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T.C. 

BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

 
 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR 
 
 
Amaç  
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, 
yetki, sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.  
 
 
Kapsam   
Madde 2- Bu Yönetmelik, Batman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve 
sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.  
  
 
Dayanak 
Madde 3- Bu yönetmelik; 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu 15. maddesi,5018 sayılı 
Kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ile diğer ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine 
dayanılarak hazırlanmıştır. 

Fen İşleri Müdürlüğü; 

a)  5393 sayılı Belediye Kanunu 
b) 2464 sayılı Gelirler Kanunu 
c) 4857 sayılı İş Kanunu 
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
e) 3194 sayılı imar kanunu 
f) 2886-4734-4735 sayılı Devlet ihale ve Sözleşmeler kanunları 
g) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 
h) Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi 
i) Yürürlükte bulunan SGK-Vergi kanunları, Borçlar kanunu ve diğer 
Mevzuatlara tabi olarak çalışır. 
 
 
Bağlılık 
Madde 4- Fen İşleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince 
Belediye Başkanına veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir. 
 
 
Tanımlar  
Madde  5-   Fen İşleri Müdürlüğü asli görevi aşağıda geniş bir şekilde açıklanmış olup Batman İl 
merkezinin (Meclis kararlarıyla diğer yerler) kanun ve yönetmeliklerle ve kararlarla belirlenmiş 



2 
 

olan fen sorunlarını çözmek ve fen-sanat kaidelerine uygun hizmet ve yapım işlerini yapmak, 
koordine etmek üzere kurulmuştur. 
 
Bu yönetmeliğin uygulanmasında;  
Belediye                    : Batman Belediyesi'ni, 
Başkanlık                  : Batman Belediye Başkanlığı'nı, 
Başkan                      : Batman Belediye Başkanı’nı,  
Encümen                   : Batman Belediye Encümenini,  
Meclis                       : Batman Belediye Meclis, 
Başkan Yardımcısı   : Batman Belediye Başkan Yardımcısı'nı, 
Müdürlük                  : Fen İşleri Müdürlüğünü' nü,  
Müdür                       : Fen İşleri Müdürü' nü,  
Personel                    : Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışanların tümünü ifade eder.   
 
 
İlkeler 
Madde 6- Belediye hizmet ve faaliyetlerinde etkinlik, eşitlik, hizmette kaliteyi arttırmak, 
Müdürlüğün güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek, fırsat ve tehditleri analiz etmek, sorunlara kalıcı 
ve yerinde çözüm üretmek, teknolojiyi yakından takip ederek mevcut kaynakları optimum şekilde 
kullanmak, geleceğe dönük stratejiler belirlemek, çalışanların kuruma bağlılığını ve performansını 
artırmak, yönetime kullanılabilir ve etkin bir karar almada destek sağlayıcı nitelikte bilgi sunmak, 
memnuniyeti daima artıracak şekilde çalışmaları organize etmek. 
 
Faaliyetlerini yüksek nitelikli insanların çalıştığı, çalışanları ortak değer ve amaçlar etrafında 
kenetlenmiş, kabul edilebilir ve sürekli iyileştirme sağlayan, teknolojik altyapıyı etkin ve verimli 
kullanan ve öğrenen organizasyon yapısına sahip, öncü ve örnek bir belediyecilik anlayışıyla 
gerçekleştirmek.  
 
Bu anlayışa uygun amaç ve hedeflere ulaşabilmek için gerekli nitelik ve yetkinliklere sahip personel 
yapısını oluşturmak. 

 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
TEŞKİLAT YAPISI  

 
 
Teşkilat Yapısı  
Madde 7- Müdürlüğün görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için 5 birim ve bu 
birimlere bağlı servislerden oluşturulur.  
Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gösterilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, BÜTÇE, İHTİYAÇ TEMİNİ 

 
Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumluluğu  
Madde 8- Fen İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevler, yürürlükteki mevzuat ve 5393 
sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri, ilgili 
mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir. Bu kapsamda; 

(1)  Müdürlüğün yetki ve hizmet alanında kalan her türlü yapı, yol, tesis, bakım-onarım, inşaat ve 
hizmetlerin yıllık yatırım, plan ve programlarını yapmak, 
(2)  Söz konusu hizmet ve yatırımların yapımını, işletmesini, bakım-onarımını yapmak veya bu işleri 
ihale yoluyla üçüncü kişilerce yürütülmesini sağlamak, 
(3)  Her türlü Yapı, tesis, onarım ve inşaat işlerinin kontrollük işlerinin yürütülmesini yapmak veya 
yaptırmak veya ihale yoluyla üçüncü kişilerce yürütülmesini sağlamak, 

