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SiLiVRi BELEDiYE BASKANLIGI FEN iSLERi MÜDÜRLÜGÜ 
TESKiLAT, GÖREV VE <;:ALISMA ESASLARI 

YÖNETMELiGi 

Madde 1. : Bu yönetmeligin amac1 Silivri Belediyesi Fen i§leri Müdürlügü 'nün te§kilat, 
görev ve 9al1�ma esaslanm düzenlemektir. 

Kapsam 
Madde 2. : Bu yönetmelik Fen i§leri Müdürlügü'nün görev, yetki ve sorumluluklan ile 
Müdürlüge bagh birimler, böige amirlikleri ile tüm personelin c;:ah§ma esaslanm kapsar. 

Tammlar 
Madde 3. : Bu yönetmelikte ad1 gec;:en; 
Belediye: Silivri Belediyesi'ni. 
Ba§kanhk: Silivri Belediye Ba§kanhg1'm. 
Ba�kan Yard1mc1s1: Silivri Belediye Ba§kan Yard1mc1hg1'm. 
Müdür : Fen i§leri Müdürü'nü. 
Birim : Fen i�Ieri Müdürlügüne bagh birimleri 
Birim Sorumlusu : Fen i�Ieri Müdürlügüne bagh birimlerde ilgili oldugu birimi Müdür adma 
koordine eden Personeli 
Teknik Eleman: Mimar,Mühendis,Tekniker,Teknisyen,Formen 
Memur : Fen i�leri Müdürlügünde görevli memurlar. 
i�c;:i : Fen i�leri Müdürlügünde görevli i�c;:ileri. 
Personel : Fen i�Ieri Müdürlügü c;:ah§anlanm ifade eder. 

Madde 4.Fen i§leri Müdürlügü'nün görevleri: Belediye smlflan ic;:erisinde 5393 ve 5216 
say1h yasalarla tammlanan baymd1Thk hizmetlerini sunmaktir.Bu baglamda 

1- ilc;:e sm1rlan ic;:indeki yollarm yap1m, bak1m, onanm ve tamirlerinin yap1lmas1.
2- imar planlan dogrultusunda, yollann geni�letilmesi ve yeni yollarm a91lmas1m

saglamak.
3- Birim sorumlulugu altmda arac;:,gerec;: ve i� makinelerinin sevk ve idaresini saglamak.
4- Karla mücadele c;:ah§masmda ekiplerin organize edilmesi, c;:ah�malarm

programlanmas1 ve bu konuda Büyük Sehir Belediyesi ile koordinasyonun saglanmasi.
5- imar ve Sehircilik Müdürlügünün görevleri arasmda bulunan imar mevzuatma aykm

yap1larm y1k1m1 ic;:in arac;:, gere9 temin etmek.
6- Hizmet Binalan, Kamu Binalar1'nm bak1m tamir ve onar1mlan ile ihtiya9 dahilinde

yeni Hizmet ve Kamu Binalarmm yapilmas1.

7- Müdürlügün görev yetki ve sorumluluk alanlar1 ile ilgili olarak stratejik planlama ve
perfonnans programlan ile y1lhk yatmm programlanm yapmak, bu yatmm
programlanm 4 734 say1h K.i.K. ve diger ilgili yasalar kapsammda bu hizmetlerin
yürütülmesini saglamak.

8- Belediye stratejik plan1 dogrultusunda gerekli 9ah�malarm yürütülmesini saglamak.

Madde 5.Kurulu§ : Müdürlük, Müdür, idari i�ler Birimi , Y ol i�Ieri Birimi , Üst Yap1 i�leri 
Birimi, Teknik Eleman, Formen, Büro Eleman1 ve i§<;:ilerden olu�ur. Kurulu� �emas1 ek 1 
.de· 'f.". ·,: 
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Madde 6.Fen i§leri müdürünün sorumluluk alam görev ve yetkileri: 

a) Fen i§leri Müdürü, Belediye Ba§kam'na ve yetki verdigi Ba§kan Yard1mc1sma
kar§I sorumludur.

b) Müdürlük yönetiminde tarn yetkili olup, Müdürlügün her türlü 9ah�malanm
düzenler ve denetler.

c) Bütün personelin bu yönetmelikte belirtilen görevlerini verimli, uyumlu ve en
iyi §ekilde yapilmasm1 saglar.

d) Müdürlügün tahakkuk amiri, personelin birinci ve tezkiye amiridir.
e) Fen i§leri Müdürü Müdürlükteki görevlerin devam1 ve verimi a91smdan

personel arasmda görev degi§ikligi yapabilir.
f) Belediye'nin, Fen i§leri Müdürlügü görev kapsam1 i9inde kalan konularda

Büyük§ehir Belediyesi, iSKi, iSFALT, BEDAS, iGDAS,TURK TELEKOM,
vb. kurumlarla koordinasyonu saglamak.

