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T.C. 

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  

GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK  

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 
Bu Yönetmelik;  İşletme Müdürlüğü’nün çalışması, Belediyenin genel teşkilat yapısı içindeki 

yeri, diğer birimlerle olan ilişkileri ile ilgili usul ve esasları düzenler ve kapsar. 

  

Dayanak 

MADDE 2 

Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/1-b bendi ve diğer 

ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar  

MADDE 3 
Bu yönetmeliğin uygulanmasında;  

a)Belediye: Buca Belediyesini,  

b)Başkan: Buca Belediye Başkanını,  

c)Başkan Yardımcısı: Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen 

Başkan Yardımcısını,  

ç)Müdürlük: İşletme Müdürlüğünü,  

d)Müdür: İşletme Müdürünü,  

e)Şef: İşletme Müdürlüğünde kadrolu şefi,  

f)Personel: İşletme Müdürlüğü’nde görevli memur, işçi, diğer çalışanları,  

g)Memur: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince devlet ve diğer kamu tüzel 

kişilerince yürütülen aslı ve sürekli kamu hizmetlerini yerine getiren personeli,  

ğ)İşçi: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’ncü maddesinin (A), (B) ve (C) 

fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi olarak sürekli işçi 

kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile geçici iş 

pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici 

işçileri,  

h)Diğer çalışanlar: Hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personeli ifade eder. 
 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Teşkilat 

 

Kuruluş ve Teşkilat 

MADDE 4 

İşletme Müdürlüğü’nün 06.04.2007 Tarih, 63 Sayılı Meclis Kararı ile ihdası 

yapılmıştır. Müdürlük 24.04.2007 tarihinde kurulmuştur. 

Müdürlüğümüzde, 1 müdür, 1 şef, 2 satın alma görevlisi ve piyasa fiyat araştırmacısı, 

1 taşınır kontrol yetkilisi, 1 gerçekleştirme görevlisi ve 1 muhasebe personeli, mutfakta 1 baş 

aşçı, 3 aşçı yardımcısı, 5 bulaşıkçı ile 3 temizlik görevlisi şirket personeli olmak üzere toplam 

18 personel bulunmaktadır. 
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Müdürlük teşkilat yapısı aşağıdaki şekildedir: 

a)İşletme Müdürlüğü 

b)Yemekhane 

 

Diğer Birimlerle İlişkiler  

MADDE 5 

Müdürlük, hizmetin bütünlüğü ve sürekliliği ilkesi gereği kurumun diğer birimleri ile 

koordineli olarak çalışır.        

 

Bağlılık  

 MADDE 6 

İşletme Müdürlüğü Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev 

yapar. Müdürlüğe talimat verme yetkisi Buca Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısına 

aittir. 

     

                     

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki, Sorumluluk 

       

 Müdürlüğün görevi 

MADDE 7 

Müdürlüğümüz Devlet Memurları Kanunun 212.maddesine dayanılarak hazırlanan 

19.11.1986 tarih ve 11220 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Devlet 

Memurları Yiyecek Yönetmeliğinin 4.maddesinde yemek bedelinin bütçeden karşılanmayan 

kısmının yemek yiyenlerden alınacağı hükmüne dayanarak çalışmalarını yürütmekte olup, 

a)Memur, işçi, sözleşmeli personel, diğer çalışanlar, stajyer öğrenciler ve dışarıdan 

katılım sağlayan misafirlere ücret mukabilinde yemek hizmeti verilmesini sağlamak.  

b)Yemekhanenin hazırlanması ve günlük yemek dağılımının sağlanması. 

c)Yemekhanenin bakım, onarım, hijyen şartlarının sağlanması. 

 

Müdürün görev yetki ve sorumluluğu 

MADDE 8 

a)5393, 4734 ve diğer mevzuatlara göre satın alma ve ambarı sevk ve idare etmek. 

            b)Elemanları sevk ve idare etmek. 

            c)Yemekhanenin işletilmesinden sorumlu olmak. 

