşivlerinde bekleme süresini tamamlayan evrakın düzenli bir
şekilde
Kurum Arşivi'ne teslim etmek.
12€-Birim Mutemedi Görev Tanımı
12-8-a)Harcama yetkilisi tarafından yazı|ı olarak görevlendirilen ve kendisine verilen
avans veya adına açılan kredilerle sınırlı olarak yapacağı harcamalar konusunda
harcama yetkilisine kaşı sorumlu, bunların mahsubuna ilişkin belgeleri muhasebe
yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlü olan kişidir.
12-8-b)Ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında
belirtilmemiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde üç ay içinde muhasebe
yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür.
c) @eğişik 05.02.2015 tarihli ve 22 sıyı|r Mectis Karan) Birim Müdürü tarafından birim
mutemedi işlem|eriyle ilgili olarak,kendilerine verilen diğer işleri yerine getirmek.

planlamasına,

12-9-Birim Taşınrr Sorumlusu Görev Tınımı
1- G6revlendirme
12-9_1_a)Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya
çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte
belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından
görevlendirilir.

12-9'1-b)DıŞ temsilciliklerde taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri
misyon şefleri tarafından
görevlendirilir.
l2-9-1-c)Taşınır. işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde
birden faz|a taşınır kayıt
ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilir.
2-Görev Ve Sorunluluklın
l2-9-2-a)Harcama birimince.edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları
cins
-aımar,
ve
g-öre sayarak, tartarak, ölçerek teslim
aogruo"ii[dı,"iiı..y"n
,niteliklerine
ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluIuğundaki ambarlardahunataza
eımeı<.
12-9-2-b)Muayene ve kabul. işlemi hemen yapılamayan taşınırları
kontrol ecİerek
teslim almak, bunların keşin kabulü yapı|madin kullanıma verımesini
önlemek.
l2-9-2-c)Taş.ınırların giriş ve çıkışına i|işkin kayıtları tutmak,
bun|ara ilişkin be|oe ve

cefuelleri düzenlemek ve taşınıi yöneiim heiap cetvellerini

İ;.;li;'gJr;;i.in"

göndermek.
12-9-2-Ç)Tüketime VeYa kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları
ilgililere teslim
etmek,

l2-9-2-d)Taşınırlann yangln9, ıs|anmaya, bozulmaya,
Ve benzeri
çallnmaya
tehlikelere karşı korunmasi için gerekli teduliıeri aırit re aıııimasını
'sagıamaıc12-9-2-e)Ambarda çalınma. veya olağanüstü nedenlerden
dolayı mJyo"na g"ı"n

azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.
12-9-2-0Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince
belirlenen
asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırlari harcama yetkilisin'e bildirmel.- - '
12-9-2-g)Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde
kontrol etrnek,
sayımlarını yapmak ve yaptırmak,
l2-9-2,ğrqarcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmaslna yardlmcl
olmak,
12-9-2-h)Kayıt|arını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak
ve harcama
yetkilisine sunmak.

taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan
ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikbri nedeniyle meydani g"l"n ir,p
r"
noksanhklardan sorumludurlar.
12-9-2-i)TaŞnlr kaYıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir
Ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.
l2-9-2-iAynca

12-10- Gerçekteştirme

Görevlisi Görev, Yetki ve §orumluluk
12-10-a)Haröama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması,
teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli
belgelerin hazırlanması görevlerini yürütmek.
U-r0-b)Ödeme Emri Belgesi düzenlemek.
l2-l0-c)Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mall kontrol yapmak. Bu
kontrol sonucunda, Ödeme Emri Belgesi üzerine "Kontrol edilmiş İe uygun
göNlmüştü/' şerhi düşerek imzalamak.
12-1 'l @eğişik 05.02.2015 tarihli ve 22 sayü Meclis Kırın) Stratejik Yönetim Süreçleri
sorumlusu Görev yetki ve sorumluluk
1 1-a)Birim stratejik planlama çalışmalarını yürütmek.
1,t-b)Birim strağik planlamasına ilişkin diğer destek hizmet|erinin yürütülmesini
sağlamak.
1'l -c)Birim faaliyet raporu hazırlık çalışmaları nı yüriltmek.
1't-ç)Belediyenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarına katılmak.