Madde 7. Birim Amirliklerinin sorumluluk alanlari, görev ve yetkileri: 

A-iDARi iSLER BiRiMi:

y--· 

,, 

a. Müdürlüge geien giden evraklar1 ilgili birimlere yönlendinnek, bilgilendinnek
ve takibini yapmak

b. Müdürlügümüzün görev yetki ve sorumluluk alanlan ile ilgili olarak stratejik
planlama ve performans programlan, i§ güvenligi ve kalite kontrol standartlar1
ile y1lhk yatmm programlarm1 diger birimler ve böige amirliklerinin
verecekleri bilgi ve belgelere göre düzenleyerek haz1rlamak.

c. Diger Birimler Amirlikleri ile koordineli olarak 9ah§mak.
d. Bütün Birimlerin haftahk ve ayhk 9ah§ma raporlarm1 bünyesinde toplay1p

Müdürlüge sumnak.
e. Birim sorumlulugu altmda 9ah§an personelin sevk ve idaresini saglamak.
f. Memur ve i§9i personelin idari ve özlük i§lerini yürütmek.
g. Fen i§leri Müdürlügü'nün y1lhk izin planlamasm1 yapmak.
h. Görevlendirildiklerinde meslekleri ile ilgili konularda ihale i§lemleri ve yap1

denetim görevini yapmak.
i. ihale kapsammda yap1lacak i§lerin, birimlerce hazirlanan ihale dosyalanmn

ihale sürecinin yap1m1 ve ihale sürecindeki her türl ü yazi§malarm yap1lmas1,
sözle§meye baglamnas1.

j. Yap1 Denetim Görevlileri tarafmdan haz1rlanan hak edi§lerin tahakkuklar1m
yapmak.

g) Müdürlük faaliyetleri i9in gerekli her türlü harita ve plan ihtiya9lanm temin

h) 

i) 

j) 

k) 

etmek.
Müdürlügün faaliyetleri kapsammdaki her türlü aplikasyon ve kotlama i�lerini
yapmak.
Y ol i§leri Birimi ile koordineli Mevcut yol kaplamalarmm §ehir planlanna
i§lenmesi ve yol 9ah§malarma paralel olarak güncellemnesi ve miktarlarmm
tespit edilmesi.
ihaleli i§ler ile ilgili (SSK, Vergi daireleri vb. )yaz1§malar1 ve ilgili yasalar
9er9evesinde ihale dosyalarmm takiplerini yapmak.
Oiger Birimler ile koordineli olarak 9ah§mak.
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B-ÜST YAPI iSLERi BiRiMi:

9- Fen i§leri Müdürlügü'nün Ost yap1 ile ilgili Hizmet Binalan, Kamu Binalan' nm
balom tamir ve onanmlan ile ihtiya9 dähilinde yeni Hizmet ve Kamu Binalarmm
yapilmas1.

a) ihaleli i§ler kapsammda yapilacak i§lerinin yakla§1k maliyetlerinin ve teknik
§artnamelerinin hesaplanmas1 ile yer teslimi, ge9ici ve kesin kabul i§lemlerinin
yürütülmesini saglamak.

b) ihaleli i§ler ile ilgili (SSK, Vergi daireleri vb.)yaz1§malan ve ilgili yasalar
9er9evesinde ihale dosyalannm takiplerini yapmak.

c) Belediyenin yap1 tesis ve i§lerinin projelerinin ve metrajlarmm hazirlanmas1
veya haz1rlaulmasm1 saglamak.

d) Görevlendirildiklerinde meslekleri ile ilgili konularda yap1 denetim görevini
yerine getinnek.

e) Haftahk ve ayhk 9ah§ma raporlan düzenleyerek idari i§ler Birimi'ne sunmak.
f) Birimlerin talepleri dogrultusunda sorumlulugu altmdaki i§ler is;in gerekli

malzemelerin temin edilmesini saglamak.
g) imar ve Sehircilik Müdürlügünce yap1lacak y1k1m i§lerinde ara9, gere9 temin

etmek.
h) Diger Birimler ile koordineli olarak 9ah§mak.
i) Belediyeye ait yap1 ve tesisler ile Belediye'nin hizmet götünnekle yükümlü

oldugu kurumlarm kü9ük onar1m ve bak1mlar1m yapmak.

