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T.C. 

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK  

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1  

Bu Yönetmelik İşletme ve İştirakler 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 Kanunu’nun 15/1-b bendi 

ve ilgili diğer 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 ve İştirakler  Müdürlüğünü,  

d) Müdür: İşletme ve İştirakler  Müdürünü,  

e) Şef: İşletme ve İştirakler  Müdürlüğünde kadrolu şefi,  

f) Personel İşletme ve İştirakler  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 ve İştirakler Müdürlüğü 03.09.2014 Tarih ve 2014/129 Sayılı Meclis Kararı ile 

ihdas edilmiştir. Müdürlük 27.01.2015 tarihinde kurulmuştur. 

Müdürlük teşkilat yapısı aşağıda ifade edilmektedir. 

a)İşletme ve iştirakler Müdürü 

b)Şef 

c)Memur 

ç)İşçi 

d)Diğer çalışanlar 
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Diğer Birimlerle İlişkiler  

MADDE 5  

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

koordineli olarak çalışır 

 

Bağlılık 

MADDE 6 

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Belediye Başkanı’na 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 

a)Müdürlüğe bağlı personelin işbirliği içerisinde çalışmasını ve hizmetin bir bütün 

olarak yürütülmesini sağlamak 

b)Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda hizmetlerin etkin ve verimli bir 

şekilde yürütülmesi 

c)Mevzuattaki değişiklikleri takip etmek 

ç)Belediyenin işletme ve iştirakleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek  

d)Üst Yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 8  

İşletme ve İştirakler Müdürü’nün görevleri 

a)Belediyenin işletme ve iştirakleriyle ilgili çalışmaları yürütmek   

b)Müdürlüğe bağlı personel arasında koordinasyonu sağlamak 

c)Müdürlüğün görev alanına giren konularda hizmetlerin sağlıklı ve mevzuata uygun 

bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 

ç)Mevzuattaki değişiklikleri takip etmek. 

d)Müdürlüğe ulaşan evrakların personel arasında dağıtımı ve denetimini sağlamak. 

e)Hazırlanan yazışmaları denetlemek, yönlendirmek ve onaylamak. 

f)İşletme ve İştirakler Müdürlüğünü denetlemek ve çalışma konularında direktif 

vermek. 

g)Müdürlüğün harcama yetkilisi ve ihale yetkilisi olarak, Müdürlüğün bütçe 

planlamasını yapmak, müdürlük harcamalarının bütçeye uygun ve yasalar çerçevesinde 

yapılmasını sağlamak.  

ğ)Müdürlüğün stratejik planını, performans programını ve faaliyet raporunu 

hazırlamak, iş ve işlemlerin bunlara uygun yürütülmesini sağlamak. 

h)İşletme ve İştirakler Müdürü, bu yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine 

getirilmesinden ve koordinasyonundan Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcısına karşı 

birinci derecede sorumludur.  

 

Şefin görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 9  

a)Müdürlüğün görevlerini mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapmak. 

b)Şefliği ile ilgili yazışmaların takibini yapmak. 

c)Şef bu yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden ve 

koordinasyonundan, İşletme ve İştirakler Müdürüne karşı sorumludur. 
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Birimlerin görev yetki ve sorumluluğu 

MADDE 10 

Tüm birimler 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. 

Ayrıca, müdürlüğün görev alanına uygun olarak; 

ç)Kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli tüm işlemleri 

yapmak. 

d)Yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirme memurluğu yapmak ve 

kayıtlarını tutmak.. 

e)İşletme ve İştirakler Müdürünün verdiği diğer işleri yapmakla yükümlüdür. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Denetim 

 

MADDE 11 

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.  


