
  

T.C. 

BUCA BELEDİYESİ 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Dayanak ve Tanımlar 

 

AMAÇ - KAPSAM: 
Madde 1- Bu Yönetmeliğin Amacı İzmir Buca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumluluklarını 

düzenlemektir ve İzmir Buca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelinin Teşkilat, Görev ve Çalışma Esaslarını kapsar. 
 

DAYANAK 

Madde 2– Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/1-b bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 

TANIM 

Madde 3– Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 
 

 Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlarla ilgili mevzuata uygun olarak Belediyenin Kültürel ve Sosyal 

projeler kapsamında yer alan etkinliklerini, değişen koşullara uygun bir şekilde seçenekli olarak belirleyip Başkanlık onayıyla 

gerçekleştiren birimdir. 

 

 Başkan yada görevlendireceği Başkan Yardımcısı’na bağlı olarak çalışır. Dönemsel olarak belirlenen hedeflere yönelik oluşturulan 

stratejik plan doğrultusunda faaliyetlerini sürdürür. 

  

 Bu faaliyetler sırasında ilgili belediye birimleri, üniversiteler, kamu kurumları, meslek kuruluşları, sendikalar ve  sivil toplum 

kuruluşlarıyla koordineli ve işbirliği halinde çalışır. 

 

 Faaliyetlerini kendi olanaklarıyla düzenleyemeyeceği durumlarda dışarıdan profesyonel hizmet ve destek alır. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Teşkilat 

 

TEŞKİLAT: 

Madde 4 – Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönetiminde 

  

A - MÜDÜRLÜK GÖREVLİLERİ 

 

A1- KOORDİNATÖR 

 Müdürün verdiği talimatların personelce en iyi şekilde yerine getirilmesinden sorumludur. 

 

A2- BÜRO GÖREVLİLERİ 

Müdürlüğün ve bağlı birimlerinin belediye içi ve dışına yönelik tüm yazışmalarının işleme alındığı ve cevaplandırıldığı aynı zamanda 

bünyesinde bulunan merkezlerin tahsisi işlemlerinin yapıldığı birimdir.  
 

A3- GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ 

Müdürlükçe planlanan etkinlik ve organizasyonların hazırlık, tanıtım ve gerçekleştirilmesinden sorumlu birimdir. 

 

 A4- TEKNİK BİRİM GÖREVLİLERİ 
Konferans Salonu'nun ses, ışık vb. teknik ekipmanın bakımını ve sürekli kullanıma hazır halde bulundurulmasını sağlar. Salonun 

kullanımıyla ilgili temizlik ve güvenlik ekipleriyle koordineli olarak çalışır. 

Belediyemizin iç ve dış etkinliklerinde teknik ekipmanın kurulması ve işletiminden sorumludur. 

 

 A5- TAŞINIR KONTROL VE KAYIT YETKİLİSİ 

 Taşınırların kaydı, muhafazası, kullanımı, mal yönetim hesabının verilmesi ve mal yönetim sorumlularıyla bunlar  adına görev 

yapacak olanların belirlenmesine ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve  Bakanlar Kurulunca 

çıkarılan 5018 sayılı Kanunun 44 ncü maddesi uyarınca işlemlerini yürüten birimdir. 

 

 B- BAĞLI BİRİMLER 

 

 B1- KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ  

 Sanatsal ve kültürel çeşitli aktivitelerin bir arada bulunduğu merkezimiz çalışma atölyeleri, sergi salonu, dinleti  alanları vb. 

bölümlerden oluşmaktadır. 

 

 B2- GÜZEL SANATLAR VE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 

Her yaş grubuna yönelik sanatsal, hobi, beceri, yabancı dil, bilgisayar, diksiyon, iletişim gibi konularda ücretsiz kursların verildiği 

merkezdir. Kurslar genellikle 3 er aylık periyodları kapsar. Kayıtlarda dar gelirli ailelerin çocuklarına öncelik verilir. 

 

B3- AZİZ NESİN BİLİM VE EĞİTİM MERKEZİ 

Buca'da yaşayan öğrencilerimize yönelik eğitim desteği faaliyetlerinin gösterildiği merkezimizde gençlerimize bir çok branşta okul 

dışı ders desteği sağlanmakta ve gençlerimizin ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerini amaçlanmaktadır. 

 



  

 B4- KADIN AKTİVİTE MERKEZİ 
Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra çeşitli kurslar ve seminerlerin düzenlendiği merkezlerdir. 
 