Fen İşleri 
Müdürlüğü

Yol Yapım Ve 
Kordinasyon Şefliği

Asfalt Yapım 
Birimi

Asfalt Bakım -
Onarım Birimi

Yol Açma Ve 
Düzenleme 

Birimi

Kaldırım Yapım,
Bkm-Onrm Birimi

Harita Etüd 
Birimi

Asfalt Plent 
Şantiyesi

Yapım İşleri Ve 
Kontrol Şefliği

Yapı Kontrol 
Birimi

İhale Ve Satın 
Alma Birimi

Alt Yapı  
Kordinasyon Şefliği Atölyeler Şefliği

Elektrik 
Atölyesi

Mobilya 
Atölyesi

Kaynak 
Atölyesi

Yazı İşleri Ve Evrak 
Kayıt Birimi
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(4)  Hizmet ve yatırımlar için gerekli olan tüm mal, hizmet, danışmanlık ve yapım işleri için gerekli 
olan ihale dokümanlarını ve yaklaşık maliyetleri hazırlamak/hazırlatmak veya ihale yoluyla üçüncü 
kişilere hazırlatmak, 
(5)  Afet planının uygulanması sırasında verilecek görevleri yerine getirmek, karla mücadele etmek 
ve su baskınlarında ilgili birimlere destek vermek, 
(6)  Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetlerini götürmek, 
(7)  5393 sayılı Belediye kanununun 75. Maddesine göre belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı 
anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren işleri yapmak, 
(8)  3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ve altyapısı tamamlanmış yolları açmak, 
Sorumluluk alanında bulunan imar yollarını düzenli olarak kontrol ederek bunlara ait envanteri 
çıkarmak, bu envantere göre bakım ve onarım gerektiren yollar için yıllık program hazırlamak, 
malzeme talebinde bulunmak, ilgili diğer kurumlarla koordinasyon sağlamak, 
(9)  Yol, kavşak, alt ve üst geçit düzenlemelerini yapmak veya yaptırmak, 
(10)  Kendisine tahsis edilen araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak, 
(11)  Diğer müdürlüklerden talep edilen araç ve iş makineleri ile ilgili iş programını yapmak, makine 
parkında bulunan ekipmanın verimli kullanılabilmesi için haftalık ve aylık çalışma programlarını 
hazırlamak, 
(12)  Açtığı yolların tekniğine uygun olarak temel ve üst kaplamalarını yapmak veya yaptırmak, 
(13)  Kazaları önlemek amacıyla DSİ, TCDD gibi kurumların Belediye sınırlarında olan ve hizmete 
giren sulama kanalı veya hemzemin geçit gibi yerlerde bunlara paralel yol olması durumunda bu 
yollarda güvenlik için kaldırım, duvar, şev v.b. yapmak, yaptırmak, bu durumu ilgili Kurumla 
koordine etmek, uyarı levhaları v.b. durumlar için de tesis sahibi idare ve/veya Belediye Ulaşım 
Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar yapmak, 
(14) Altyapı ve üstyapı konusunda Batman ili sınırlarında faaliyette bulunan diğer kurum ve 
kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak için periyodik toplantılar yaparak altyapı işlerinin 
koordinasyonunu ve takibini yapmak, 
(15) Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere tekniğine uygun asfalt üretimini yapmak veya 
yaptırmak, bu konuda gerekli alımları yapmak, 
(16) Yapılması planlanan çalışmalarla ilgili proje, keşif, metraj ve ihale dosyasının hazırlanması, Her 
türlü alım, danışmanlık, yapım ve hizmet ihalelerinin ihale dosyalarını hazırlamak, keşif ve 
şartnamelerini tanzim etmek, gerekli onaylarını alarak sonuçlandırmak, İhale edilen işlerle ilgili her 
türlü onay ve tebligat yazılarını hazırlamak ve takip etmek, 
(17) İhale Komisyonunca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yapılan 
her türlü alım, yapım hizmet vb. işlerinin sözleşmelerinin yapılmasını temin etmek, 
(18) Yapım, hizmet vb. sözleşmeler sırasında alınan kesin teminat mektuplarını Mali Hizmetler 
Müdürlüğüne muhafazası için teslim etmek, 
(19) Ara ve kesin hakedişleri tetkik etmek, hakedişlerle ilgili olarak iş mahallinde gerekli 
incelemeleri yapmak, tespit edilen eksikleri gidermek ve yapılan hataları düzeltmek suretiyle 
hakedişleri onaylamak, 
(20) Hakedişlerde süre uzatımı, ceza ve teminat kesintisi konuları ile fiyat farkları hesaplarını 
incelemek ve kesin şeklini vermek, fiyatı belli olmayan işler için veya gerek görüldüğünde yeni fiyat 
analizleri oluşturmak veya diğer kurumlardan bu konuda yapılmış analizleri temin etmek ve 
kullanmak, 
(21) Yüklenici firmaların ve bu firmalarda görev yapan teknik personelin iş bitirme, iş deneyim ve iş 
yönetme belgelerini ve sicillerini tanzim etmek, 
(22) İhale dosyalarını, denetimleri bitene kadar muhafaza ederek arşive kaldırmak, 
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(23) Alınan malın işlemlerini yürüten veya görevlendirilen personel tarafından depolanması ve sarf 
edilmesi ve teslimini yapmak, 
(24) Asfalt şantiyesinde ürettiği veya dışarından satın aldığı üretilmiş asfaltı, altyapısı tamamlanmış 
yollara serme ve sıkıştırma işlemini yapmak veya yaptırmak, 
(25) Belediyeye ait yapıların tadilatı, elektrik ve sıhhi tesisat, ısıtma ve soğutma tesisatlarının bakım 
ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak, 
(26)  Gecekondu veya kaçak yapıların yıkım işlerini yapmak veya yaptırmak, 
(27) Altyapı ruhsatlarının verilmesi, kontrolü ve teminat iadesi çalışmalarının yürütülmesini 
sağlamak, 
(28) BASKİ, Doğalgaz (SİBADAŞ), DEDAŞ, Türk Telekom, Vodafone, Turkcell, Avea, Türksat, 
vb. kurum- kuruluş ve özel şirketlerin kazı taleplerinin değerlendirilerek kazı ruhsatlarının 
verilmesini sağlamak, 
(29) Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplere, Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluğu 
dâhilinde yardımcı olmak, 
(30) Teknik elemanlar ve memurlar arasında görev bölümü yaparak yetki ve sorumluluk vermek 
suretiyle işlerin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 
(31) Şikayet ve talepleri inceleyerek çözüme ulaştırmak ve cevabi yazı ile süresi içinde 
bilgilendirmek, Arazide yerinde yapılan tespitler ile vatandaşlardan gelen müracaatları yerinde tetkik 
ederek şikayetlerin çözümü için gerekli mercilere iletilmesini sağlamak, 
(32) Günlü yazıları süresi içinde cevaplamak ve bildirimlerini sağlamak, 
(33) Yıl sonu hedef gerçekleşme bilgilerini çıkararak rapor etmek, 
(34) Tüm işyerlerinde iş, trafik ve işçi güvenliği yönünden ihtiyaç duyulan her türlü tedbirlerin 
alınmasını sağlamak, 
(35) Belediyenin ihtiyaç duyduğu demir, mobilya, elektrik, bakım-onarım, ısıtma-soğutma tesisatı 
yapımı, bakım-onarımını v.b. işleri yapmak/yaptırmak, 
(36) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Fen İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren yürürlükteki 
mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.  
 
Müdürün  görev, yetki,  sorumluluk ve nitelikleri    
 Madde 9-  (1) Fen  İşleri Müdürlüğünü, Başkanlık Makamına karşı temsil etmek,   
(2)  Müdürlük hizmetlerinin, zamanında, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,  
(3) Görev bölümü yapmak, personelin, izin, hastalık vb. durumlarında , yerine bir başkasının 
görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,  
(4) Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,  
(5) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak,   
(6) Müdürlük içi yönergeler yayınlamak, belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirmek,    
(7) Fen İşleri Müdürü; Müdürlüğü temsil eder. Başkanlık Makamınca yürürlükteki mevzuat 
hükümleri çerçevesinde temsil yeteneğine sahip, bilgili, tecrübeli ve başarılı personeller arasından 
atama veya görevlendirme suretiyle belirlenir,   
(8) Fen İşleri Müdürlüğü yukarıda sayılan görevleri ve 5393 Sayılı Kanuna dayanarak Belediye 
Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir,   
(9) Fen İşleri Müdürü, personelinin birinci derecede disiplin amiridir. Birim personeli arasında 
yazılı veya sözlü olarak görev dağılımı yaparak yürütülmesini sağlar,   
(10) Görevini yerine getirirken yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde 
bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur,  



6 
 

(11) Müdürün mazereti nedeniyle görevinden ayrı kaldığı süre içerisinde müdürlük görevi diğer 
müdürlerden biri veya müdürlükteki uygun personellerden biri tarafından Başkanlık Makamı onayı 
ile vekâleten yürütülür. 
(12)Müdürün nitelikleri şunlardır;  
a) Müdür kadrosuna atanabilmesi için;  657 sayılı Devlet memurları kanunu ile Görevde Yükselme 
Yönetmeliği ve diğer yürürlükteki ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımak,  
b) Yöneticilik bilgi ve tecrübesi ile temsil yeteneğine sahip olmak,  
c) Belediye,Fen İşleri Müdürlüğü ile ilgili mevzuata hâkim olmak.  
 
