
Amaç

MADDE l - (l)Bu Yönetmeliğin amacı; Urla Belediye Başkaıılığı Yazı İşleri

Müdiiılüğü'nİin örgütlenme, görev, yetki ve sorurnluluklan ile çalışma usul ve esaslannı

diizenlemektir.

Kıpsam

MADDE 2 {1)Bu Yönetrnelik, Urla Belediyesi Yazı İşleri Müdiirlüğiinde görevli personelin

görev, yetki, çahşm4 usul ve esaslan ile sorumluluklannr kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (l)Bu yönetmelik 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b, 18/m,48.49. maddesine ve
lB"ı"diy" ve lİağlı Kııruluşlan ile Müalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlanna İlişkin
Esaslann Yiiriirlüğe Konulması Hakkında Karar" hiikiirnlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (l)Bu yönetmelikte adı geçen;

a)Başkan : Urla Belediye Başkanını,
b)Başkanlık : Urla Belediye Başkanlığını,
c)Başkarı Yardımcısı: Müdiiırlüğilırı bağlı olduğu ilgili Başkan Yardımcısını,
ç)Belediye: Urla Belediyesini,
d)B.İ.M.E.R.: Başbakanlık İletişim Merkezini,
e)Enciimen: Urla Belediyesi Enciimenini,
f)Meclis : Urla Belediyesi Meclisini,
g)Müdilr: Yazı İşleri Müdiiriinü,
ğ)Müdürlük: Yazı İşleri Müdürlüğiinü,
h)Personel: Yazı İşleri Müdürlüğü personelini,

l) Memur: 23.07.1965 tarih ve 12056 sayıh Resmi Gazetede yayımlanarak ytiırürlüğe

giren 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu gereğince Devlet ve diğer kamu ti.izel kişilerince
ytirütillen asli ve siiıekli kamu hizmetlerini yerine getiren personeli,

2) İşçi: 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nun 4'ncü maddesinin (A), (B) ve (C)
fıkıalannda belirtilenler dışında kalan ve 10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kaırunu'na tabi olarak sürekli işçi kadrolannda
belirsiz siiıreli iş sözleşmeleriyle çalıştınlan siirekli işçileri,

3) Evlendirme Memuru: 07.11.1985 tarih ve 1892l sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Evl
Başkan tarafından yetki verilen mem

ifade eder.

Yönetmeliği gereği nikah işlemi yapmaya Belediye

T. c.
izııin unr,ı nELEDiyE BAşKANLIĞI

YAZI İŞLERİ MüDüRLüĞü
GöREV VE ÇALIŞMA YöNETMELİĞİ

BiRiNci BöLüM
Amaç, Kapsam, Dayınak ve Tanımlar
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Bığlıtık

MADDE 5 - ( l )Müdİirlük, Belediye başkanına veya görevlendireceği başkan yardımcısına
bğıdır.

Örgütlenme yıpısı

MADDE 6 - (l)Müdilrlüğiln örgütlenme yapısı aşağıdaki gibi oluşmaktadır.
(a)Müdilr
(b)Şef
(c)İdari ve Btlıo İşleri
(ç)Genel Evrak Biirosu
(d)Kaıarlar Bürosu
(e)Kurumsal Arşiv
(f)Evlendirme Memurluğu

üçtıxcünöıüıı
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdür|üğün görevleri

MADDE 7 {l)Müdürlüğıln görevleri;

a)Müdiırliıklerden Belediye meclisine ve enciimenine görüşülmesi için sevkli gelen

evraklarla Başkanlık adına meclis ve enctimen giindemlerinin hazırlanmasını sağlamak.
b)Enciimen toplantısmda alınan kararlann yazılmasını, karaı özeti hazırlanmasını, yazrlan

karaılann suretlerinin çoğaltılarak ilgili müdiirliiklere sevkini ve kararlann asrllannrn ve suretlerinin
arşivlenmesini sağlamak.

c)Enciimen ve meçlis üyelerinin huzur hakkı ücretleri için İnsan Kaynaklan ve Eğitim
Müdürlüğüne üst yazı ile imza listelerinin sevkini sağlamak.