B5- PIRLANTA MERKEZLERİ 

3-6 yaş grubundaki çocuklarımıza yönelik oluşturulmuş Okul Öncesi Bakım ve Eğitim Merkezleridir. Buca'nın çeşitli mahallelerinde 

Buca'da ikamet eden yurttaşlarımızın haftada 3 gün 3 er saat olmak üzere ücretsiz olarak yararlandığı merkezlerde, bu yaş grubuna 

yönelik çeşitli eğitim materyalleri kullanılarak en az Lise Çocuk Gelişimi mezunu yada yeterlilik sertifikasına sahip eğitmenlerce 

uygulandığı merkezlerdir. 

 

 B6- SEMT EVLERİ 

Kurulu bulunduğu mahalle ve civar mahallelerdeki halkımızın bir araya geldiği, bulunduğu bölgede öne çıkan  taleplere göre 

çeşitli kurs ve etkinliklerin düzenlendiği buluşma noktalarıdır. 

 

B7-  CHARLİ CHAPLİN MESLEK VE SANAT ATÖLYESİ 

Buca da yaşayan öğrencilerimize yönelik eğitim desteği faaliyetinin yürütüldüğü merkezimizde yetişkinlere yönelik              başta 

okuma yazma ve meslek edindirmeye yönelik ücretsiz kurs faaliyetleri yürütülmektedir. 

 

B8 –TÜRKAN SAYLAN ÇAĞDAŞ YAŞAM MERKEZİ 

Buca da yaşayan Kadınların sosyo-ekonomik gelişimlerini sağlayarak, toplumsal yaşama katılımlarını arttırmayı         amaçlayan 

merkezimizde hobi, sanat ve meslek edindirmeye yönelik ücretsiz kurs faaliyetleri yürütülmektedir. 

 

B9- TARIK AKAN GENÇLİK MERKEZİ 

Buca da yaşayan ve okuyan ; Genç ve Üniversiteli gençlerimiz  Sosyal, Kültürel ve Sporsal faaliyetlerini yürütebileceği, gençlere hitap 

eden çok amaçlı merkez olarak faaliyetlerini yürütmektedir. 

 

DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİLER 

MADDE 5 – (1) Müdürlük, hizmetin bütünlüğü ve sürekliliği ilkesi gereği kurumun diğer birimleri ile koordineli çalışır. 
 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

 

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

Madde 6 –  

(1) KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ 

 1  - Teşkilat İçerisindeki Yeri: 
 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Belediye Başkanına veya başkanın 

görevlendireceği Başkan Yardımcılığına bağlı olarak görev yapar. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tüm 

birimleri denetler, çalışma konularını belirleyerek direktif verir.  

   2- Görev Yetki ve Sorumlulukları: 
       a- Belediye Meclisi Toplantılarına katılmak 

       b- Müdürlüğe ait stratejik planı ve bütçeyi hazırlamak  

c- Çeşitli kültürel, sosyal ve sanatsal etkinlikler düzenlemek 

d- Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Meslek Kuruluşları, Sendikalar, Sivil Toplum Örgütleri v.b ile ortak çalışmalar yaparak, 

gerçekleştirilen organizasyonlara Belediye adına katılım sağlamak ve temsil etmek 

       d- Çeşitli etkinliklerde tüm müdürlükler ile koordineli çalışmak 

       e. Bünyesinde bulunan tüm birimlerin koordineli ve verimli çalışmasını sağlar ve hizmet kalitesi ve sürekliliğini  denetlemek 

        f- Yurt içi ve yurt dışı fuar vb. organizasyonlara katılmak. Kültürel köprüler kurmak. 

 g- Belediye Meclisimizce kabul edilen “Kardeş Şehir”lerle ilişkileri kurmak ve işbirliğini sürdürmek 

                h- Sergi, sinema gösterileri, anma programları, konser, konferans, seminer vb. düzenlemek,  
 

(2) KÜLTÜR SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ŞEFİ 

 1-- Teşkilat İçerisindeki Yeri: 

                 Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı görev yapar. 

 2- Görev Yetki ve Sorumlulukları: 
 Müdürün emir ve direktiflerinin eksiksiz uygulanmasını sağlamak. Müdürlükçe düzenlenen etkinliklerde ihtiyaç  duyulacak 

malzeme ve personelin planlamasını yapmak, gereken zaman ve yerde olmasını organize etmek. Etkinlik  ve organizasyonların 

öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak. Müdürlüğe bağlı birim sorumlularıyla  sürekli iletişimde bulunarak müdürü 

sürekli bilgilendirmek. Müdürlük içerisindeki diğer görevlere katkıda  bulunmak. 