 Fen İşleri Müdürlüğü Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları  
Madde 10-  (1) Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar. 
Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunamaz, 
(2) Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır, 
(3) Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve 
kilitler,  
(4) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı 
kendisinden sonraki göreve başlayan personele görevi devretmedikçe görevinden ayrılamaz,  
(5) Müdürlük kapsamında hazırlanacak mal alımı, hizmet işi, danışmanlık hizmeti işi ve yapım 
işleri ihale dosyalarının hazırlanmasını sağlamak ve komisyonlarda görev almak,  
(6) Görevlendirme sonucu ihale edilen işlerin kontrol teşkilatında ve kabul işlerinde bulunmak, 
(7) Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına göre yapmak veya yaptırmak,   
(8) İşlerini plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını ve vaktinde bitirilmesini 
sağlamak, 
(9) Emrindeki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev vermek ve sonuçlarını almak,   
(10) Personelin durumunu takip ve  kontrol ederek denetim altında bulundurmak,  
(11) İş yerinin emniyetini sağlayıcı tedbirler almak veya aldırmak,   
 (12) Birimine gelen evrakın gereği için ilgili personele talimat vererek yaptırmak, takip etmek ve 
evrakın gerekli sürede çıkışını sağlamak,   
(13) Personelin devamı ve mesai durumlarını kontrol etmek, aksaklık varsa Müdürüne bildirmek,   
(14) Resmi yazıları hazırlamak ve genelge esaslarına göre tanzim ederek veya ettirerek işleme 
koymak,   
(15) Müdür tarafından verilen diğer görevleri müdür adına yürütmek,    
(16) Birim Sorumlusu, birimine ait tüm iş ve işlemlerden müdürüne karşı sorumludur,   
(17) Birim Sorumlusu, Müdürüne bağlı olarak çalışır, kendine bağlı olan personellerin tüm iş ve 
işlemleri ile disiplinlerinden, Müdürlük işlerinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine 
getirilmesinden, izinli veya raporlu olan diğer personelin işlerini de yürütmekten müdürüne karşı 
sorumludur,    
(18) Birim sorumlusu; bilgili, tecrübeli ve başarılı personeller arasından müdürün teklifi ve 
Başkanlık Makamı onayı ile atama veya görevlendirme suretiyle belirlenir,  
(19) Birim sorumlusu, mazereti nedeniyle görevinden ayrı kaldığı süre içerisinde Birim sorumluluk 
görevi diğer şeflerden biri veya müdürlükteki uygun personellerden biri tarafından vekâleten 
yürütülür.   
 
Mühendisin görev, yetki,  sorumluluk ve nitelikleri     
Madde 11 -  (1) Müdürlüğe yazılı, telefonla ya da başka mecralardan ulaşan şikayetlerin mahallen 
tespitini yapmak,    
(2) Kazı ruhsatı taleplerinin yerinde tetkik etmek,   
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(3) Sahada yapılan altyapı çalışmalarının ilgi kurum-kuruluş, tüzel kişi ve şahıslarca fen ve sanat 
kaidelerine uygun olarak yapılmasını kontrol etmek,   
(4) Belediye bünyesinde çalışan ekiplerle yapılan tamir ve bakım çalışmalarını yerinde kontrol 
etmek,  
 (5) İhale ile yüklenici marifetiyle yapılan imalatların fen ve sanat kaidelerine uygun olarak 
yapılmasını sağlamak,    
(6)  Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak,   
 (7) Müdür veya şef’in kendisine tevdi ettiği görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde 
tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmak.   
(8) Mühendisin  nitelikleri şunlardır; 
a) Mimarlık ya da mühendislik fakültesinden  mezun olmak,   
b) Yürürlükteki mevzuat hükümlerindeki niteliklere sahip olmak,   
c) Belediye mevzuatına ve  işiyle ilgili diğer mevzuata hakim olmak.   
 
Teknikerin görev, yetki,  sorumluluk ve nitelikleri    
Madde 12- (1) Vatandaştan gelen talepleri yerinde kontrol edip bu talepler doğrultusunda Müdür 
bilgisiyle keşif ve metraj hazırlamak,    
(2)Yol açılması, bordür, beton, parke döşemesi, bina inşaatları, duvar yapımı, asfalt yapımı gibi 
Müdürlük işleri  ile ilgili proje hazırlanmak ve bu işlerde kontrollük yapmak,   
(3) İmalatları yapılan işlerde vatandaş ile direkt irtibat kurup problemleri yerinde çözüme 
ulaştırmak, 
(4) Yapılan tüm işlemler için hak ediş düzenlemek ve raporlamak,   
(5) İşlerin yapımında belediyeye ait iş makineleri ve kamyonlardan faydalanmak ve organize etmek 
(6)  İmalatları yapılan işler esnasında diğer kurumlar ile irtibatı sağlamak,    
(7) İnşaat malzemelerinin standartlara uyup uymadığını tespit etmek,   
(8) Zemin ve temel konusunda gerekli projelerin uygulamasını yapmak/yaptırtmak,   
(9) Yapı maliyet hesaplarını çıkarmak ve arazi ölçümleri yapmak,   
(10) İnşaatla ilgili konularda mimar-inşaat mühendisinin vereceği görevleri yapmak,    
(11) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek,   
(12) Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak,    
(13) Müdür veya şef’in kendisine tevdi ettiği görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri 
çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmakla yükümlüdür.  
  
Memurun  görev, yetki,  sorumluluk  ve nitelikleri     
Madde 13 - (1)  Başkanlık veya müdürlük adına gelen tüm resmi evrakları teslim almak ve ilgili 
yerlere ve bilgisayara kaydını yapmak,    
(2) Gelen-giden evrak ve dosyaların havale ve dosyalama işlemlerini yürütmek,   
(3) Müdürlüğün yapılacak tüm işlemlerini önceliklerine göre sıralayarak hazırlamak, 
cevaplandırmak ve dosyalama işlemlerini yaparak arşivde muhafazasını sağlamak,   
(4)  Memur, müdür veya şef’in kendisine tevdi ettiği diğer görevleri yürürlükteki mevzuat 
hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmaktan sorumludur.  
 (5) Memurun nitelikleri; 657 Sayılı DMK’ na tabi ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat 
hükümlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak.  
  