ç)Belediye başkanı tarafindan belirlenen gündem maddelerini, 5393 sayılı Belediye
Kanunu'nun 20 ve 2l. maddeleri gereğince en az 3 giin önceden, alma haberli posta, e-posta, telefon
vb. yollar ile Belediye meclis üyelerine ulaşmasrnı, Zabıta Müdiiıltiğü ve Bilgi İşlem Müdiirltlğtlnce
de ilan edilmesini sağlamak.

d)Bir önceki meclis toplantısı futanak özetinin e-mail yolu ile tiim meclis üyelerine dağıtrmıru
yapmak.

e)Meclis toplantısında görüşülüp komisyona havale olan gündem maddelerinin komisyon
raporlannı yazmak.

f)Meclis toplantısında görüşütüp karara bağlanan konulann karaı özetlerini, toplantı
tutanaklanru ve kararlannı yazrrıak.

g)Meclis kararlannın Bilgi İşlem Müdiiılüğü vasıtasıyla Belediye intemet sayfasından
yayrnlanmasınr, karar özetlerinin Zabıta Müdürlüğü marifetiyle ilanını sağlamak.

ğ)Meclis kararlannı en geç (7) giin içinde Kaymakamlığa göndermek, kararlann ilgili
müdi.irlüklerine zimmet karşılığı sevkini gerçekleştirmek.

h)Belediye meclisi ile il li tiim evraklann arşivlenmesini yapmak.
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ı)Meclis üyelerinin, Kurum ile ilgili yurt içi ve yurt dışında katılacağı seminer, eğitim, panel

vb. toplantılann görevlendirme yazılannr yazınak, konu ile ilgili iş ve işlemlerin yiiıüttilmesini
sağlamak.

i)Belediye başkanlığına gelen tiim ewaklann kaydının yapıldıktan sonra ilgili Müdilrlüğe
dahili zimmet ile teslimini sağlamak.

j) Müdiirliiklerden gelen kurum dışı evraklann çıkışının yapılarak merkez içindeki resmi
dairelere ait olanlann harici zimmet ile teslimini sağlamak.

k)Dilekçelerini takip etmek isteyen ve bilgi almak isteyen vatandaşları ilgili müdürlüğe
yönlendirmek.

DMüdihli.ik biinyesindeki ttim ewaklann arşivlenmesini sağlamak.
m)Bilgi Edinme Yasası başwrulannı ilgili müdiirlüğe yönlendirmek ve yllık raporu

Kaymakamhğa bildirmek.
n)BİMER' den gelen evraklan ilgili birimlere göndermek.
o)Yazı İşleri Müdialü$i ile ilgili ewaklann yazışmalannı yapmak.
ö)Belediye Başkanının bulunmadığı zamanlarda vekalet yazısının yazılması ve yazının ilgili

kurumlara teslim edilip, Belediye birimlerine haber verilmesini sağlamak.
p)Müdiırliıkler tarafindan hazırlanan vergi tebtiği, tebligat ve postalan ilgili defterlerine

kaydederek posta merkezine teslim etmek.
r) Müfettişin seketaryasını yapmak.
s)Müdiiırlüğiın görev alanına giren konularda 5393 sayılı Belediye Kanunu veya diğer

mevzuata dayanrlarak, belediye enciimeni ve meclise görüş ve/veya kaıar alınması için yazı yazmak.

ş)Yiiriirliikteki mevzuatın öngördüğii diğer görevleri yerine getirmek.

Müdürün görev, yetki ve sorumluluklan

MADDE 8 - (1 )Müdürün görevleri;

a)Yazı İşleri Müdürlüğünü Başkanlık makamrna karşı temsil etmek ve Başkanlık makamınca
verilen görevleri yerine getirmek.

b)Müdiirlüğün görev ve sorumluluk alanrna giıen konulan, Belediye başkanı ve/veya başkan
yardımcısrndan gelen talimatlar doğrultusıuıda mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek.

c)Müdiırlüğün görev alanına giren konularda personeli ile ilgili olarak gerekli
görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıklan gidermek.