 

(3) BÜRO SORUMLUSU: 

 1- Teşkilat İçerisindeki Yeri: 
                Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı görev yapar. 

 2- Görev Yetki ve Sorumlulukları: 
Müdürün emir ve direktiflerini uygulamak, Müdürlük bünyesinde gerçekleşen tüm yazışmaların kontrolünü sağlamak. Müdürlükte 

çalışan personelin Toplu iş sözleşmeleri ve diğer kanunlardan doğan özlük haklarının ön gördüğü çalışmaları takip ederek müdürüne 

iletmek ve işlemlerini yapmak. 

  

 

 

 

 

 



  

(4) GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ: 

 1- Teşkilat İçerisindeki Yeri: 
                 Kültür ve Sosyal İşler Müdürü direktifinde Müdürlük Şefine bağlı olarak görev yaparlar. 

 2- Görev Yetki ve Sorumlulukları: 
Müdürün emir ve direktiflerini uygulamak. Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlarlarıyla ilgili piyasa 

araştırması yapmak. Gerekli evrak ve tutanakların düzenlenmesini sağlamak. 

 

(5) TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ 

             1- Teşkilat İçerisindeki Yeri: 

  Kültür ve Sosyal İşler Müdürü direktifinde Müdürlük Şefine bağlı olarak görev yapar. 

 2- Görev Yetki ve Sorumlulukları: 
 Müdürün emir ve direktiflerini uygulamak. Edinilen taşınırları teslim almak. Ambarlarda muhafaza etmek.  Kullanıma verilen 

taşınırları teslim etmek. Giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak. Ambar sayımı ve stok kontrolü ve  ihtiyaç planlamasını yapmak. 

Taşınırların korunmasına ilişkin tedbirleri almak, kaybolan veya çalınanları harcama  yetkilisine bildirmek. Taşınır yönetim hesabını 

hazırlamak. 

 

(6) TEKNİK BİRİM GÖREVLİLERİ 

 1- Teşkilat İçerisindeki Yeri: 
 Kültür ve Sosyal İşler Müdürü direktifinde Müdürlük Şefine bağlı görev yapar. 

 2-Görev Yetki ve Sorumlulukları: 
Meclis Salonu ve Konferans Salonu'nun ses, ışık vb. teknik ekipmanının bakımını ve sürekli kullanıma hazır halde bulundurulmasını 

sağlar. Salonun kullanımıyla ilgili temizlik ve güvenlik ekipleriyle koordineli olarak çalışır. 

Belediyemizin iç ve dış etkinliklerinde gerekli teknik ekipmanın kurulması ve işletiminden sorumludur. 

 

(7) KÜLTÜR SANAT MERKEZİ SORUMLUSU 

 1- Teşkilat İçerisindeki Yeri: 

 Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar. 

 2- Görev Yetki ve Sorumlulukları: 

Müdürün emir ve direktiflerini uygulamak, Merkezin düzenini sağlamak, çalışan personeli ve faaliyetleri kontrol ve organize etmek. 

Konukların ve ziyaretçilerin fikirleri doğrultusunda Kültür Sanat Merkezi'ni geliştirmek ve daha iyi hizmet vermesini sağlamak. 

Konuklar, ziyaretçiler ve faaliyetlerle ilgili veritabanı ve istatistikler tutmak. Düzenli olarak müdüre rapor etmekle görevlidir. 

 

(8) KADIN AKTİVİTE MERKEZİ SORUMLUSU 
 1- Teşkilat İçerisindeki Yeri: 

 Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar. 

 2- Görev Yetki ve Sorumlulukları: 

Müdürün emir ve direktiflerini uygulamak, Aktivite Merkezin'in düzenini sağlamak, çalışan personeli ve faaliyetleri kontrol ve 

organize etmek. Üyelerin fikirleri doğrultusunda Aktivite Merkezi geliştirmek ve daha  iyi hizmet vermesini sağlamak. Üyeler ve 

faaliyetlerle ilgili veritabanı ve istatistikler tutmak. Düzenli olarak müdüre rapor etmekle görevlidir. Aktivite Merkezi sayısının birden 

fazla olması durumunda ayrı sorumlular belirlenebilir. 

