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T.C. 
KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler 
 
Amaç 
MADDE 1 -  Bu yönetmeliğin amacı, Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve 

sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.   
 
Kapsam  
MADDE 2 - Bu Yönetmelik, Fen İşleri Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve 

sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar 
 
Dayanak 
MADDE 3 - Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10/07/2004 

tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununu ve diğer mer’i mevzuata dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 
MADDE 4 -  Bu yönetmeliğin uygulanmasında; 
Başkan : Kemalpaşa Belediye Başkanı’nı, 
Belediye : Kemalpaşa Belediye Başkanlığı’nı, 
Müdür : Fen İşleri Müdürü’nü, 
Müdürlük : Fen İşleri Müdürlüğü’nü, 

 Çalışanlar: Müdürlüğe bağlı birimlerde hizmet veren tüm teknik elemanları, memur, işçi ve 
sözleşmeli personeli ifade eder. 
 
         Temel İlkeler 
         MADDE 5 - Kemalpaşa Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;  

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık 
        b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, 
        c) Hesap verebilirlik, 
        ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 
        d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, 
        e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, 
        f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, 
temel ilkeleri esas alır. 

 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Teşkilat ve Bağlılık 

Teşkilat 
MADDE 6 -  (1) Fen İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir. 

         a) Müdür 
         b) Memurlar 
         c) İşçiler 
         d) Sözleşmeli Memur 
         d) Diğer personel   
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 (2) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan 
kadrolu Şefler dâhil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve 
sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç 
düzenlemeyle geçerlilik kazanır. 

 
Bağlılık 
MADDE 7 - Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan 

Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür. 
 

  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluk 
 
           Müdürlüğün görevleri 
         MADDE 8- (1) İhaleli işler kapsamında, kanal yapımı, bordür döşenmesi, tretuvar yapımı, 
Belediyeye ait bina yapımı. 

(2) Bina ve çevre düzenlemesi işlerinin ön etütlerinin, avan projelerinin metraj ve keşiflerinin 
yapılması. 

(3) Altyapı ve üstyapı tesislerinin inşası: Asfalt yol yapımı ve onarımı, kanal yapımı, tretuvar 
yapımı, yeni yol açılması ve her türlü bakım, onarım ve tamiri yapmak, ilgili kurumlarla 
koordinasyonu sağlamak. 
         (4) Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki İmar Planlarına uygun olarak yeni yolların 
yapılması ve mevcut yolların onarılmasını sağlamak 

(5) Yolların ulaşıma daima açık tutulmasını sağlamak 
(6) Trafik emniyeti için yatay-düşey trafik işaretlerini yapmak ve/veya yaptırmak,  
(7) UKOME kararlarını uygulamak ve/veya uygulatmak 
(8) Fen işleri biriminin ihtiyaç duyduğu malzemelerin temin edilerek kullanıcılara verilmesini 

sağlamak 
(9) Belediye'nin diğer birimleri ile işbirliği içerisinde kaçak yapıların yıkılması için gerekli 

araç-gereç ve ekipmanı sağlamak 
        (10) Vatandaşların istek ve şikâyetlerini alıp değerlendirmek ve sonucunu ilgili kişi ve 
kurumlara iletmek  
        (11) Biriminin sunduğu hizmetlerle ilgili ihale işlemlerini, hakedişleri ve ödemelerini takip 
etmek 
 
         Müdürlük yetkisi 
         MADDE 9 - Fen İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye 
Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde 
yapmaya yetkilidir. 
 
        Müdürlüğün sorumluluğu 
        MADDE 10 – Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif 
edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve 
yürütmekle sorumludur.    
 
        Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu 
        MADDE 11 - (1) Fen İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder. 
       (2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler. 
       (3) Fen İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. 
Sicil ve Disiplin amiridir. 
       (4) Fen İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar 
       (5) Biriminin çalışma programını hazırlayıp takip eder 
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       (6) Belediye Başkanı’nın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi 
altında, mer’i mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini, kadrolar arasında 
görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri yapar  
       (7) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlar. 
Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izler, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri 
alır, 
       (8) Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki kadro, makine, işyeri ve 
teçhizatın planlamasını yapar, 
       (9) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında 
ulaştırabilecek şekilde planlar, 
       (10) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet 
planına göre yıllık bütçesini Hesap İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlar, 
      (11) Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklik ihtiyaçlarını 
amiri vasıtasıyla İnsan Kaynaklarından sorumlu Müdürlüğe bildirir, 
      (12) Emrindeki elemanlara iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve 
sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar, 
      (13) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş 
metotları ve diğer ilgili mer’i mevzuata riayeti sağlar, bunların uygulanmasını sürekli kontrol eder; 
düzeltilmesi gereken hususlar için de olumlu öneri ve teklifleri, bir üst amirinin görüşüne sunar 
      (14) Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya, daha başarılı 
olmaya teşvik eder, 
      (15) Emirlerini kademe atlamadan iş ile ilgili kendisine doğrudan bağlı çalışanlara verir, 
      (16) Gerekli gördüğü hususlarda emirlerini yazılı olarak verir, 
      (17) Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurur, 
      (18) Planlardan sapmalar gösteren fiili durumlarda sapmaların sebeplerini araştırır, düzeltici ve 
ileride tekrarlanmasını önleyici tedbirleri alır, 
      (19) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın 
tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza 
edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin eder. Önemini 
kaybeden evrakı kabul edilmiş usullere göre imha eder, 
       (20) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticelerini tespit etmek ve değerlendirmek ve 
gerekli tedbirleri almak için istatistikî bilgileri tanzim eder ve/veya ettirir. Gerektiğinde bu bilgileri 
amirlerine ve ilgililere sunar, 
       (21) Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mer’i mevzuat ve amirinin 
talimatlarına göre yerine getirir, 
       (22) Bu yönetmelikte Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak belirtilen tüm görevlerin, etkin 
biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden, ilgili mer’i mevzuata uygun icra edilmesini, 
denetlenmesini ve raporlanmasını sağlar, 
       (23) Faaliyet sahası ile ilgili proje ve taslaklar hazırlayıp bunları uygulamaya geçirebilmek için 
üstlerin onayına sunar, 
       (24) Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin, mer’i ihale mevzuatı 
çerçevesinde yapılmasını sağlar, 
      (25) Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapar, Başkana, Encümene, Meclise teklifler 
sunar, verilen kararları uygular, 
      (26) Müdürlüğe gelen tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini sağlar, 
      (27) Stratejik planlama ile müdürlüğe verilen hedefleri gerçekleştirir, 
      (28) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevleri yapar, 
  
         Fen İşlerinin görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 12 - (1)Kemalpaşa İlçe Belediye sınırları içinde tüm mahallelere ait Alt yapı 
ihtiyaçlarının tespit edilmesi, arazide mahallinde yapılan tespitler vatandaşlardan gelen 
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müracaatların mahallinde tetkik edilerek şikayetlerin çözümünün gerekli mercilere iletilmesini 
sağlamak. 

(2) İlgili mercilere görev alanı ile ilgili aylık rapor düzenlemek. 
(3) İlçe Belediye sınırları içindeki tüm mahallere ait asfalt ( kaplama, yama vb. ) yapılacak 

yolların ve kullanılacak asfalt miktarlarının belirlenmesini sağlamak. 
(4) Tespit edilen ihtiyaca göre hazırlanmış olan iş programı yürütülmesini sağlamak, görülen 

aksaklıkları vakit geçirmeden yöneticiye iletmek ve gerekli tedbirin alınmasını sağlamak. 
(5) Çalışmalar devam ederken program sırası daha sonra olan Sokakları kontrol etmek, 

program sırası gelmeden ön hazırlık yaptırmak. 
(6) Kemalpaşa ilçe Belediye sınırları içindeki tüm mahallelere ait yeni açılacak yolların 

belirlenmesini ve yapılmasını sağlamak. 
(7) Kemalpaşa ilçe Belediye sınırları içindeki mahallelere ait stabilize ihtiyacı olan yolların 

ve gerekli stabilize ihtiyacının belirlenmesini ve stoklanmasını sağlamak. 
(8) Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ihalesi ve kontrollüğü yapılacak olan bina, çevre 

düzenlemesi gibi işlerin ön etüdleri, avan projeleri, metraj, keşifleri ve bahse konu işlerin ihale 
dosyasını hazırlar. 
         (9) Keşif, metraj ve ön hazırlığı yapılmış; 

 a) Mal alımı işlerinin, 
 b) Bakım Onarım işlerinin, 
 c) Hizmet alımı işlerinin,  
 d) Yapım işlerinin ihale dosyalarını hazırlanması. 