C- YOL iSLERi BiRiMi:

a) Belediye sm1rlar1 i9indeki tüm alt yap1 ve yol problemlerinin 9özülmesinde
koordinasyonu saglamak . il9emizin alt yap1sma yönelik 9ah§malar yapmak ve
bu eksikliklerini gidennek. Afete yönelik 9ah§malar yapmak. K1§ §artlarmda
il9e ula§1mmm aksamamas1 i9in yollar1 a91k tutmak,yollarda olu§an 9ukurlarm
tespitini yaparak uygun malzemelerle tamir yap1lmasm1 saglamak.

b) Belediye sorumlulugunda olan her türlü yollann yapnn/bak1m ve onanmlarmm
yap1lmasm1 saglayarak olu§acak olumsuzluklar1 önlemek.

c) Stabilize ocag1 ve malzeme deposunun sevk ve idaresini saglamak.
d) Karla mücadele 9ah§mas1 i9in ekiplerin organize edilmesi, 9ah§malarm

programlanmas1 ve bu konuda Büyük Sehir Belediyesi ile gerekli koordine'ni
saglamak.

e) Yol i§leri i9in gerekli malzemelerin tespiti Birimin sorumlulugu altmda
bulunan ara9, gere9 ve i§ makineleri 'nin sevk ve idaresinden sorumlu olmak
ve bu ara9lann bak1m ve onanmlanm yapt1nnak.

f) Birimin sorumlulugu altmda bulunan personelin sevk ve idaresini saglamak.

g) Görevlendirildiklerinde meslekleri ile ilgili konularda yap1 denetim görevini
yerine getinnek

h) Haftahk ve ayhk 9ah§ma raporlan düzenleyerek idari I§ler Birimine sumnak.
i) Diger Birimler ile koordineli olarak 9ah§mak.
j) Y apiian yol 9ah§malan ile ilgili her türlü degi§iklikler ile ilgili verilerin §ehir

· planlarma i§lenmesi i9in harita i§leri birimine , faaliyetlerin takibi i9in ise idari
· i Birimine bildinnek. 

3 



k) ihaleli i§ler kapsammda yap1lacak i§lerinin yakla§1k maliyetlerinin ve teknik
�artnamelerinin hesaplanmas1 ile yer teslimi, ge9ici ve kesin kabul i§lemlerinin
yürütülmesini saglamak.

I) ihaleli i§ler ile ilgili (SSK, Vergi daireleri vb.)yaz1§malan ve ilgili yasalar
9er9evesinde ihale dosyalannm takiplerini yapmak.

m) Makine ve ara9 Parkmm sevk ve idaresi ilgili gerekli ara§tmna ve 9ah§malan
yapmak, bu 9ah§malarla ilgili fayda/maliyet analizlerini haz1rlamak ve bunlarla
ilgili stratejik planlan ve performans program1m olu§turmak ve uygulamak.

n) Ula§IID planlama trafik alt yap1 hizmetleri yapmak.
o) idari i§ler birimi ile koordine edilerek 2464 say1h Belediye Gelirleri yasasmm

89-94 maddesine göre Belediye tarafmdan yaptmlan yol, kaldmm ve
yagmursuyu kanallarmm yap1mma harcanan bedellerin tespiti ile bu
hizmetlerden faydalanan gayrimenkullarm listelerinin ve planlarmm
haz1rlanarak Gelir Sefligi'ne teslim edilmesi ve kay1tlannm tutulmas1.

p) Belediyece takip edilen ve Yürütülen i§ler i9in projelendirme yap1lmas1 veya
yaptmlmas1 ve takibi.

q) Y ol yap1mlar1 s1rasmda y1k1lacak yap1 ve tesislerin tespiti ile ilgili diger
birimlerle koordine edilerek y1kilmas1, deplasmanmm saglanmas1.

r) Yagmursuyu kanallan 'nm yap1m-bak1m ve periyodik temizliklerinin
yap1lmas1.