ç)Yazı İşleri Müdiirlüğü ile diğer müdürli.ikler arasında koordinasyonu sağlamak.
d)Tiim personelin görev ve sorumluluklannrn takibini yapmak ve organizasyonunu sağlamak.
e)Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdiirlükle ilgili çalışmalar

yapmak, hedefl eri gerçekleştirmek.
f)Müdürlüğiln yıllık bütçesini hazırlayıp uygulamak.
g)Müdürlüğiiı yıllık faaliyet raporunu ve gerekıiğinde belirli siirelere ilişkin müdiirliik

faaliyetlerini üst makamlara sunmak.

ğ)Personelinin performans durumunu izlemek, gerekli değerlendirmeleri yapmak, v.ırsa ceza
veya ödül için üst makamlara teklifte bulunmak, personelin izin planlarını yapmak, izinlerini
kullanmasını sağlamak.

h)Belediye başkanhğı adına gelen evraklann kontroliinü yapmak.
ı)Kurumsal arşiv çahşmalannın yiirütiilmesini sağlamak ve kontroliinü yapmak.
i)Harcama yetkilisi olarak 50l8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı

Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhate Södeşmeleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuata
dayanılarak müdiirlüğün ihtiyaçlannın temini, harcamalann gerçekleştirilmesi ve kontrolünü
sağlamak.

ördüğü diğer görevleri yerine getirmek.j) Yürürlilkteki mevzuatın ö
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(2)Müdiirün Yetkileri;

a)50l8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer mevzuat gereğince,
müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde harcama yetkilisi sıfatıyla Belediye bütçesinde
öngörülen harcamaları yapmak.

b)Müdiirlük görevlerinin yerine getirilmesinde personele görev vermek ve müdilrlük
dahilinde görev yer|erini değiştirmek.

(3 )Müdiirün sorumluluklan ;

a)Müdiir, yetki ve görevleri ile ilgili yaptığı faaliyetlerden dolayı Belediye başkanına, başkan
yaıdrmcısına karşı yürürliikteki mevzuat htlkiirnleri çerçevesinde sorumludur.

Şefin görev, yetki ve sorumluluk|arı

MADDE 9 - (1)Şefin görevleri;

a)Müdiirlfü örgütlenme şemasnda yer alan servislerde yapılan tüm iş ve işlemlerin müdtir
adına mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasınr/yaptınlmasını sağlamak.

b)Personelin mesaiye riayetini kontrol etrnek.
c)Müdiiriin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

a) Personelin ücretine konu ayhk puantaj cetvelleri di.izenlemek.
b)Müdiiılfü ihtiyaçlannı temin etmek ve bunlara ilişkin tüm ödeme ewaklarını hazırlamak.
c)Müdtirltik giderlerini bütçe ödeneklerine göre diizenlemek, takip etmek.

ç)Müdilılüğe ait taşınırlann teslim alınması, korunması, kullanım yerlerine teslim edilmesi,
yasal mevzuatta belirtilen esas ve usullere göre kayıtlannın tutulması, taşınrrlara ilişkin belge ve
cewellerin düzenlenmesini yapmak. (taşırurlara ilişkin görevler müdürün görevlendirdiği taşınır
kayıt ve taşınır kontrol yetkilisi tarafından gerçekleştirilir.)

d) Müdiirlük içerisindeki birimler arasında bilgi akışını sağlamak.
e) Müdiirlfü çalışmalarına ilişkin verileri toplamak, yıllık faaliyet raporu hazırlamak.
0 BİMER' den gelen evraklan ilgili birimlere göndermek.
g)Ytlrilıliikteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile müdiir ve şef tarafindan verilen

görevleri yerine getirmek.

\,r

(2)Şefın yetkileri;

a)Müdüliik görevlerinin yerine getirilmesi için personele iş btili§ilmü ve dağıtımı yapmak.

(3)Şefin sorumluluklan;

a)Şef görev ve yetkileri ile ilgili yaptığl faaliyetlerden dolayı müdtire, başkarı yardımcısın4
başkana karşı yi.lrilrlükteki mevzuat hiiktimleri doğrultusunda sorumludur.