Taşınır mal ve kontrol görevlisi mutemet ve ayniyat demirbaş memurunun görev, yetki,  
sorumluluk ve nitelikleri     
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Madde 14 -   (1) Memurlar veya işçiler arasından müdür tarafından görevlendirilir,   
(2) Müdürlük ile ilgili yıllık bütçeyi diğer birimlerle birlikte ortak düzenlemek,   
(3) Gerektiğinde acil ödemeler için avans çekmek ve işlem sonucu ile fatura ve benzeri belgeleri 
Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndererek avans kapama işlemlerini yürütmek, 
(4) Demirbaş eşya, ayniyat işleri, devir teslim ve imha işleri ilgili defter ve kayıt cetvellerini düzenli 
bir şekilde tutup muhafaza etmek,  
(5) Hurdaya ayrılan, terkini veya sarfı gereken malzeme var ise; takip ve terkin işlemlerini yapmak.  
6) Taşınır mal ve kontrol görevlisi, maaş ve harcırah mutemetliği yanında, sağlık, tedavi ve ödenek 
işlemleri, ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin araç, gerecin alımından, onarımından ve muhafaza 
edilmesinden de amirlerine ve müdürüne karşı sorumludur,    
(7) Taşınır mal ve kontrol görevlisi, müdür veya şef’in kendisine tevdi ettiği diğer görevleri 
yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak ve zamanında yapmaktan 
sorumludur.              
(8) Taşınır mal ve kontrol görevlisi mutemet ve ayniyat demirbaş memurunun nitelikleri; 657 Sayılı 
DMK’ na tabi ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak.   
 
 Arşiv Görevlisinin görev, yetki,  sorumluluk ve nitelikleri     
Madde 15 -  (1) Arşive giren ve çıkan tüm dosyaları numaralandırmak, tasnif etmek,   
(2) Arşiv ile ilgili dosyaların zimmet karşılığı ilgilisine verilmesini ve alınmasını, ilgisi ve yetkisi 
olmayan, kişilere dosya ve evrak verilmemesini sağlamak,   
(3) Tüm işlerinde, birim amirleri ile müdüre bilgi vermek ve bu çalışmalarının yanında şefin ve 
müdürün vereceği diğer görevleri de yapmak,  
(4) Arşiv Görevlisi, müdürlük arşivine giren, çıkan ve arşivde bulunan tüm dosyaların düzenli bir 
şekilde arşivlenmesi ve muhafazasından sorumludur.   
 
Yardımcı Hizmetler Personeli, işçi, bekçi, şoför, dağıtıcı, kurye ve hizmetlinin görev, yetki,  
sorumluluk ve nitelikleri     
Madde 16 -  (1) Büro, bina ve çevresinin periyodik temizlik işlerini yapmak,    
(2) Evrak ve dosyaları ilgili yerlere götürmek, getirmek ve evrakın gizliliğini ve emniyetini 
sağlamak, 
(3) Çalıştığı birimin personeline yardımcı olmak,    
(4) Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak.     
(5) Şoför ise;   
a) Sorumluluğunda bulunan motorlu taşıt araçlarını verilen talimat doğrultusunda ve hizmet 
amaçları ile teknik ve trafik kurallarına uygun olarak kullanmak, 
 b) Taşıtların bakım, temizlik ve basit onarımını yapmak, her an kullanıma hazır şekilde 
bulundurmak ve taşıtların yükleme ve boşaltılmasına yardım ve nezaret etmek.  
  
Sözleşmeli ve diğer birim personelinin, görev, yetki, sorumluluk ve nitelikleri  
Madde 17- (1) Müdürlükte çalışan sözleşmeli, vekil veya diğer tüm personel, yürürlükteki ilgili 
mevzuat hükümleri doğrultusunda tüm işlerini yerine getirmekle yükümlü olup; hiyerarşik yapıya 
uygun olarak, sıralı disiplin amirlerine karşı sorumlu oldukları gibi müdüre ve Belediye Başkanına 
karşı da doğrudan sorumludur.   
(2) Sözleşmeli ve diğer birim personelinin nitelikleri Sözleşmeli ve diğer birim personeli, 5393 
Sayılı Belediye Yasasının 49. Maddesi ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuatın öngördüğü niteliklere 
göre istihdam edilirler.  
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Birimlerin Görevleri  
 Madde 18 – Madde 7’da Müdürlük teşkilat şemasında gösterilen şeflikler ve şefliklere bağlı 
birimlerin görevleri aşağıdaki gibidir. 
 
18.1 Yol Yapım ve Koordinasyon Şefliği 
Şeflik altı birimden oluşur.  
18.1.1 Asfalt Yapım Birimi 
18.1.1.1 Asfalt çalışmaları için gerekli olan bitüm, agrega, iş makinesi, LNG veya Doğalgaz vb. 
malzemelerin alınması için ihale ve Satın Alma Servisine talepte bulunmak, hizmetlerin aksamadan 
yürütülmesi için gerekli malzeme stokunu yapmak, alınması gereken önlemleri almak, 
18.1.1.2 Bir sonraki çalışma sezonu için yeni yol ve kaldırım ihtiyacı ile mevcut yol ve 
kaldırımların bakım onarım ihtiyacını tespit ederek sonraki yılın çalışma programını hazırlamak, 
18.1.1.3  Vatandaşlardan gelen müracaatları, mahallinde tetkik ederek çözmek ve gerekli mercilere 
iletmek,  
18.1.1.4 Asfalt şantiyesinden çıkan sıcak asfaltı gerekli iş makineleri ile sermek ve sıkıştırma 
işlerini yapmak veya yaptırmak, 
18.1.1.5  Gerekli görülen yerlerde asfalt kazıma makinesi ile mevcut asfaltı kazımak veya kazıtmak, 
18.1.1.6  Asfalt kesme makinesi ile asfalt kesmek veya kestirmek, 
18.1.1.7  Gerekli yerlerde yolu süpürge aparatıyla süpürmek veya süpürtmek, 
18.1.1.8  Çalışmalar sırasında çıkan moloz, kazınmış asfalt gibi malzemelerin naklini, depolanması 
vb. işleri yapmak veya yaptırmak, 
18.1.1.9  Bünyesinde çalışan iş makinelerin bakım ve onarım işlerini Makine ikmal müdürlüğüne 
bildirmek, 
18.1.1.10 İhale edilecek işlerde; her türlü proje,metraj, keşif ve teknik-idari şartname,sözleşme 
tasarısı gibi ihale dokümanlarının hazırlanması faaliyetlerini yürütmek, 
18.1.1.11  İhale edilen işlerde gerçekleştirme görevlisi olmak, 
18.1.1.12 İhale edilen işin, teknik şartnamesine uygunluğunu kontrol edip, işin tamamlanma 
safhalarına göre hak edişlerinin hazırlanması, geçici kabul ve kesin kabul faaliyetlerini yürütmek 
veya işin kontrol komisyonlarında yer almak ve kontrol-denetim görevlerini yerine getirmek, 
18.1.1.13 Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak 
verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, 
18.1.1.15  Aylık ve yıllık faaliyet raporları ve hedef gerçekleşme bilgilerini çıkararak rapor etmek, 
18.1.1.15 Personelinin İş güvenliği ve kaza önleme talimatlarındaki esaslara titizlikle uymalarını 
sağlamak. 
 