 

(9) GÜZEL SANATLAR VE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ SORUMLUSU 
 1- Teşkilat İçerisindeki Yeri: 

 Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar. 

 2- Görev Yetki ve Sorumlulukları: 

 Müdürün emir ve direktiflerini uygulamak, Merkezin düzenini sağlamak, çalışan personeli ve faaliyetleri kontrol ve  organize etmek. 

Üyelerin fikirleri doğrultusunda Merkezi geliştirmek ve daha  iyi hizmet vermesini sağlamak. Kursiyer ve faaliyetlerle ilgili veritabanı 

ve istatistikler tutmak. Düzenli olarak müdüre rapor etmekle görevlidir. 

 

  (10)AZİZ NESİN  BİLGİ VE EĞİTİM MERKEZİ SORUMLUSU 
 1- Teşkilat İçerisindeki Yeri: 

 Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar. 

 2- Görev Yetki ve Sorumlulukları: 

 Müdürün emir ve direktiflerini uygulamak, Merkezin düzenini sağlamak, çalışan personeli ve faaliyetleri kontrol ve  organize etmek. 

Üyelerin fikirleri doğrultusunda Merkezi geliştirmek ve daha iyi hizmet vermesini sağlamak. Kursiyer ve faaliyetlerle ilgili veritabanı 

ve istatistikler tutmak. Düzenli olarak müdüre rapor etmekle görevlidir. 

 

(11) PIRLANTA MERKEZİ SORUMLUSU 
 1- Teşkilat İçerisindeki Yeri: 

 Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar. 

 2- Görev Yetki ve Sorumlulukları: 

Müdürün emir ve direktiflerini uygulamak, Merkezin düzenini sağlamak, çalışan personeli ve faaliyetleri kontrol ve organize etmek. 

Üyelerin fikirleri doğrultusunda Merkezi geliştirmek ve daha iyi hizmet vermesini sağlamak. Kursiyer ve faaliyetlerle ilgili veritabanı 

ve istatistikler tutmak. Düzenli olarak müdüre rapor etmekle görevlidir. Pırlanta Merkezi sayısının birden fazla olması durumunda ayrı 

sorumlular belirlenebilir. 

 

(12) SEMT EVİ SORUMLUSU 
 1- Teşkilat İçerisindeki Yeri: 

 Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar. 

 2- Görev Yetki ve Sorumlulukları: 

Müdürün emir ve direktiflerini uygulamak, evlerin düzenini sağlamak, çalışan personeli ve faaliyetleri kontrol ve organize etmek. 

Üyelerin fikirleri doğrultusunda Merkezi geliştirmek ve daha iyi hizmet vermesini sağlamak. Kursiyer ve faaliyetlerle ilgili veritabanı 



  

ve istatistikler tutmak. Düzenli olarak müdüre rapor etmekle görevlidir. Semt Evi sayısının birden fazla olması durumunda ayrı 

sorumlular belirlenebilir. 

 

(13) CHARLİ CHAPLİN MESLEK VE SANAT ATÖLYESİ SORUMLUSU 

1- Teşkilat İçerisindeki Yeri: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar. 

2- Görev Yetki ve Sorumlulukları: 

Müdürün emir ve direktiflerini uygulamak, Merkezin düzenini sağlamak, çalışan personeli ve faaliyetleri kontrol ve organize etmek. 

Üyelerin fikirleri doğrultusunda Merkezi geliştirmek ve daha  iyi hizmet vermesini sağlamak. Kursiyer ve faaliyetlerle ilgili veritabanı 

ve istatistikler tutmak. Düzenli olarak müdüre rapor etmekle görevlidir. 

 

(14) TARIK AKAN GENÇLİK MERKEZİ SORUMLUSU 

1- Teşkilat İçerisindeki Yeri: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar. 

2- Görev Yetki ve Sorumlulukları: 

Müdürün emir ve direktiflerini uygulamak, Merkezin düzenini sağlamak, çalışan personeli ve faaliyetleri kontrol ve organize etmek. 

Üyelerin fikirleri doğrultusunda Merkezi geliştirmek ve daha  iyi hizmet vermesini sağlamak. Kursiyer ve faaliyetlerle ilgili veritabanı 

ve istatistikler tutmak. Düzenli olarak müdüre rapor etmekle görevlidir.  

