
SIRA 

NO
ADI SOYADI ÖĞRENİM DURUMU GÖREVİ GÖREV YAPTIĞI YER GÖREV AYRINTILARI

1 Muhammed Ali GÜL LİSANS MÜDÜR/MEMUR FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR

2 İbrahim ARSLAN ÖN LİSANS İNŞ.TKN./  MEMUR

1- Müdürlüğümüz tarafından yapılan ihaleler ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanması ve ihale 

sürecinde hakediş kontrollerinin yapılması.

2- Yüklenici müteahhit firmaların SGK borçlarının olup/olmadığının teyidi, ilişik kesme ve kesin teminat 

mektuplarının takibi.

3 M. Necati ÖZTOKLU ÖN LİSANS V.H.K.İ./İŞÇİ

1- Müdürlüğümüzde görev yapan müteahhit  ve kadrolu işçilerin puantaj, izin, rapor ve özlük işlemlerinin 

takibinin yapılması.

2- Müdürlüğümüz tarafından ihaleye çıkılan işçilik hizmet alımı ile ilgili gerekli ihale evraklarının 

hazırlanması, takibi, hak edişlerinin hazırlanması, geçici ve kesin kabullerinin yapılması.

3- Müdürlüğümüzde çalışan müteahhit personele ilişkin kamu kurumlarından talep edilen gerekli bilgi, 

evrak ve mütalaa yazılarının yazılması. 

4 Erdem BUZLUK Y.LİSANS V.H.K.İ./    MEMUR

1- Müdürlüğümüzde görev memur personelin puantaj, izin, rapor ve özlük işlemlerinin takibinin 

yapılması.

2- Müdürlüğümüze bağlı birimlerin talep ettiği mal alımı ya da işçilik hizmetleri ile ilgili gerekli talep ve 

ödeme evrakların hazırlanması.

3-  Müdürlüğümüz hedef/faaliyetlerinin belirlenmesi ve performansının takibi.

4- Stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda Müdürlük bütçesinin hazırlanması ve takibi.

5
Emre KİRAZ

(Birim Sorumlusu)
LİSANS İNŞ.MÜH./ SÖZ. MEMUR

1- Belediyemize ait Asfalt Üretim Tesisi’nin sorumluluğu.

2-Müdürlüğümüz tarafından yapılan asfalt ihaleleri ile ilgili hakediş ve metrajların kontrollerinin 

yapılması.

3- Müdürlüğümüz tarafından yapılan asfalt ihaleleri ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanması ve 

kontrollerinin yapılması.

4-İlçemiz sınırları içerisinde gerek belediyemiz ekipleri gerek yüklenici firma tarafından yapılacak olan 

asfalt tamirat işlerinin takip ve kontrolünün yapılması.

5- Belediyemiz sınırları içerisinde cadde, sokak, bulvar vb. yerlerde yapılacak olan kazıların yerinde 

incelenerek uygunluğunun denetlenmesi ve Kent Bilgi Sistemi programı üzerinden red ya da onay 

verilmesi.

6 HASAN EKER TEKNİSYEN İNŞ.TKN./ ŞİRKET PERSONELİ

1- Belediyemiz sınırları içerisinde ve Belediyemiz sorumluluğunda olan cadde, sokak, bulvar vb. yerlerde 

belediyemiz ekipleri tarafından alt yapı ile ilgili yol alt yapısı, kumlama, yol açma,rogar vb. çalışmalarının 

sevk ve idaresi.

2- Belediyemiz sınırları içerisinde tehlike arz eden yapılar ile ilgili gerekli yönledirme ve uyarı levhaları 

konuşlandırılması.

3-Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan araç ve iş makinelerinin sevk ve idaresi ile ilgili genel kontrolünün 

yapılması.

7 Yusuf LALE ÖN LİSANS İNŞ.TKN./ SÖZ. MEMUR

1-İlçemiz sınırları içerisinde gerek belediyemiz ekipleri gerek yüklenici firma tarafından yapılacak olan 

asfalt tamirat işlerinin takip ve kontrolünün yapılması.