        (10) İlçemizin ana arter güzergahları dışındaki bütün cadde, sokak, park ve satıhlarında 
yapılacak kazılar için izin talebinde bulunan vatandaşlara kazı izni verir. 
        (11) Kazılan güzergahların eski haline getirilmesini takip eder, olumsuzluk varsa gidertir. 
        (12) Diğer Alt Kuruluşlar (İZSU, İZMİRGAZ, TÜRK TELEKOM, TEDAŞ vb.) ile 
koordinasyon sağlayarak alt yapı faaliyetlerinin planlı-programlı bir şekilde yürütülmesini temine 
çalışır. 
        (13) Vatandaşlardan gelen dilek, şikayet ve izin taleplerini mahallinde tetkik ederek 
gerektiğinde diğer alt yapı kuruluşları ile bağlantı kurarak sonuçlandırır. İlgilisine iletişim araçları 
ile bilgi verir. 
        (14) Aylık ve yıllık faaliyetleri kayıt altına alır. 
          (15) Belediye sınırlan içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların 
yapılmasını ve mevcut yolları onarılmasını sağlamak, 
        (16) Her zaman ve her şartta yolların ulaşıma açık tutulmasını, bunun için ihtiyaç duyulan 
malzemelerin zamanında temin edilerek kullanıcılara verilmesini sağlamak, 
        (17) Biriminin çalışma programlarına uygun çalışmak, 
        (18) İş programıyla ilgili hafriyat işlerinin verimli yürütülmesini sağlamak, 
        (19) Vatandaşların istek ve şikâyetlerini alıp değerlendirmek sonucunu ilgili kişi ve kurumlara 
iletmek, fiziki çevre düzenlemeleri (bordur, trotuar vb.) ile ilgili işleri yürütmek, 
        (20) Başkanlıkça uygun görülmesi halinde İlçedeki okul binalarının inşaatını, bakım ve 
onarımını,ihtiyaç olan gerekli düzenlemeleri yapmak, 
         (21) Genişletilmesi gereken yolların genişletilmesini ve tesviyelerinin yapılmasını, mevcut 
yolların imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak, 
         (22) İhtiyaç olması durumunda yollara stabilize serilmesi ve sıkıştırılması işlemlerinin 
yapılmasını sağlamak, 
          (23) Kamu hizmetine sunulacak bina ve tesislerin belirlenmesi, proje ve keşiflerinin 
hazırlanması, inşaatların yaptırılması çalışmalarını takip ederek sonuçlandırmak, 
        (24) Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programının hazırlanmasını ve 
takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak 
        (25) Belediyeye ait binalarda gerçekleştirilen çeşitli inşaat faaliyetlerinin takip edilerek 
sonuçlandırılmasını sağlamak, 
        (26) Stok durumu ve malzeme depolarının zamanında kontrol edilmesini sağlamak, 
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        (27) Bünyesinde bulunan her türlü iş makinelerinin sevk ve idare edilmesini sağlamak, 
        (28) Belediye hudutları içindeki tarihi ve kültürel değerleri korumak, yapılan her hizmetin 
insan yaşamını doğrudan veya dolaylı etkilediğinin bilinciyle çağdaş yaşamın getirdiği tüm 
teknolojik olanakları kullanıp, çağdaş standartlarda kamusal hizmet vermek, 
        (29) Gerekli yerlere istinat duvarı ve merdivenli yol yapılmasını sağlamak, 
        (30) İlgili mer’i mevzuat hükümlerine göre ihale suretiyle yapılan yatırım ihalelerinin 
kontrollük hizmetlerini yerine getirmek, 
          (31) Yol ve kavşak düzenlemeleri yapmak ve yaptırmak, 
        (32) Bölgedeki molozların toplanması ve döküm yerlerine naklinin yapılmasını sağlamak. 
        (33) Yol ve sürüş güvenliğini sağlamak amacı ile yatay düşey trafik işaretlemelerini yapmak 
ve yaptırmak, 
        (34) Ana arter cadde ve sokaklarda trotuar üzerine araç park yapmalarını önlemek amacı ile 
engelleyici malzeme alımını ve montajını yapmak,yaptırmak 
        (35) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra 
edilmesini sağlamak 
 