18.1.2  Asfalt Bakım ve Onarım Birimi 
18.1.2.1  İl genelinde bulunan bütün asfalt yolları düzenli olarak kontrol ederek bunlara ait 
envanteri çıkarmak, bu envantere göre bakım ve onarım gerektiren yollar için, malzeme talebinde 
bulunmak, bakım ve onarımları gerçekleştirmek, 
18.1.2.2  Karla mücadele için gerekli olan tuz ihtiyacını belirleyerek stoklanmasını sağlamak, 
18.1.2.3  Kış mevsimin de karla mücadelede Yol Açma ve Düzenleme Birimiyle birlikte çalışmak, 
18.1.2.4  Kış mevsimi dolayısıyla yollarda meydana gelen tahribatları tespit ederek, can ve mal 
kaybına neden olmadan en hızlı şekilde müdahale etmek, 
18.1.2.5  Vatandaşlardan gelen müracaatları, mahallinde tetkik ederek çözmek ve gerekli mercilere 
iletmek, 



10 
 

18.1.2.6  Aylık ve yıllık faaliyet raporları ve hedef gerçekleşme bilgilerini çıkararak rapor etmek, 
18.1.2.7 Müdürlük bünyesinde sunulan hizmetlerin aksamaması için, Birime bağlı personelin 
akşam, hafta sonu, bayram ve resmi tatil vb. gibi dönemlerde hizmetlerin devamını sağlayacak 
vardiya çizelgesini düzenlemek, 
18.1.2.8  Bünyesinde çalışan iş makinelerin bakım ve onarım işlerini Makine ikmal müdürlüğüne 
bildirmek, 
18.1.2.9  Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak 
verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, 
18.1.2.10  Personelinin İş güvenliği ve kaza önleme talimatlarındaki esaslara titizlikle uymalarını 
sağlamak. 
 
18.1.3 Yol Açma ve Düzenleme Birimi 
18.1.3.1 Batman İl Belediye sınırları içindeki 18. Madde uygulaması ve altyapısı tamamlanmış 
yolları açmak, 
18.1.3.2 Yol açma çalışmaları için ihtiyaç halinde gerekli olan stabilize, pmt, iş makinesi, vb. 
ihtiyaçların temin edilmesi için birim şefliğine talepte bulunmak, hizmetlerin aksamadan 
yürütülmesi için gerekli malzeme stokunu yapmak, alınması gereken önlemleri almak, 
18.1.3.3  Asfalt serimi öncesi stabilize ve PMT ihtiyacı olan yolların; stabilize ve PMT ihtiyacının 
belirlenmesini, stoklanmasını, serme ve sıkıştırma işlemlerini yapmak veya yaptırmak, 
18.1.3.4  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yıkım kararı alınmış olan kaçak, metruk yapılar 
ile belediyenin zaruri gördüğü yapıların yıkım işlerini yapmak veya yaptırmak, 
18.1.3.5  Yıkım işlerinden çıkan molozu bertaraf etmek veya ettirmek, 
18.1.3.6  Karla mücadele çalışması için Asfalt Bakım ve Onarım Birimiyle koordineli olarak 
ekipleri organize etmek,  
18.1.3.7  Bünyesinde çalışan iş makinelerin bakım ve onarım işlerini Makine İkmal Müdürlüğüne 
bildirmek, 
18.1.3.8   Aylık ve yıllık faaliyet raporları ve hedef gerçekleşme bilgilerini çıkararak rapor etmek, 
18.1.3.9  Vatandaşlardan gelen müracaatları, mahallinde tetkik ederek çözmek ve gerekli mercilere 
iletmek,   
18.1.3.10 Müdürlük bünyesinde sunulan hizmetlerin aksamaması için, Birime bağlı personelin 
akşam, hafta sonu, bayram ve resmi tatil vb. gibi dönemlerde hizmetlerin devamını sağlayacak 
vardiya çizelgesini düzenlemek, 
18.1.3.11  Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak 
verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, 
18.1.3.12  Personelinin İş güvenliği ve kaza önleme talimatlarındaki esaslara titizlikle uymalarını 
sağlamak. 
 