2-Belediyemiz sınırları içerisinde acil müdahale edilmesi gereken asfalt tamiratı çalışmaların yerine 

getirilmesi.

8 İmran ÖZ ÖN LİSANS KİMYAGER/ SÖZ. MEMUR
1-İlçemiz sınırları içerisinde gerek belediyemiz ekipleri gerek yüklenici firma tarafından yapılacak olan 

asfalt bordür beton  işlerinin teknik özelliklerinin uygunluğunun takip ve kontrolünün yapılması.

9 Mustafa ERTEK İLKÖĞRETİM BAŞ ŞOFÖR/     İŞÇİ

1-Müdürlüğümüz uhdesinde bulunan araç ve iş makinelerinin sevk ve idaresini sağlamak.

2-Araç filosunun her an hizmete hazır olması için gerekli çalışmayı Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile 

koordineli olarak yapmak,arıza ve eksikliklerinin giderilmesini sağlamak.

3-Karla mücadelede önlemlerin alınarak, gerekli tuzlama ve yol açımlarının yapılması noktasında sevk ve 

idarenin sağlanması.

10
Serdar ŞENER

(Birim Sorumlusu)
Y.LİSANS İNŞ.MÜH./ MEMUR

11 Muhammet BAYRAM ÖN LİSANS İNŞ.TKN./ SÖZ. MEMUR

12
M.Raşit SAYAR

(Birim Sorumlusu)
LİSANS HRT.MÜH./  MEMUR

13 Ertuğrul DEMİR ÖN LİSANS HRT.TKN./ SÖZ. MEMUR

14 Rafi KARAKUŞAK ÖN LİSANS İNŞ.TKN./ SÖZ. MEMUR
1-Belediyemiz sınırları içerisinde, Müdürlüğümüz tarafından ihale edilen inşaat yapım ve onarım işlerinin 

teknik şartnamesinin hazırlanması, takip ve kontrolü. 

15 Mehmet ERYILMAZ ORTA ÖĞRETİM İŞÇİ 1-Belediyemiz sınırları içerisinde acil müdahale edilmesi gereken  yapıların inşaat işlerinin yapılması.

16 Fatih GÜRBÜZ LİSANS İNŞ.MÜH./ SÖZ. MEMUR
DIŞ MAHALLELER BAKIM, 

ONARIM VE YIKIM BİRİMİ

1- İlçemiz sınırları içerisinde tehlike arz eden yapılar ile ilgili gerekli tedbirleri almak ve İmar Kanunu 

çerçevesinde gerekli yazışmaları yaparak, yıkımı gerçekleştirmek.

2- Belediyemize bağlanan dış mahallelerde parke,bordür,oluk vb. çalışmaların sev ve idaresini yapmak.

3- Dış mahalleler ile ilgili Müdürlüğümüz tarafından yapılan parke,bordür,oluk ihaleleri ile ilgili hakediş ve 

metrajların kontrollerinin yapılması.

2020 YILI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ 

BÜRO

ASFALT VE ALT YAPI BİRİMİ

İNŞAAT EKİPLER BİRİMİ

TRETUVAR YAPIM VE ONARIM 

BİRİMİ

1- Belediyemiz sınırları içerisinde ve Belediyemiz sorumluluğunda olan cadde, sokak, bulvar vb. yerlerin 

üst yapı ile ilgili parke-bordür-oluk vb. çalışmalarının sevk ve idaresi.

2- Müdürlüğümüz tarafından yapılan parke,bordür,oluk ihaleleri ile ilgili teknik şartnamelerin 

hazırlanması ve ihale sürecinde hakediş kontrollerinin yapılması.

3-Belediyemiz sınırları içerisinde acil müdahale edilmesi gereken parke,bordür,rögar v.b. Çalışmaların 

yerine getirilmesi.

1- İmar planlarına göre işlemleri tamamlanan yolları açmak ve yol kot uygulaması yapmak.

2- Açılması gereken yeni yolları imar planlarına göre açmak.

3- Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm harita ile ilgili işleri yapmak. 

4-Yeni Yapılacak olan yollarda projelendirme çalışmaları yapmak.

HARİTA BÜRO BİRİMİ


