İKTİSAT (TRAFİK) MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI
TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve YETKİLERİ
Kanunların verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyemizin yetkileri ve
imtiyazları” başlığı altında yer alan 15. maddesinin ( J ) fıkrası kapsamında olan
otobüs terminalinin işletmeciliği, acente, büfe, vb. işyerleri niteliği taşıyan bölümleri
ihale ile kiraya vermek suretiyle özel veya tüzel kişilerce işletilmesini sağlamak.
Belediye Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Dolmuş, Taksi ve Okul Servislerinde
uygulanacak olan toplu taşıma ücretlerini tespit etmek.
“2918 sayılı karayolları trafik kanunun 10.Maddesi ayrıca Karayolları Trafik Kanunun
15. ve 16. maddelerinin Belediyelere vermiş olduğu görev ve yetkileri yerine
getirmek, 4925 sayılı karayolları taşıma kanunu gereği il sınırları içerisindeki
taşımalar ile 100 km. kadar olan şehirlerarası taşımaların düzenlenmesi İl - İlçe Trafik
Komisyonunca iş birliği yapılmak suretiyle yerine getirmek’’
Mevcut trafik sinyalizasyon şebekesinin en iyi trafik akışını sağlayacak şekilde
yönetimi ile ilgili tüm faaliyetlerin bir bütün Giresun Belediyesinin temel stratejileri ve
politikaları uyarınca, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde yürütülmesini ve
denetimini sağlamak.
Ana arterler üzerindeki kavşaklarda tesis edilen sinyalizasyon şebekesinin en iyi trafik
akışını sürekli kılacak şekilde çalışmasının temini için gerekli çalışmaları yapmak
amacıyla; trafiği bir bütün olarak planlamak, organize etmek, yönlendirmek, koordine
etmek ve denetlemek.
Ana ve ara arter, Devlet yolları üzerinde trafik emniyetini ve güvenliğini sağlamak
amacıyla yatay-düşey trafik işaretlemelerini yapmak ve yaptırmak, Kamu, kurum ve
kuruluşları ile vatandaşların talepleri doğrultusunda Müdürlük bünyesinde projeler
hazırlamak, uygulamak ve uygulatmak.
Daha güvenli ve hızlı şekilde ilerlemesinin sağlanması için trafikle ilgili birimlere bu
bilgileri aktarmak ve koordinasyonun sağlanması.
Belediye Başkanınca verilecek diğer benzeri görevleri ifa etmek.
KALİTE POLİTİKAMIZ
Belediyemiz Misyon, Vizyon ve İlkelerimiz doğrultusunda vatandaşlarımıza sunulan
hizmet kalitesini ve vatandaşlarımızın hizmetlerden duyduğu memnuniyeti her yıl bir
önceki yıldan daha üst seviyeye çıkarmak.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV VE ÇALIŞMA ALANLARI
Belediyenin yapım ve bakımından sorumlu olduğu yolların, trafik düzenini ve
güvenliğini sağlamak.
Lüzum görülen kavşaklara ve yerlere trafik ışık, işaret levhaları koymak ve yer
işaretlemelerini yapmak.
Karayolları yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda, gerekli tedbirleri almak,
aldırmak ve denetlemek.
Yapımından sorumlu yollarda trafik için tehlike teşkil eden engelleri gece veya
gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek veya ortadan kaldırmak.
İnceleme raporları doğrultusunda trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde, yetkililerce
teklif edilen tedbirleri almak.
Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yapılmasını sağlamak.
Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak veya yaptırmak.
Belediye sınırları içerisinde toplu taşımacılık yapan, özel halk otobüsü ve dolmuş gibi
toplu taşıma araçlarını denetlemek.
Ruhsatlı Özel Halk Otobüsleri ve Dolmuşların kendilerine tahsis edilen hatta
çalışmalarını sağlamak.
Mücavir alan sınırları içerisindeki, Karayolları kenarına yapılan yapı ve tesislere
Geçiş Yolu İzin Belgesi vermek.
Her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını zaman ve güzergahlarını
belirlemek, durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan vb. yerler üzerinde
araç park yerlerini tespit etmek.
Şeffaflık ve açıklık, etkinlik ve verimlilik
Tam anlamıyla teknik, sosyal ve katılımcı bir Belediyecilik yapmak
Hukuk çerçevesinde herkese eşit davranmak
Vatandaş memnuniyetini ön planda tutmak
Daima güler yüz ve hoşgörü anlayışı içerisinde üstün hizmet sunmak
Araştırmacı ve geliştirmeye açık olmak
Her kurum ve kuruluşla koordineli ve işbirliği içinde olmak
Önerileri dikkatle değerlendirmek
Önce insan düsturu ile çalışmak
Gelişmelere ve yeniliklere açık olmak
Yaptığı her işi ilk defada, doğru, zamanında ve kaliteli yapmak
Yaptığı her işin hesabını verebilir olmak
Yapacağı çalışmalarda daima geleceği ön görerek çalışmak
Şehrin menfaatini kişisel menfaatlerden önde tutmak
Çalışmalarında gelişen şartları takip etmek ve değerlendirmek
Öncelikli ihtiyaçlara göre iş yapmak
Herkesin hakkını korumak ve kimseye zarar vermemek
Herkesin hakkını korumak ve kimseye zarar vermemek