18.1.4  Kaldırım Yapım,Bakım-Onarım Birimi 
18.1.4.1  Batman İl Belediye sınırları içindeki yollara ait kaldırım, orta refüj, bordür, tümsek ve 
yaya geçitlerinin boyanması işini yapmak veya yaptırmak, 
18.1.4.2 Hasar görmüş veya bozulmuş refüj ve kaldırımların bordür, karo, bazalt ve parke vb. 
taşlarının onarılması işini yapmak veya yaptırmak, 
18.1.4.3  Duvar, boya vb. yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak, 
18.1.4.4   Festival, tören vb. etkinliklerde protokol standının montaj ve demontaj işini yapmak veya 
yaptırmak, 
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18.1.4.5  İhtiyaç durumunda karla mücadele çalışması için araç, gereç ve personel takviyesinde 
bulunmak, 
18.1.4.6  Bünyesinde çalışan iş makinelerin bakım ve onarım işlerini Makine ikmal müdürlüğüne 
bildirmek, 
18.1.4.7  Aylık ve yıllık faaliyet raporları ve hedef gerçekleşme bilgilerini çıkararak rapor etmek, 
18.1.4.8  Vatandaşlardan gelen müracaatları, mahallinde tetkik ederek çözmek ve gerekli mercilere 
iletmek,   
18.1.4.9 Müdürlük bünyesinde sunulan hizmetlerin aksamaması için, Birime bağlı personelin 
akşam, hafta sonu, bayram ve resmi tatil vb. gibi dönemlerde hizmetlerin devamını sağlayacak 
vardiya çizelgesini düzenlemek, 
18.1.4.10 Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak 
verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, 
18.1.4.11  Personelinin iş emniyeti kuralları ile İş güvenliği ve kaza önleme talimatlarındaki 
esaslara titizlikle uymalarını sağlamak. 
18.1.4.12  Parke Taşı yol çalışmaları için gerekli olan kilit taş, bordür, beton, parke, iş makinesi vb. 
ihtiyaçların temini için birim şefine talepte bulunmak, hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için 
gerekli malzeme stokunu yapmak, alınması gereken önlemleri almak, 
18.1.4.13  Bir sonraki çalışma sezonu programını hazırlamak için asfalt yol birimi ile koordineli bir 
şekilde çalışarak kaldırım ve yol ihtiyacını belirlemek, 
18.1.4.14  Yol, kaldırım imalatlarıyla ilgili hafriyat ve tesviye çalışmalarını yapmak veya 
yaptırmak, 
18.1.4.15 Bordür tanzimi, kaldırım dolgusu, kalıp-beton işleri, parke, kilit taş, traverten vb. 
malzemelerin kaldırım üst kaplaması imalatı ve kilit taş yol tanzimi yapmak veya yaptırmak, 
18.1.4.16  Çalışmalar sırasında çıkan moloz, daha sonra kullanılmak üzere sökülen bordür, kilit taş 
gibi malzemelerin nakliyesi, depolanması gibi işleri yapmak veya yaptırmak, 
18.1.4.17  Vatandaşlardan gelen müracaatları, mahallinde tetkik ederek çözmek ve gerekli mercilere 
iletmek,   
18.1.4.18 Bünyesinde çalışan iş makinelerin bakım ve onarım işlerini Makine ikmal müdürlüğüne 
bildirmek, 
18.1.4.19 İhale edilecek işlerde; her türlü proje,metraj, keşif ve teknik-idari şartname,sözleşme 
tasarısı gibi ihale dokümanlarının hazırlanması faaliyetlerini yürütmek, 
18.1.4.20  İhale edilen işlerde gerçekleştirme görevlisi olmak, 
18.1.4.21 İhale edilen işin, teknik şartnamesine uygunluğunu kontrol edip, işin tamamlanma 
safhalarına göre hakedişlerinin hazırlanması, geçici kabul ve kesin kabul faaliyetlerini yürütmek 
veya işin kontrol komisyonlarında yer almak ve kontrol-denetim görevlerini yerine getirmek, 
18.1.4.22  Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak 
verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, 
18.1.4.23  Aylık ve yıllık faaliyet raporları ve hedef gerçekleşme bilgilerini çıkararak rapor etmek, 
 
18.1.5  Harita Etüd Birimi 
18.1.5.1 Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç duyulan her türlü harita, aplikasyon, yol 
akslarının belirlenmesi, hali hazır v.b. işlerin yapılmasını sağlar veya sağlatır, 
18.1.5.2  Asfalt, parke, kaldırım çalışmalarında yolun eğimi, yolun kodunu, yol seviyesi vb. ölçüleri 
yerinde kontrol etmek, 
18.1.5.3 Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak 
verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek. 
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18.2 Yapım İşleri Ve Kontrol Şefliği 
Şeflik iki birimden oluşur.  
18.2.1  Yapı Kontrol Birimi 
18.2.1.1 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan yapım, mal,hizmet alımı veya danışmanlık 
işlerine ait kontrollük hizmetlerini yürütmek, 
18.2.1.2  4734 sayılı Kanun’a göre yapılan yapım, mal,hizmet alımı veya danışmanlık işlerine ait 
hakedişleri ve ilgili ödeme evraklarını; 4734 sayılı Kanun’u, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri 
Yönetmeliğini, yapım işi ise Yapım İşleri Genel Şartnamesi’ni de dikkate alarak tanzim etmek, 
18.2.1.3  4734 sayılı Kanun’a göre yapılan yapım, mal,hizmet alımı veya danışmanlık işlerine ait 
muayene kabul, geçici ve kesin kabulleri; ilgili muayene ve kabul yönetmeliklerine, yapım işi ise 
Yapım İşleri Genel Şartnamesi’ne, varsa ilgili teknik şartnamelere göre yapmak, 
18.2.1.4   Kontrollük hizmetlerini yürütürken vatandaşlardan veya amirlerden gelen uygun talepleri 
ilgili yükleniciye ,üst yöneticinin bilgisi dahilinde iletmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak, 
18.2.1.5 4734 sayılı Kanun’a göre yapım, mal,hizmet alımı veya danışmanlık işlerine ait ‘’İş 
Deneyim Belgesi’ni’’ tanzim etmek ve Müdürlük Makamının onayına sunmak, 
18.2.1.6  Gerek görülmesi halinde, 4734 sayılı Kanun’a göre yapılacak olan yapım, mal,hizmet 
alımı veya danışmanlık işlerine ait ihale dökümanlarını hazırlayarak İhale ve Satın Alma birimine 
iletmek, 
18.2.1.7 Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak 
verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, 
18.2.1.8  Aylık ve yıllık faaliyet raporları ve hedef gerçekleşme bilgilerini çıkararak rapor etmek, 
18.2.1.9 Personelinin İş güvenliği ve kaza önleme talimatlarındaki esaslara titizlikle uymalarını 
sağlamak. 

 
18.2.2 İhale ve Satınalma  Birimi 
18.2.2.1 Yapılacak olan yapım, mal, hizmet alımı veya danışmanlık işleri için eğer müdürlük 
tarafından yapılacak ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale yapmak ve sözleşmenin 
onaylanarak yapım, mal, hizmet alımı veya danışmanlık işlerinin gerçekleşmesini sağlamak, 
18.2.2.2 Müdürlüğün veya Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü sorumluluğundaki ihtiyaçlarını 
karşılamak için 4734 sayılı yasanın 22. Maddesini tatbik etmek, 
18.2.2.3 Eğer ihale Destek Hizmetleri Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilecek ise gerekli 
durumlarda projeler ile ihale dokümanı hazırlamak veya hazırlatmak, 
18.2.2.4  İhale sürecinin tamamlanması ile birlikte imzalanan sözleşmede tanımlanan tüm süreçleri 
ve zaman planını takip etmek, 
18.2.2.5  Yapım, mal, hizmet alımı veya danışmanlık işlerinin denetim-muayene kabulünü yapmak 
veya yaptırmak, 
18.2.2.6  Yapım, hizmet, danışmanlık ile montaj gerektiren mal alımı İhalelerinin sonuçlarının 506 
sayılı S.S.K. Kanununa göre bildirimini yapmak ve aynı kurumdan gelen ilişiksiz belgelerini 
cevaplamak, yüklenici kesin teminatının çözülmesini sağlamak, garanti veya kesin kabul süresi 
bitene kadar kesin teminatın ayrısının iadesini yapmamak, 
18.2.2.7 Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak 
verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek. 
 