          Personelin Görev,Yetki ve sorumluluğu 

 MADDE- 13 - Müdürlüğün görev alanına giren görevler; Müdürlüğe norm kadro ve 
Başkanlık onayıyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli kadrolar 
arasında dağılımı Müdür tarafından yapılır. Müdür, görevleri mevcut kadroların sahip oldukları; 
nitelikleri, yeterlikleri, verimlilikleri, performans başarı seviyeleri vb. kriterize edilebilir 
yetkinliklerine göre dağıtır. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir.  
       (1) Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını 
ilgilendiren boyutuyla öğrenir ve buna uygun tutum davranış sergiler, 
       (2) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların 
hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapar, 
       (3) Müdürlüğün kendisine tevdi edilen işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik şekilde icra 
ederek sonuçlandırır, 
       (4) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlar, 
       (5) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlanmasında 
amirinin istediği tüm iş ve işlemleri yapar, yürütür, 
       (6) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak 
katılır, 
       (7) İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır, 
       (8) Gerektiği durumlarda ekip başı olarak ekibine iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen 
görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar, 
       (9) İşleri en az maliyetle icra etmek için çaba sarf eder 
       (10) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş 
metotları ve diğer ilgili mer’i mevzuata riayet eder, 
      (11) Müdürlüğün verimliliğini arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde 
yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirir, genel ahlaka ve adaba uygun hareket eder, 
      (12) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar, 
      (13) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder, 
      (14) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, 
gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza eder, 
       (15) İlgili mer’i mevzuat hükümlerine göre yapılan ihaleleri kontrol eder ve Fen İşleri 
Müdürlüğü’nün mevzuatına giren teknik konuların uygulamasını yapar, 
       (16) Vatandaşların şikâyetlerini mahallinde tespit eder, 
Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mer’i mevzuat ve amirinin talimatlarına 
göre yerine getirir, 
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                                               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İşbirliği ve Koordinasyon 
 
 

        Müdürlük birimleri arasında işbirliği 
        MADDE 14 - (1) Müdürlük dahilinde 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 tevzi eder. 
       (4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç 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. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.  
        (5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin 
hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.  
 

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon 
MADDE  15 - (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür. 
(2) Müdürlüğün,  Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu 

Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan 
Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile 
yürütülür. 

 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme 

 
Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem 
MADDE 16 - (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili 

personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.  
(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili 

kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe 
teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır. 

 
Arşivleme ve dosyalama 
MADDE 17 - (1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif 

edilerek ayrı klasörlerde saklanır.  
(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. 
(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi 

ve ilgili amiri sorumludur. 
 
 
 
 
 

 
 

ALTINCI BÖLÜM 
Denetim 
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Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri 
MADDE 18 - (1) Fen İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir. 
(2) Fen İşleri Müdürü 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir. 
(3) Fen İşleri Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri  

yürütür. 
(4) Fen  İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, 

ödüllendirme ve cezalandırma vd. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur 
 
 

 
YEDİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
 
 
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 
MADDE 19 -İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat 

hükümlerine uyulur. 
Yürürlük 
MADDE 20 -Bu Yönetmelik hükümleri; Kemalpaşa Belediyesi Meclisinin kararı ile 

yürürlüğe girer.  
Yürütme 
MADDE 21 –Bu yönetmelik hükümlerini Kemalpaşa Belediye Başkanı yürütür. 
 
 
 

 