s) ihbarh ve ihbars1z olas1 saganak yagi§lar i9in önceden tedbirler almak ve
gerektiginde ekipleri görev ba§mda hazir bulundurmak, sevk ve idare etmek.

t) Tran§e ruhsatJ verilmesi ve ka9ak kaz1larm tespiti, alt yap1 9ah§malarmm
Belediye kontrolünde ruhsath olarak yap1lmasmm saglanmas1, takibi ve ka9ak
kaz1 yap1mmm engellenmesi.

u) Ruhsats1z kaz1larm tespiti ve yasal i§lemlerin yap1lmas1.
v) Kanal, rab1t baglanmas1 i9in ruhsat verilmesi. (iSKi, iGDAS, TELEKOM,

BEDAS vb.kurumlar i9in)
w) Y ol ve trafik düzenleme 9al1§malan s1rasmda ihtiya9 duyulan bak1m, tamirat

i§aretlenmesi ve yol boyama faaliyetlerinin yürütiilmesini saglamak.
x) BEDASJGDAS, TÜRK TELEKOM gibi alt yap1 kurum 9ah§malar1m takip ve

kontrol ederek koordineli yah§mak

D- ELEKTRiK il>LERi BiRiMi

a) Belediyemiz sorumlulugunda bulunan binalarm ve her türlli aydmlatmalarm
bak1m ve onanmlarmm yap1lmas1.

b) Yol 9ah§malar1 s1rasmda yolda kalan Elektrik ve PTT direklerinin deplase
9ah§malanm yapmak.

c) Yer all! hat dö§emelerinin kontrol edilmesi.
d) Belediyenin BEDAS ile ilgili 9ah§malarm1 takip etmek.
e) Görevlendirildiklerinde meslekleri ile ilgili konularda denetim görevini yerine

getirmek.
f) Belediyemizin halk1 bilgilendirme toplantJlannda,bayramlarda yapilacak

I§1kland1rma( slisleme) ve ses düzenlerini kurmak.
g) Belediyemize ait su ve kanalizasyon pompa istasyonlanmn bak1m ve onar1mm1

yapmak.
h) Enerji verimliligi ile ilgili gerekli ara§t1rma ve 9ah§malar1 yapmak,bu

9al1§malarla ilgili fayda/maliyet analizlerini haz1rlamak ve bunlarla ilgili

., ... stratejik planlar1 ve performans programm1 olu§turmak ve uygulamak.
·i) Birimin sorumlulugu altmda bulm personel ve ara9larm sevk ve idaresini

1 ak. 



j) Belediyemiz sm1rlan is;erisinde belirli bölgelerde bulunan büyük bayrak
direklerinin bakim ve onanm1m yapmak.

k) Haftahk ve ayhk s;ah�ma raporlan düzenlenerek idari i�ler Birimine sunmak.
1) Diger Birimler ile koordineli olarak s;ah�mak.

E-ALTYAPI KOORDiNASYON BiRiMi
1- Altyap1 kaz1 ruhsat1 bedellerinin hesaplanarak verilmesi/kontrolü, kas;ak kaz1larm
tespiti/engellenmesi, altyap1 s;ah�malarmm Belediye kontrolünde ruhsath olarak yap1lmasmm
saglanmas1, kaz1 i�lemleri sonras1 yol ve tretuvar üst kaplama imalatlanmn koordinasyonunun
saglanmas1. 
2- Altyap1 kurum/tüzel ki�iler is;in ruhsat verilmesi. (iSKi, iGDAS, TÜRK TELEKOM,
BEDAS, ÖZEL VE TÜZEL KiSiLER)
3- BEDAS, iGDAS, TÜRK TELEKOM, iSKi ve GSM operatörleri vb. altyap1 kurum/tüzel
9ah�malanm takip, kontrol ve güvenlik tedbirlerini aldmnak
4- Ruhsats1z kaz1lann tespiti, hasar durumu, uygun olmayan yol üst kaplama ve tretuvarlar
hakkmda yasal (tutanak, yaz1h/sözlü ihtar ve ceza) i�lemlerinin yap!lmas1.
5- Kurumumuza geien dilek9e ve taleplerin altyap1 kurum/kurulu�lara yazh ve sözlü �ekilde
iletilerek koordinasyonun saglanmas1.
6- Birim sorumlulugu altmda bulunan personelin sevk ve idaresini birim sorumlusu
talimatiyla saglan1r.
7- Haftahk, ayhk ve y11hk 9ah�ma raporlan düzenleyerek Müdürlüge sunmak, Altyap1
Koordinasyon Birim faaliyet Raporunu hazulamak ve idari i�ler Birimine sunmak.
8- Fen i�leri Müdürlügü ve Kurumumuz bünyesinde ki Diger Birimler ile koordineli olarak
9ah�mak.
9- Görevlendirildiklerinde meslekleri ile ilgili konularda kontrollük ve i�lem takibi ile, yap1
denetim görevini yerine getirmek. 
10- Yeni yap1lacak plan, uygulama, yol üst kaplamas1 imalatlar1 öncesi altyap1 kurum ve
kurulu�lan ile altyap1 imalatlar1 hususunda gerekli yaz1�ma ve koordinasyon saglamak. 
11-Birim is;i Puantajlarm tutularak ay sonunda listelenerek birim sorumlusunca imzalanarak
idari i�ler birimine sunulmas1.
12-TAMP, iSTAMP, AF AD kapsammda belirtilen görevlerin yerine getirilmesi.