 ç)Yemekhanenin ihtiyaçlarını tespit etmek. 

d)Yemekler ile ilgili talep ve şikâyetleri dikkate almak. 

e)Yemekhane ile ilgili talep ve şikâyetleri dikkate almak. 

f)Yemekhaneye alınacak malzemeler için ön araştırma yaptırmak. 

g)Yemekhane için gelen malzemeleri ambarlarda muhafaza edilmesini sağlamak. 

ğ)Günlük yemek listesinin düzenli bir şekilde çıkarılmasını sağlamak. 

h)Hijyen konusunda özen göstermek. 

ı)Gelen malzemenin kaliteli olmasına özen göstermek. 

i)Müdürlüğün, stratejik planı, birim performans programı ve faaliyet raporunu 

hazırlamak, 

j)Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

İşletme Müdürü, bu yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden ve 

koordinasyonundan Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcısına karşı birinci derecede 

sorumludur.  
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Şefin görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 9 

a)Müdürün izinli ve raporlu olduğu dönemlerde müdür vekilliği yapar. 

b)Bu dönemde tüm yazışmalarda ve banka işlemlerinde müdürün yerine imza atmaya 

yetkili kişidir.  

c)Elemanları sevk ve idare eder.  

ç)Yemekhanenin işletilmesinden sorumludur. 

d)Yemekhanenin ihtiyaçlarını tespit eder. 

 

Personelin görev, yetki ve sorumluluğu  

MADDE 10 

Tüm personel aşağıdaki genel ilkeler çerçevesinde iş ve işlemlerini yürütmek 

zorundadır. 

a)Irk, cinsiyet, yaş, inanç, siyasi düşünce, sınıf, kabiliyet ve benzeri hiçbir ayrımcılığı 

gözetmeden her vatandaşa eşit davranmak. 

b)Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli 

evrakı, bilgiyi kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmek. Devir işlemini 

gerçekleştirmeden görevinden ayrılmamak. 

c)Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket etmek. 

Uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışmak. 

 

Ambar Memuru  
 a)Yemekhanede kullanılmak üzere alınan malzemelerin kontrollerini yapmak. 

 b)Alınan malzemelerin depolarda uygun koşullarda saklanmasını sağlamak. 

 c)Alınan malzemelerin faturalarının bilgisayar ortamında girişlerini yapmak. 

 ç)Stokta biten malzemelerin kontrolünü yapıp günlük ve aylık ihtiyaç listeleri 

hazırlamak. 

 d)Aşçı ile birlikte günlük çıkışları yapmak. 

 e)Aylık maliyeti hesaplamak. 

 f)Aylık yemek listelerini müdür ve aşçı ile birlikte hazırlamak. 

 g)Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 

 

Satın Alma ve Piyasa Fiyat Araştırmacısı  
 a)Müdürün verdiği liste doğrultusunda teklif almak koşulu ile piyasa araştırması 

yapmak. 

 b)Günlük ihtiyaç doğrultusunda sebze ve meyve alımını sağlamak. 

 c)Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 

 ç)Ay sonunda İşletme Müdürlüğü ile ilgili raporları hazırlamak. 

 d)Satın alma Memuruna yardımcı olmak. 

 e)Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 

 

 Muhasebe Elemanı 

a)Muhasebe fişi düzenler. 

b)Cari hesap defteri tutar. 

c)Banka gelir giderini takip eder. 

ç)Borç alacak durumunu belirler. 

d)Aylık mizan hazırlar. 

e)Yıl sonu gelir gider cetveli düzenler. 

f)Memur, işçi, sözleşmeli personel ve stajyer yemek kesintilerini maaş durumlarına 

göre belirler. 
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Büro Elemanı 
 a)Kurum içi iç ve dış yazışmaları takip etmek. 

 b)Sorumlu olduğu görevlerdeki evrakların dosyalama işlerini yürütmek. 

 c)Müdürlük içerisinde yapılacak toplantıları amirinden aldığı bilgiler doğrultusunda 

organize etmek, toplantı tutanaklarını tutmak. 