1'|-d)Birimin görev alanına giren konularda, hizmetleri
etkileyecek dış faktörleri
incelemek.
1 1-f)_Birime ilişkin yeni hizmet fırsatlarını
belirlemek, etkilik ve verimliği önleyen
tehditlere tedbirler almak.
1l-gjkurum içi kapasite araştırma, hizmetlerin etkiliği i|e yararlanıcı
memnuniyeti
analiz ve genel araştırma çalışmalarına katılmak.
1't-ğ)Belediyenin üstünlük ve zayıflıklarının te§pit edilmesi
çalışmalarına katı|mak.
1'|-h)Birimin üstünlük ve zayıflık|annın tespit edilmesi
çalışmalarını yürütmek.
görev alanıyla ilgili araştırmageliştirme faaliyetlerini yurutmek.
]]!_ajrlmın
,t
1-i)Birim faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek,
analiz etmek.
11-j)Belediyenin görev alanına giren konularda performans
tııçutıerıççtıiiimesi
çalışma|arına katılmak.
1,|-k)Birimin görev alanına giren konularda performans ölçütleri geliştirilmesi
çalışmalarlnl yürütmek.
11-|)Birimin_ Yönetimi ile hizmetlerin ge|iştirilmesi ve performansla
ilgili bilgi ve verileri
topldmak, Müdür koordinasyonundİanİliz etmek ve yorumlamak. 1.1-m)Birimin belirlenen P!f9.rmanş- açütlerine ,yr.rn,
Müdür koordinasyonunda
değerlendirerek Strateji Geliştirme MüdÜdüğüne sunmak.
,t
1-n)performans programı Birim hazırlıklarının koordinasyonunu
sağlamak.
11-o)Birimin yatırım programı hazırlıklarına ilişkin
çalışmaları yürütiıek ve uygulama
sonuçlarını izlemek.
'l2-11-ö)Birim faaliyetlerinin
plan, performans programı ve bütçeye
.stratejik.
uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
11-p)Bjriminde iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması
ve
geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
't'l +)Birimin görev a|anına ilişkin
konularda standa(lar hazırlamak.
11-s)AmaÇlar ile sonuçlar arasındaki farklığı giderici ve etkiliği artırıcı tedbirler
önermek.
11-ş)Başkan yardımcısı ile Müdür tarafından verilen ve ilgi|i mevzuat tarafından
öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

»önotrNcü nör,üır

Görev ve Hizmetlerin yüriitiilmesi

Görevin Alrnması
Madde 13- (1) Müdürlüğe gelen tüm yazlar Evrak kayıt ve Arşiv Bürosunda
kaydedilir. Gelenler dosyalanır, gelen evrak defterine işleniı ve Mudüre iletilir. Müdür
gerekli dağıtımı (havalesi) yapar, gerektiğinde bu konuda başka personeli yetkili
kılabilir. Havale olan evraklar zimmet karşılığı şefliklere teslim edilir.
Görevin planlaması
Madde 14- (1) Müdürlük çalışmaları Müdürlük tarafından düzenlenen plan
içerisinde yürütülür. Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde yardımlaşma, bilgi ve
görüş birliğinin sağlanmasına özen gösterilir.

Görevin yürütülmesi
Madde 15- (1) Müdürlüğün tüm personeli kendilerine verilen görevleri özen ve

itina içinde süratle mevzuata uygun olarak yapmak zorundadır.

Evraka Yapılacak İşlen
Madde 16- (r) Müdürlüğe gelen Ve dağıtılan yazılar, ilgili memurlar tarafından
iş|em yapıldıKan sonra defter kaydı kapatılmak, diğer yazılar içinse deftere iş|enmek
suretiyle ilgili Müdürlüğe zimmetle teslim edilir. Diğer kişi ve kurumlara Posta ile
gönderilecek yazılar belediyenin Yazı lşleri Müdürlüğü ya da Müdürlük eliyle
Taahhütlü olarak hazırlanır ve gönderilir.
Arşivleme
Madde 17_ (l) MüdüdüKe işlem Gören Taşlnmazlar pafta, ada, parsel bazında
dosyalanır. Karteks kayıtları tutu|ur. Kayıt ve arşiv işlemlerinde bilgisayar da kullanılır.
Dosyalama ve saklama işlemleri Arşiv memurları tarafından sağlanır.

BEşiNCİ BöLtiM
Denetim ve siciller
Denetim ve siciller

Madde 18_ (l)Yapı Kontrol Müdürü, MüdUrlUğün tüm personelini her zaman
denetlemek yetkis|ne sahiptir. Yürütülen işlemlerin son durumu hakkında
personeIinden

bilgi

isteyebilir.

Mijdürlük personelinin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemeleri,
ödüllendirme ve cezalandIrmana ilişkin belgeler düzenleyip, Belediyemiz insan
(2)

Kaynaklan Ve eğitim Müdürüne gönderir. Müdürlük bünyesinde her personel için birer

gölge

dosya

(3) MUdür, Müdüdükte görevli

oluşturur,

tüm personelin görevlerini yerine getirmede

hukuka aykırı hareket edildiğinin kanaatiyle her zaman Başkan Onayı ile Teftiş Kurulu
Müdürlüğünce inceleme yapılmasını isteyebilir.

ALTINCIBÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
Madde 19- (1) (Değ§ik 05.02.2015 tarihii ve 22 sayılı Meclis Kararı) Çekmeköy
Be|ediye Meclisinin kabulü ve mahallin en büyük mülki idare amirine gönderilmesi i|e
yürürlüğe girecek iş bu yönetmelik değişikliğiyle 04,09.20,13 tarihli ve 20,t3/1 16 nolu
Meclis kararı ile yürürlüğe girmiş olan yönetmeliğin ilgili madde hükümleri yürürlükten
kaIkacaktır.
Yürütme

Madde 20_ (1) Bu Yönetmelik hükümleri Çekmeköy Belediye Başkanlığı

tarafından yürütülür.