İdıri ve Büro İşleri

MADDE 10 -{l )İdari ve biiro işlerinin görevleri;
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Genel Evrak Bürosu

MADDE ll - (l)Genel ewak biirosunun görevleri;

a)Belediye başkan_lığı adına gelen her tiirlü ewakı teslim alarak, giriş kayıtlannı yapmak.

b)Havale edilen evrakın zimmet defterine işlenerek ilgili müdiirlüklere ulaştınlmasını,
müdiirliiklerce resmi ve özel kuruluşlarla vatandaşlara gönderilmek üzere hazırlanan postalann teslim

alınarak zimmeti kaışılığı posta merkezine teslimini sağlamak.
c) Bilgi Edinme Yasasına uygun başvurulan ilgili müdi.irlüğe yönlendirmek ve yıllık raporu

Kaymakamlığa bildirmek.
ç)Yiırürliikteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler İle müdür ve şef tarafından verİlen

görevleri yerine getirmek.

kararlar Bürosu

MADDE 12 - (l )Karartar biirosunun görevleri;

a)Meclis gtındenini hazırlayarak onay için Başkanlığa sunmak, onaylanan giindemin ilanını

sağlamak.
b)Meclis toplantı gündemi ve bir önceki birleşime ait tutanak özetlerinin birer suretleri ile

birlikte 5393 sayılı Belediye Kanunı.ınun 2l. maddesine göre Meclis üyelerine toPlantı

davetiyelerinin tebliğ edilmesini sağlamak.
c)Belediye Meclisi Çalışma Yönetneliğinin 16. maddesİne göre düzenlenİp başkanlık

divanınca imzalanan meclis toplantı futanaklannı arşivlemek.

ç)Kesinleşen kararlann yiıırürlüğe girmesi için Kaymakamlık makamına gönderilmesini

sağlamak.
d)Meclis karar özetlerinin hazırlanmasıru ve ilan edilmesini sağlamak.

e)Belediye meclisi ve ihtisas komisyonlannın çalışmalannı takip etmek, çahşmalara yardım

efttek, komisyon karaılannın ve ekli görüşlerin meclise sunulması ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek.
gMeclis ve enciimen üyelerinin, devamhlık cetveline bağlı huzur haklannı hazırlamak ve

ödenmesi için ilgili müdilırlüğe göndermek.
g)Meclis kararlannı Bilgi İşlem Müdilrlüğilıe göndererek Belediyemİz intemet sayfasında

yaylmlanmasını, karar özetlerini de Zabıta Müdürlüğiine ileterek duyurulmasını sağlamak.

ğ)Belediye Meclisi ile ilgili bütiln ewakların dosyalama ve arşivleme İşlemlerini yapmak.

h)Belediye encümeninde göri§iilecek ewaklann gtindemini hazulamak, hazırlanan giindemi

enciitnen üyelerine sunmak.
ı)Enciirnence alınan kararlann kaıar özetinin di.izenleyerek enctimen üyelerine imzalatmak.
i)imzalanan enciimen kararlarırun, zimmeti karşılığında ilgili müdüliiklere ulaştınlmasını

sağlamak.
j)Enctimen kararlannın ash ve biıer suretini müdiirlük biinyesinde arşivlemek.
k)Meclis karar defteri ve enciimen karar özetleri dosyasını tutmak.
l)Meclis kararlan kayıt ve teslim alma defterini tutmak.
m)Yürürliikteki mevzuatın meclis ve enctlmen için öngördüğii diğer görevler ile müdür ve şef

tarafindan verilen görevleri yerine getirmek.

Kurumsal Arşiv

MADDE 13 - ( l)Kurumsal arşivin görevleri;

a)Arşiv mevzuatını ve değişikl eri takip edip kuruma adaptasyonunu sağlamak,
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b)Belirli bir süre saklanacak arşivlik malzeme için müdiirlüklere "birim arşivi" kurması
konusrrrıda destek olmak.

c)Kurum arşivini kurmak ve idare etmek.