 ç)Müdürlük personelinin, kanuni ve idari kayıtlarının tutulmasını sağlamak. 

 d)Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 

e)Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve 

niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma 

verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek. 

f)Harcama talimatı üzerine işin yaptırılması ve mal ve hizmet alınması. 

 

Aşçı  
           a)Belediye yemekhanesinde günlük olarak öğle yemeklerinin yapılmasından 

sorumludur. 

          b)Ertesi günün yemek hazırlığını yapmak. 

          c)Yemek dağıtımının yapılmasını kontrol ve koordine etmek. 

          ç)Yemekhanenin temizliğinin yapılmasını kontrol etmek. 

          d)Yemekhane içinde çalışanlar arasında görev dağılımı yapmak. 

          e)Bulaşıkların yıkanmasını kontrol etmek. 

          f)İdarecinin olmadığı günlerde idareciliğin yapılması. 

          g)Eksik malzemeyi kayda geçmek ve temini için amire bildirmek. 

          ğ)Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 

 

          Yardımcı aşçı 

          a)Günlük yemeklerin yapımında aşçıya yardımcı olmak. 

          b)Aşçının olmadığı günlerde yemeklerin yapılmasından sorumlu olmak. 

          c)Yemeklerin dağıtımında servis görevini yürütmek. 

          ç)Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 

 

          Tatlı Ustası 

          a)Günlük yemeklerin yapımında aşçıya yardımcı olmak. 

          b)Aylık olarak çıkarılan yemek listesi doğrultusunda günlük tatlıların yapımını 

sağlamak. 

          c)Yapılacak tatlılar için malzeme tespiti yapmak. 

          ç)Yemeklerin dağıtımında servis görevini yürütmek. 

          d)Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 

 

          Bulaşıkçı 

          a)Günlük olarak yemekhanenin tüm bulaşıklarının yıkanmasını sağlamak. 

          b)Gün içinde gerektiğinde aşçıya yardımcı olmak. 

          c)Yemekhanenin genel temizliğinden sorumlu olmak. 

          ç)Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 

 

          Temizlik Görevlisi 

          a)Yemeklerin düzeninden ve servisinden sorumlu olmak. 

          b)Yemekhanenin masa ve sandalye düzenini sağlamak. 

          c)Yemekhanenin temizliğini kontrol etmek. 

          ç)Gerektiğinde aşçılara yardımcı olmak. 

          d)Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Denetim 

 

MADDE 11 

            Müdürlük, Devlet Memurlarına yiyecek yardımı yapılması amacı ile Belediye bütçesine 

konulan ödenekle personel kesintilerinden sağlanan gelirleri yemek servislerinde 

kullanılmasını sağlamaktadır. Yemek Servisi Komisyon Üyeleri bir Başkan Yardımcısı ve 

dört üyeden olmak üzere beş kişiden oluşur. Bu komisyon yemek servisinin sevk ve 

idaresinden bu yönerge hükümleri doğrultusunda yetkili ve sorumludur. Komisyon 

Üyelerince alınan kararlar karar defterine yazılır. Üyelere imzalatılır. Müdürlük çalışmaları ve 

sonuçları Buca Belediye Başkanı ve bağlı olunan Başkan Yardımcısı tarafından denetlenir. 

Müdürlük, Başkanın ve bağlı olunan Başkan Yardımcısının talimatı üzerine çalışmaları ile 

ilgili her türlü bilgi ve belgeyi inceleme ve denetlemeye esas olmak üzere sunmakla 

yükümlüdür. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

         Hüküm Bulunmayan Hususlar  

         MADDE 12  

         Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, ilgili diğer mevzuat hükümleri 

uygulanır. 

              

   Yürütme  

         MADDE 13            

          Bu Yönetmelik hükümleri Buca Belediye Başkanlığı’nca yürütülür. 

 

          Yürürlük  

          MADDE 14              
           Bu Yönetmelik; 5393 S.K.md:18/1-m bendi gereği Buca Belediye Meclisi’nde kabul 

edildikten sonra 3011 S.K.md:2 gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile 

ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.            

               