  

 (15) YENİGÜN ÇAĞDAŞ YAŞAM MERKEZİ SORUMLUSU 

1- Teşkilat İçerisindeki Yeri: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar. 

2- Görev Yetki ve Sorumlulukları: 

Müdürün emir ve direktiflerini uygulamak, Merkezin düzenini sağlamak, çalışan personeli ve faaliyetleri kontrol ve organize etmek. 

Üyelerin fikirleri doğrultusunda Merkezi geliştirmek ve daha  iyi hizmet vermesini sağlamak. Kursiyer ve faaliyetlerle ilgili veritabanı 

ve istatistikler tutmak. Düzenli olarak müdüre rapor etmekle görevlidir.  

 

              Madde 7 – ORTAK GÖREVLER 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevler tanımı içerindeki personelin kadrosuna vasfına ve mesleğine bağlı olarak birden fazla 

görevde bulunabilir ve sorumluluk alabilir. Bu sorumluluğu alan kişiler her görev için ayrı ayrı müdürüne karşı sorumludur. 

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ÇALIŞMA  KONULARI: 

Madde 8 – 
a- İlçemizde kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel değerlerin korunmasına yönelik çalışmalar yapar, farklı kültürel dokuların 

gelecek kuşaklara tanıtılması ve aktarılması için faaliyetlerde bulunur. 

b- Çeşitli dallarda sanatsal, kültürel ve sosyal çalışmaların halkımızla buluşturulmasını sağlar. 

c- İlçemizde bulunan kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent/ ilçe tarihi bakımından önem taşıyan mekanların korunmasını, 

yaşatılmasını ve tanıtılmasını sağlar. 

d- Belediyemizi temsilen ilçemizi tanıtıcı ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonlara katılım sağlar. 

e- Eğitici ve bilinçlendirici söyleşi, panel, seminer, sempozyum, açık oturum, film, multivizyon, dia gösterisi, sergi, sunum, defile ve 

yarışmalar düzenler. 

d- Güzel Sanatlar, beceri kazandırma, meslek edindirme, çeşitli yaş gruplarına eğitim desteği sağlama vb. alanlarda kurslar düzenler / 

düzenlenmesini sağlar. 

e- Kültürel hayata katkıda bulunma amacıyla, çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş, vs hazırlar ve halka ulaşmasını sağlar. 

f- İlçe halkına geleneksel ve evrensel değerlerin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekânlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını 

toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlar. 

g- Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, önemli gün ve haftalara ait etkinlikler düzenler. 

h- Belediyenin bütünsel hizmet ve sosyal belediyecilik anlayışının gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkı sağlar. 

ı- İhtiyaç duyulması halinde, İlçe halkının ve diğer kuruluşların kişisel ve amatör çalışmalarına sergi, gösteri, panel, konferans, seminer 

ve çeşitli konulardaki toplantılarına mekân bulmalarını sağlar. 

i- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76 .bendi gereğince ; Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin 

geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, 

saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, 

kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin 

faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.(Kent Konseyi ile ilgili işlemleri yürütmek.) 

j- Belediyemiz Semtlerinde birimler ( Semt evleri, Çağdaş yaşam merkezleri, Meslek ve etüt merkezleri, Okul öncesi eğitim ve 

özbakım hizmeti veren merkezler, ders desteği veren merkezler ve buna benzer diğer birimler) kurarak kent halkının kolay ulaşabileği 

birimlere yaygın hizmet götürür. 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Denetim 

 

DENETİM 

Madde 9 – (1) Müdürlük çalışmaları ve sonuçları Buca Belediye Başkanı tarafından denetlenir. Müdürlük Başkanın talimatı üzerine 

çalışmaları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi inceleme ve denetlemeye esas olmak üzere sunmakla yükümlüdür. Yılsonu raporunun 

dışında da belli konularda ilgili raporlar başkanlığa sunulabilir. 
 

 



  

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

HÜKÜM BULUNMAYAN HUSUSLAR 
Madde 10 – (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye 

Kanunu hükümleri ile diğer Kanun ve yönetmelik hükümleri uygulanır    
YÜRÜTME 

Madde 11 –  (1) Bu Yönetmelik Buca Belediye Başkanlığınca yürütülür 
YÜRÜRLÜK 

 

Madde 12 – (1) Bu yönetmelik 5393 S.K.Md:18/1 –m bendi gereği Buca Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 S.K. Md.2 

gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. 