ç;1,1tıOtı.ltil., birim ve kurum arşivlerinin elektronik ortamda değerlendirilmesi için Bilgi İşlem
Müdi.lrlüğü ile projeler iiretmek.

d)Kurum arşivine gelen malzemelerden müafazasına lüzum kalmayanların ayıklanması için
komisyon oluşturmak ve imha işlemlerini yiirütmek.

e)Ayıklama ve imha işlemleri neticesinde, Kurum arşivinde sak]anmak iizere kalan
malzemeleri mevzuata göre tasnif etmek ve hizmete sunmak.

f)Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği esaslanna göre ayıklama ve imha komisyonunun çahşmaları
sonucunda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğiine dewedilmesi uygun görülen arşiv malzemesini
tasnif ederek envanterleriyle Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğiiırıe teslim etmek ve dewedilmeyecek
olanların korunmasını sağlamak.

g)Kurum arşivi biinyesindeki arşivlik malzemeleri arşiv mevzuatında belirtildiği şekilde, her
ttiırlü zarar ve zararlılardan korumak.

ğ) Bilgi İşlem Müdürlüğü ile Urla Belediyesi arşivini düzenleme çalışmalannda elde edilen
verilerin bilgisayaı ortamma aktanlması ve değerlendirilmesi işlemlerini koordine etmek, çıkan
sonuçlan değerlendirmek.

h)Urla Belediyesi arşivlerinin ayıklanması ve tasnifi sonucunda ortaya çıkan, tarihi değerdeki
malzemeleri kapsayan, araştırmacrlara açık, Kurum arşivi bünyesinde "Belediye Tarihi Aışivi"ni
oluşturmak ve araştrrmacıların istifadesine sunmak.

'Standart 

dosya planına uygun olarak arşivleme işlerinin yapılması hususunda Strateji
Geliştirme Birimi ile işbirliğinde bulunmak.

i)Yürürliikteki mevzuatm öngördüğü diğer görevler ile müdiiır ve şef tarafından verilen
görevleri yerine getirmek.

Evlendirme Memurluğu

MADDE 14-( l )Evlendirme Memurluğunun görevleri;

a)Evlenmek isteyen kişilerin başııırulanru kabul etmek, mevzuatrn öngördüğü şekilde
evlenme dosyasıru hazırlamak.

b)Belediye başkanı adına vekaleten nikah işlemini gerçekleştirmek.
c)Başvuruda bulunan kişilerin kiinyelerinin aile kütiiğüne uygırn olup olmadığmıı ve

evlenmelerine engel bir halin bulunup bulunmadığının incelenmesi için gerekli faaliyetlerin
yürütiilmesini sağlamak.

ç)Belirlenen nikah giiniinde nikah işlemini gerçekleştirmek.
d)Evlenen çiftler için evlenme ciizdanrnrı hazırlanmasınr sağlamak.
e)Nikah işleminin İlçe Ntifus Müdilrlüğiine bildirilmesini sağlamak.
f)Denetimler esnasrnda İlçe Ntifus Müdilılüğü yetkililerine gerek-li kolaylıgın gösterilmesini

ve bu yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgelerin denetime hazır halde bulundurulmasını
sağlamak.

g)Evlilik işlemleri kabul edilen ve farkh evlendirme memurluğunda nikahını kıydırmak
isteyen kişilere Evlenme İzin Belgesi hazırlamak.

ğ)İlgili kayıtlann tutulmasıru, saklanmasıru sağlamak.
h)Yürürlükteki mevzuatrn öngördüğü diğer görevler ile müdiir ve şef tarafından verilen

görevleri yerine getirmek.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görevlerin İcrası, İşbirtiği ve Koordinasyon

Görevlerin icrası

MADDE 15 - (l)Yazı İşleri Müdürlüğiiıdeki görevlerin icrası;

a) Yazı işleri Müdürlüğiıne gelen ewaklar bilgisayarda evrak kayıt sistemine kaydedilerek

müdiiriiırı havalesi ile ilgili personele gereği için verilir.
b) Yazı işleri Müdiirlüğilndeki iş ve işlemler müdiir tarafından düzenlenen plan d5hilinde

yiirütiıltİr.
c) Yazı İşleri Müdiirlüğiinde görevli tilrn personel kendilerine verilen görevleri mevzuat

doğultusunda gereken özen ve siiratle yapmak zorundadır.