18.3  Alt Yapı Koordinasyon Şefliği 
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18.3.1  Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin, ruhsat şartlarına aykırı, ruhsatsız veya 
ruhsat harici yapılan kazı çalışmalarında düzenlenen tutanak gereği cezai müeyyideyi uygulamak, 
gerekli yazışmaları yaparak ilgilisine tebliğ etmek, 
18.3.2  Alt yapı çalışmaları ile ilgili kazı alanında yapılan tahribatın yerinde yapılan ölçümleri esas 
alınarak Mali İşler Müdürlüğünce tahakkukunu sağlamak, 
18.3.3  İş-zaman programlarını düzenlemek, denetlemek ve takip etmek, 
18.3.4 Özel ve tüzel kişi alt yapı müracaatlarını, değerlendirmek, altyapı yatırımı için çalışma 
ruhsatlarını düzenlemek çalışma süresini program doğrultusunda belirlemek, Haftalık ve aylık 
işleme giren ruhsatların dökümlerini almak, ilgili birimlere iletmek, 
18.3.5 Doğalgaz (SİBADAŞ), DEDAŞ, Türk Telekom, Vodafone, Turkcell, Avea, Türksat, vb. 
kurum- kuruluş ve özel şirketlerin kazı vb. talepleri için protokol-sözleşme hazırlamak ve Başkanlık 
Makamı onayına sunmak ve protokol uygulamasında kontrollük yapmak, 
18.3.6 Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak 
verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek. 
 
18.4  Atölyeler Şefliği 
Şeflik üç birimden oluşur.  
18.4.1 Elektrik Atölyesi  
18.4.1.1 Belediyeye ait Elektrik işleri için gerekli kablo, elektrik direği, yedek parça vb. 
malzemelerin stok sevilerini belirleyip eksik olan malzemelerin alınması için birim şefinden talepte 
bulunmak, 
18.4.1.2  Belediye hizmet binaları, parklar ve su pompalarındaki arızalarına hizmeti engellememek 
için hızlı bir şekilde müdahale etmek, 
18.4.1.3  Parklar, hizmet binaları, vb. yerlerin ihtiyacına göre aydınlatma direkleri veya projektör 
montajı yapmak, 
18.4.1.4  Belediyeye ait aktif, reaktif sayaçların endeks takibini yapmak, 
18.4.1.5 Belediye bünyesindeki trafo, jeneratör ve güç kaynaklarının bakım ve onarım işlerini 
yapmak veya yaptırmak, 
18.4.1.6 Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak 
verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, 
18.4.1.7  Aylık ve yıllık faaliyet raporları ve hedef gerçekleşme bilgilerini çıkararak rapor etmek, 
18.4.1.8  Personelinin iş emniyeti kuralları ile İş güvenliği ve kaza önleme talimatlarındaki esaslara 
titizlikle uymalarını sağlamak. 
 
18.4.2 Mobilya Atölyesi Birimi 
18.4.2.1 Belediyeye ait Mobilya işleri için gerekli Kereste, avadanlık, sarf vb. malzemelerin stok 
sevilerini belirleyip eksik olan malzemelerin alınması için birim şefinden talepte bulunmak, 
18.4.2.2   Belediyeye ait hizmet binalarının ve müdürlüklerin mobilya imalat, bakım onarım işlerini 
yapmak veya yaptırmak, 
18.4.2.3  Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak 
verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, 
18.4.2.4   Aylık ve yıllık faaliyet raporları ve hedef gerçekleşme bilgilerini çıkararak rapor etmek, 
18.4.2.5   Personelinin iş emniyeti kuralları ile İş güvenliği ve kaza önleme talimatlarındaki esaslara 
titizlikle uymalarını sağlamak. 
 
18.4.3  Kaynak Atölyesi Birimi 
18.4.3.1  Belediyeye ait Kaynak ve doğrama işleri için gerekli levha, profil, sarf vb. malzemelerin 
stok sevilerini belirleyip eksik olan malzemelerin alınması için birim şefinden talepte bulunmak, 
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18.4.3.2  Belediyeye ait hizmet binalarının ve müdürlüklerin kaynak ve doğrama işlerini yapmak 
veya yaptırmak, 
18.4.3.3  Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak 
verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, 
18.4.3.4  Aylık ve yıllık faaliyet raporları ve hedef gerçekleşme bilgilerini çıkararak rapor etmek, 
18.4.3.5  Personelinin iş emniyeti kuralları ile İş güvenliği ve kaza önleme talimatlarındaki esaslara 
titizlikle uymalarını sağlamak. 
 
18.5  Yazı İşleri ve Evrak-Kayıt Birimi 
18.5.1  Müdürlük ile ilgili yazışmaları yapmak, 
18.5.2  Gelen, giden evrak kaydını, evrakların dosyalama ve arşiv işlerini yapmak, 
18.5.3   Gelen evrakların ilgilisine dağıtımını yapmak, günlü evrakların süresi içinde 
neticelendirilmesi için gerekli takipleri yapmak,  
18.5.4  Müdürlük personelinin hasta sevk ve izin formlarını düzenlemek ve takip etmek, 
18.5.5  Müdürlük personel listesini hazırlamak ve güncellemek, 
18.5.6  Kırtasiye, cd, toner, kartuş, vb. benzeri malzemeleri teslim almak, imza karşılığı müdürlük 
personeline teslim etmek, 
18.5.7   Belediyenin faaliyet alanında yapılan yasa ve yönetmelik değişikliklerini, Belediye 
Encümeni ve Belediye Meclisi kararlarını takip etmek, müdür ve personeli bilgilendirmek, 
18.5.8 Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak 
verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek. 
 
Müdürlük Bütçesi 
Madde 19- Fen İşleri Müdürlüğü, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli 
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uyarınca Belediye Başkanının bütçe çağrısına 
istinaden yıllık gider bütçe tasarılarını hazırlayarak yasal süresi içerisinde Mali Hizmetler 
Müdürlüğü’ne teslim eder. 
 
