TUŞBA BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA
HİZMETİN ADI
NO

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Meclis Hizmetleri

-Birimlerden gelen teklifler
-Meclis üyelerinden gelen teklifler

Encümen Hizmetleri

Birimlerden gelen teklifler

Evrak Kayıt Hizmetleri

Vatandaşlardan veya kurumlardan gelen-giden yazılar

Evlenme Hizmetleri

-Vesikalık fotoğraf(Kadın-Erkek ayrı ayrı) 8 Adet
-Evlenme Zarfı 1 Adet
-Evlenme Ehliyet Belgesi Nüfustan onaylı 1 adet
-Sağlık raporu (Evlenmeye Mahsus-Onaylı) 1 adet
-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Kadın-Erkek ayrı ayrı) 1
adet
-2 Şahit
-Evlenme zarfı içerisinde bulunan evlenme
beyannamesi doldurulacak ve müracaat esnasında
teslim edilecektir.
-Müracaatlar Nüfus cüzdanı ile yapılacaktır. (Resimli
ve yıpranmamış olması gerekir.
-Noter tasdikli imza sirküsü
-Kanuni ikametgahı veya adres beyanı
-Vekaleten ihaleye katılacak istekliler adına
vekaletname ve noter tasdikli imza sirküsü
-Tüzel kişilerden yetki belgesi
-Geçici teminat
-İstekli ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği
ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak
girişim beyannamesi
-İlgili birimlerde alacakları yer görme belgesini ibraz
etmeleri gerekir.
-Diğer belgeler
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Emlak İstimlak
Müdürlüğü veya diğer
birimlerden dosya
sunulması halinde
KİRALAMA
5

HİZMETİN
TAMAMLANMA VEYA
BİLGİLDENDİRME
SÜRESİ (EN GEÇ)
- Meclis gündemi
toplantıdan 3 gün önce web
sitesinde yayınlanır. Mutat
vasıtalarla duyurulur.
-Alınan kararlar
kesinleşmesine müteakip
mutat vasıtalarla ilan edilir.
Encümenimize sevk edilen
hususlar bir hafta içerisinde
görüşülerek karara
bağlanır.
Vatandaşlardan veya
kurumlardan gelen dilekçe
ve yazılar bir gün
içerisinde ilgili yerlere
tevdi edilir.
Evlenme akdi için yapılan
başvurular randevu sistemi
ile değerlendirilmektedir.
En geç 7 gün içinde
sonuçlanır.

25 gün

-Noter tasdikli imza sirküsü
-Kanuni ikametgahı veya adres beyanı
-Vekaleten ihaleye katılacak istekliler adına
vekaletname ve noter tasdikli imza sirküsü
-Tüzel kişilerden yetki belgesi
-Geçici teminat
25 gün
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-İstekli ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği
ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak
girişim beyannamesi
-İlgili birimlerde alacakları yer görme belgesini ibraz
etmeleri gerekir.
-Diğer belgeler
Başvuru esnasında, yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi ya da başvurunuzu eksiksiz olarak yaptığınız
halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda, ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine
başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri: Yazı İşleri Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri: Belediye Başkanı
İsim: Hüseyin SOYALP
İsim: Doç.Dr.Fevzi ÖZGÖKÇE
Emlak İstimlak
Müdürlüğü veya diğer
birimlerden dosya
sunulması halinde
SATIŞ

Unvan: Yazı İşleri Müdürü
Adres: Tuşba Belediyesi

Unvan: Belediye Başkanı
Adres: Tuşba Belediyesi

Tel: 0 432 214 00 90- Dahili (210)
Faks:

Tel: 0 432 214 00 90-92-93-Dahili (190)
Faks: 432 214 00 92

Mail: yaziisleri@tusba.bel.tr

Mail: bilgiislem@tusba.bel.tr