Madde 8.PERSONELiN SORUMLULUKLARI: Personel bagh bulundugu Birim
Sorumlusu ve Fen i�leri Müdürü'ne kar�1 sorumlu olup, bu yönetmelikte belirtilen görevleri
kanun ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak yerine getinnekle sorumludur.

Madde 9.GÖREVLERiN YÜRÜTÜLMESi: Tüm personel kendilerine verilen görevleri
yasa ve yönetmelikler dogrultusunda özenle ve süratle yapmak zonmdad1r.

Madde 10.FEN iSLERi MÜDÜRLÜGÜ'NÜN DiGER MÜDÜRLÜK'LER ARASI 
iSBiRLiGi: 

a) Müdürlükler aras1 i�birligi Müdür ve görevlendirecegi Birim sorumlusu
tarafmdan saglamr.

b) Gelen evraklar idari i�ler Biriminde toplamr. Konularma göre aynlarak
müdürün havalesi ile Birimlere iletilir ve zimmet defterine kaydedilir 

... ) Herhangi bir nedenle personelin görevden aynlmas1 durumunda zimmetinde

. . 
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d) Belediyenin diger müdürlüklerinden gelecek talepler yasalar ve yönetmelikler
9er9evesinde ve müdürün onay1 ile sonu�landmhr.

Madde 1 I.DiGER KUR UM VE KURULUSLARLA Y AZISMALAR: 
Müdürlügün Büyük�ehir Belediyesi, Kaymakamhk ve diger kurum ve kurulu�larla 

yapilacak yaz1�malar; müdürün parafi, Belediye Ba§kan1 veya görevlendirecegi Ba§kan 
Y ard1mc1s111111 imzas1 ile yürütülür. 

Madde 12.EVRAKLA Y APILACAK iSLEM VE DOSYALAMA: 

m) Gelen evrakm önce kayd1 yap1hr, rnüdür tarafmdan ilgili personele havale
edilir ve zimrnetle teslim edilir.

n) Gelen-giden evraklar zimmet defterine ve bilgisayar kay1tlanna i�lenir. D1�
müdürlük evrak1 yine zirnrnetle ilgili müdürlüge teslim edilir.

o) Müdürlüki;:e yap1lan tüm yaz1�malar111 birer sureti konularma göre ayn ayn
klasörlerde saklan1r.

Madde 13.DENETiM VE PERSONEL SiCiLLERi: 

a) Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
b) Müdür birinci derecede sicil amiri olup, personelin y1lhk sicil raporlar1m

doldurur.
c) Müdürlük personelinin izin, derece ve kademe ilerlemesi ve ödüllendirme gibi

özlük
i�leri 'nin takibi ü,:in gölge dosyalar tutulur.

Madde 14.PERSONEL iHTiYACI: Müdürlük birimlerinin görev ve hizmetlerinin 
durumuna göre Ba�kanhk onay1 ile personel düzenlemesi yap1hr. 

Madde 15.YÜRÜRLÜK: Bu yönetrnelik Silivri Belediye Meclisince onaylanmasma 
müteakip yay1rnlanmas1 ile yürürlüge girer. 

Madde 16.YÜRÜTME: Bu yönetmeligi Belediye Ba§kan1 yürütür. 
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