Müdürlüğün Taşınır-Taşınmaz mal işlemleri ve ihtiyaçların temini  
Madde 20- Fen İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren ve 4734 sayılı yasa kapsamında olan  mal, hizmet, 
danışmanlık hizmet alımları ile yapım işleri ihaleleri ve doğrudan temin işleri  ile hurdaya çıkan 
malzemelerin satışı Destek Hizmetleri Müdürlüğünce, 2886 sayılı ihale yasasına göre olan ihaleler 
ise müdürlük tarafından gerçekleştirilir.Destek Hizmetleri Müdürlüğünce gerçekleştirilecek ihaleler 
müdürlükle koordineli gerçekleştirilir.Gerekli görülmesi halinde de tüm ihale işleri ve doğrudan 
temin kapsamındaki alımlar Başkanlık Makamının onayıyla Müdürlük tarafından yapılabilecektir. 
Müdürlük, birimine ait mal ve malzemelerin giriş-çıkış ve muhafaza işlemlerini yapmak, hurdaya 
çıkan malzemeleri yok etmek veya satmak, bunlara ilişkin kayıtları tutmakla görevli ve 
yükümlüdür. 
 
İnceleme ve Araştırma  
Madde 21- Fen İşleri Müdürü, kendi müdürlüğünün faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere; yurtiçi 
ve yurtdışında bulunan resmi ve özel kuruluşlarda inceleme-araştırma-eğitim yapmak üzere 
personel görevlendirebilir. Bu tür görevlendirmelerde Başkanlık Makamından onay alınması 
gerekir. Ancak; yurt dışı görevlendirmeler İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 
koordinesinde gerçekleştirilir. 
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Yazışmalar 
Madde 22- Müdürlük; Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak yazışma yapar. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
PLANLANMA 

 
Görev ve Hizmetlerin Planlanması ve Yürütülmesi   
Madde 23 – Fen İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür ve Şef tarafından düzenlenen plan 
dâhilinde, yürürlülükteki mevzuata uygun olarak yürütülür.   

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON 
 

İşbirliği ve Koordinasyon 
Madde 24 - (1) Müdürlük dâhilinde 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 personele tevdi eder. Ek işlemlerin takibini ve 
sonuçlandırılmasını sağlar.   
(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin, her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları 
durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında 
bulunan eşyaları, bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur.    
(5) Devir-Teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz   
  
 Diğer müdürlük, kurum ve kuruluşlarla koordinasyon 
  Madde 25- (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.   
(2) Kurum dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer şahıslara 
gönderilen yazışmalar; Belediye Başkanının veya başkan adına yetki verdiği makamın imzası ile 
gönderilir.   
(3) Yapılan işlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat dayanak olmak üzere Hukuk İşleri 
Müdürlüğü ile Valilik ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınabilir.   
(4) Belediye bünyesindeki diğer müdürlüklerin yapılacak (yeni açılacak imar yol ve buna bağlı alt 
yapı düzenlemeleri ile Belediye hizmet birimlerinin ihtiyacı olan yapılar, sosyal hizmet binaları ve 
kültürel tesislerin yapımı, bakım ve onarımı) yıllık plan, programa ve oluşan arızalara karşı 
çözümlerin üretimi buna göre yatırım gerçekleştirilmesi.  
(5) Kurum,Kuruluşların yapacağı (su-kanalizasyon,doğalgaz, telekomünikasyon, enerji v.b.) alt yapı 
çalışmaların planlanmasını ve koordinasyonu sağlamaktır.   
(6) Birden fazla belediye birimini ilgilendiren iş veya görev söz konusu olduğunda koordinatör 
müdürlük Başkanlık Makamı tarafından belirlenir. 
 
 

ALTINCI BÖLÜM 
EVRAK VE ARŞİV İŞLEMLERİ   

 
Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlemler 
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Madde 26- (1) Müdürlüğe gelen evraklar müdür tarafından ilgili personele havale edilerek 
işlemlerinin, takibi ve sonuçlandırılması sağlanır.   
(2) İlgili personel, evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.    
(3) Evraklar,  ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır.    
(4) Gelen ve giden evraklar, ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları 
yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir.   
(5) Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri, yazı ile veya gerekli altyapının hazırlanması ve 
yetki verilmesi durumunda elektronik ortamda e-imza ile yapılır.   
(6) Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik 
ortamda da düzenlenebilir.    
(7) Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası 
verilmek ve yetkililerince imzalanıp mühürlenmek suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda 
muhafaza edilir.   
 
Birim arşivi hizmetleri 
Madde 27- (1) Yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği defter ve dosyaların Birim arşivinde 
muhafazası sağlanır.  
(2) Bu defterlerin dijital olarak bilgisayar ortamında tutulması halinde ilgili personel tarafından 
dijital yedekleme sistemiyle birlikte her sayfanın birer örneği yazılı olarak çıktı alınıp gerekli 
mühür, onay ve imza işlemlerinden sonra dosyalanıp birim arşivinde muhafaza edilir.    
(3) Müdürlükte tutulan ve muhafazası gereken tüm evrak ve dosyalar, arşiv memuru tarafından veya 
müdürün görevlendireceği personel ile diğer ilgilileri tarafından Kurum Arşiv Yönetmeliği 
doğrultusunda müdürlük birim arşivinde muhafaza edilir ve süresi dolanlar kurum arşivine 
devredilir.   
 (4) Arşiv ve arşivleme ile arşivdeki demirbaş eşya ve evrakın muhafazasından ilgili birim 
personelleri, amirlerine karşı sorumludur. 
 (5) İhale dosyaları bir asıl iki adet fotokopi dosyası olacak şekilde arşivlenecektir. 
 

YEDİNCİ  BÖLÜM 
DENETİM ve SON HÜKÜMLER 

 
 

Denetim  
Madde 28 - (1) Müdürlüğün bütün iş ve işlemleri başkanlık makamı ve müdürün denetiminde 
yürütülür. Ayrıca teftiş ve denetim görevlileri tarafından da her zaman denetim yapılabilir.    
(2) Bu tür teftiş ve denetimlerde, denetimcilere yardımcı olunması esastır.    
(3) Fen İşleri Müdürlüğü emrinde görev yapan tüm personelle ilgili disiplin ve ödül işlemleri, 
yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülür.  
   
Değişiklik  
Madde 29- Bu yönetmelikte yapılacak her türlü değişiklik Başkan onayı ile yapılır, değişiklik 
teklifinin Başkan onayına sunulması işlemi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 
koordinesinde gerçekleştirilir. 
 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
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Madde 30- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, daha önceki yürürlükte olan Fen İşleri 
Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.    
 
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller 
Madde 31- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun, yönetmelik 
ve mevzuat hükümlerine uyulur.  
 
Yürürlük 
Madde 32-  Bu yönetmelik hükümleri Batman Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe 
girer.   
 
Yürütme 
Madde 32-   Bu yönetmelik hükümlerini Batman Belediye Başkanı yürütür.   
 
 
 
( Bu Yönetmelik, Batman Belediye Meclisi’nin …… gün ve …. Sayılı Karar’ı ile …….. tarihinde yürürlüğe konulmuştur. ) 