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 16- (l) Müdtırlük içinde ve diğer müdiiırlfüler arasındaki işbirliği ve koordinasyon;

a) Müdiirliik ile diğer müdiiırliikler aıasında ve müdiirliik içi koordinasyon müdiir tarafindan

sağlarıır.
b) Müdiıİlüğe gelen tİ.im yazllar görevli personel tarafından kayda alındıktan sonıa müdiire

verilir.
c) Müdiir gelen ewaklan gereği yapılmak iizere ilgili müdi.iıliiklere havale eder.

ç) Servislerdeki görevli personel evraklan niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştınr.
d) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin her haııgi bir nedenle görevlerinden aynlmalan

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

bulunarı eşyalarla ilgili olarak, 18l0ll2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

yiiriirlüğe giren "Taşınır Mal Yönetmeliği" htikümleri uygulanır.

(2)Müdiırlüğİin, Belediye dışı özel ve tiizel kişiler, Kaymakamlık, Büyükşehir Beledİyesi,

kamu kurum ve kuruluşlan ve diğer şatuslarla ilgili gerekli görülen yazışmalan, şef, müdtir veya

başkan yardımcısının parafı Belediye başkaııının veya yetki verdiği başkan yardımcısırun imzası ile
yilürüttlliiür.

BEŞİNCi BÖLÜM
Arşivleme ve Dosyalama

Arşivleme ve dosyalama

MADDE 17 - (l) Müdtirliiklerde yapılan tiirn yazışmalann birer sureti Standart Dosya
Planına göre tasnif edilerek ayn klasörlerde saklanır.

(2) İşlemi biten ewaklar arşive kaldınlır.

(3) Arşivdeki ewaklann müafazasından ve istenildiği zaman çıkanlmasından İdari ve Biiro
İşleri Birimi personeli ve arşiv görevlisi sorumludur.
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ALTINCI BÖLÜM
Denetim ve Disiplin

Denetim ve personel disiplin hükümleri

MADDE 18 -(1) Yazı İşleri Müdürü tilrn personelini her zaman denetleme yetkisine haizdir.

(2) Yazı İşleri Müdiirü l. disiplin arıiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri
yilrüttt.

(3) Birim personelinin mesai saatlerine riayet etmesi ve 2511011982 tarih ve 17849 sayılı
Resrni Gazetede yayımlanarak yürilrlüğe giıen " Kamu Kurum ve Kuruluşlannda Çalışan Personelin
Kılık ve Kryafetine Dair Yönetmelik" hilkiimlerine uygunluğundan, birim müdürü ve bağlı
bulunduğu başkan yardımcısı sorumludur.

YEDiNCi BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 20- (l)İşbu yönetmelikte hiikiim bulıınmayan hallerde yiirilılilkteki ilgili mevzuat
hiikiimlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 21- ( l ) Belediye meclisinin 06.02.20l.5 tarih ve 82 sayılı karan ile ytlriirlüğe

konulan Urla Belediyesi birimlerinin görev ve yetkilerini gösterir yönetınelik, bu yönetmelik ile
yüriirliikten ka|dırılmıştır.

(2) Bu yönetmelik Belediye meclisince onaylanmasrnr müteakip ilan edildiği
tarihte yiiriirlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 - (l) Bu yönetmelik hükiimlerini Belediye başkanı ytiı,ütiir.
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İmzı yetkilisi

MADDE 19- (l)Yazı lşleri Müdiirü, müdiirlfü hizmetlerini yilrütmek müdiirden sonra
gelmek ve müdiire karşı sorumlu olmak tDere müdiiriln teklifi ve başkanhk makamının onayı ile
imza yetkilisi görevlendirebilir.
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