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kuruluşlarına posta ve kurye vasıtasıyla evrakları zimmet karşılığı teslim etmek, önem
taşıyan genelge, bildiri, tamim v.s.'lerin ilgili birimlere dağıtımını yapıp dosyada
muhafazasını sağlamaktır. A

Belediye Meclisine havale edilen evrakları almak, yasaya uygun olarak Meclis toplantılarını
ilan etmek, meclis üyelerine davetiyeleri tebliğ etmek, meclis gündemini hazırlamak,

- gerekli raporları yazmak, alınan kararları yazıp ilgili mercilere tasdik ettirmek, kararları ilgili
birimlere göndermek, meclis karar özetlerini ve zabıt özetlerini tanzim etmektir.
Belediye meclis üyelerine ödenecek huzur haklarına ilişkin puantajalar müdürlüğümüzce
yapılmakta ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmektedir.

Encümene ait görevlerimiz ise; Encümene havale edilen teklifleri deftere kaydetmek,
toplantı gündemini hazırlamak, alınan kararların mevzuata uygun olarak yazılıp
imzalatıldıktan sonra ilgili birimlere göndermek ve encümen üyelerinin huzur hakkına ilişkin
puantajları yapıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermektir.

Müdürlüğümüz Evlenme birimi marifetiyle evlenmek isteyenlerin evlenmeye dair'
müracaatlarını kabul etmek, mevzuatın öngördüğü şekilde evlenme dosyasını hazırlamak,
evlenme akdini yapmak, aile cüzdanı düzenleyip vermek, evlenenlerin nüfus kütüklerine
tescilini sağlamak ve evlenme kütüğü ve dosyaları iyi bir şekilde muhafaza etmekle

- yükümlüdür.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmaları
bağlamında ve Başbakanlık İletişim Merkezi BİMER ve CİMER uygulaması çerçevesinde

vatandaşlarımızın iletmiş olduğu müracaatların (şikayet, talep, istek) elektronik postanın,
süresi içerisinde koordinasyonun sağlanması, 10 gün içerisinde cevaplandırılması ve tekrar

`

ilgilisine bilgi verilmesini sağlanmakta ve 2006/ 03 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca
. BİMER başvuruları ile ilgili tüm işlemleri yapmaktadır.

Müdürlüğümüz aşağıda belirtilen mevzuatlar uyarınca işlem yapmaktadır.
` 5393 Sayılı Belediye Kanunu:

5393 Sayılı Belediye Kanununun

İ

Meclis ile ilgili Maddeleri; 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 5393 Sayılı Belediye Kanununun
ı

' Encümen ile ilgili Maddeleri; 33, 34, 35, 36 maddeleri uyarınca meclis ve encümen
; işlerini yürütmek,
l 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu:

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununa göre Nikâh Akit işlemleri,
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu:

ı
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca beyaz masa işlemleri

İ 3056 Sayılı Kanun:
3056 Sayılı Kanuna göre ise Arşiv hizmetleri yürütülmektedir.

A

4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna göre İhale İşlemlerini yürütmek,
2886 Devlet İhale Kanuna göre İhale İşlemlerini yürütmek,
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