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T.C. 

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK  

 

BİRİNCİ BÖLÜM    

       Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 

Bu yönetmeliğin amacı Muhtarlık İşleri Müdürlüğü teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, 

görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha 

etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır. Bu yönetmelik Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün; 

hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 2 

Bu yönetmelik, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesi 

ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar  

MADDE 3 

Bu yönetmelikte geçen  

a)Başkan: Buca Belediye Başkanı’nı, 

b)Başkan Yardımcısı: Buca Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün bağlı 

bulunduğu  

c)Başkan Yardımcısı’nı, 

ç)Başkanlık Makamı: Buca Belediyesi Başkanlık Makamı’nı, 

d)Belediye: Buca Belediyesi’ni, 

e)Encümen: Buca Belediye Başkanlığı Encümeni’ni 

f)Meclis: Buca Belediye Başkanlığı Meclisi’ni, 

g)Müdür: Buca Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü’nü 

ğ)Müdürlük: Buca Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nü ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Teşkilat 

 

Kuruluş ve Teşkilat 

MADDE 4 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 05.05.2015 Tarih ve 2015/71 Sayılı Meclis Kararı ile 

ihdas edilmiştir. Müdürlük 22.01.2016 tarihinde kurulmuştur. 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı aşağıda ifade edilmiştir.  

a)Müdür  

b)Şef  

c)Memurlar 

ç)İşçiler  

d)Sözleşmeli Personel 

e)Diğer Personel 
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Diğer Birimlerle İlişkiler 

MADDE 5 

a)Müdürlük, hizmetin bütünlüğü ve sürekliliği ilkesi gereği kurumun diğer birimleri 

ile koordineli olarak çalışır.  

b)Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, Belediye 

dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve 

diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı 

Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. 

c)Belediyemizin tüm birimleri tarafından üretilen iş ve hizmetlerin muhtarlarımıza 

bilgi olarak ulaşması sağlanır. 

 

Bağlılık 

MADDE 6 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü; üst yönetici olarak Belediye Başkanına veya Başkanının 

görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışmalarını sürdürür. 

Müdürlüğün organizasyon şemasındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; müdürün teklifi, 

ilgili başkan yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve 

yürürlüğe girer. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki, Sorumluluk 

 

Müdürlüğün görevi 

MADDE 7 

a)Buca ilçe sınırları içerisinde yer alan mahallelerimizin sorunlarına çözüm üretmek, 

eksiklikleri gidermek, talepleri değerlendirmek üzere muhtarlarımız ile müdürlüklerimiz 

arasındaki koordinasyonu sağlamak. 

b)Muhtarların bilgilerini tutmak, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve diğer Müdürlükleri 

ilgilendiren konularda yazışma işlemlerini yürütmek, arşivlemek, gelen-giden evrak 

kayıtlarını tutmak. 

c)Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri 

elektronik ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini 

takip etmek. 

ç)Gelen taleplerden, yerine getirilenleri ve yerine getirilemeyenlerin gerekçesini 

sisteme işlemek. 

d)Muhtarlıklar ile ortak görev yapılması gereken konularda koordinasyonu sağlamak, 

bununla ilgili diğer birimler ile gerekli yazışma ve çalışmaları yapmak. 

e)Muhtarlık İşleri Müdürlüğü faaliyet kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların 

uygulama adımlarını belirlemek. 

f)Muhtarlar ile kurulan iletişim doğrultusunda mahallenin sorunlarını yerinde tespit 

etmek, sorunların çözümü için ilgili müdürlüklere iletmek, çözüm sürecinin takibini yapmak 

ve muhtarları bilgilendirmek. 

g)Tüm etkinliklere muhtarlarımızın katılımını sağlamak. 

 

Müdürün görev yetki ve sorumluluğu 

MADDE 8 

Bu yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden ve koordinasyonundan 

öncelikle bağlı olduğu Belediye Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı birinci 

derecede sorumludur. 
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a)Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir. 

b)Müdürlüğün sevk, idare ve disiplinden sorumludur. 

c)Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne verilen bütçeyi ilgili mevzuatlara uygun olarak 

harcamak ve kayıtlarını tutmak. 

ç)Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli ve ayrıntılı olarak veri toplamak (cinsiyet bilgisi 

içeren), Mahalle bazında değerlendirmek, rapor hazırlanmak ve bu doğrultuda uygulanan 

sistemleri yönetilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek. 

d)Muhtarlardan gelen taleplere sistem üzerinden cevap vermek, ayrıca muhtarların 

mail adreslerine elektronik posta ile bildirmek. 

e)Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. 

f)Başkanın, muhtarlarla ilgili yazılı ve sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, 

takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak. 

g)Muhtarlarla ilgili Başkanlığa intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikayet, öneri vb. 

konuların izlenmesi ile sonuçların ilgililere en kısa zamanda iletilmesini sağlamak. 

ğ)Yürütülecek faaliyetler sırasında Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları 

ile iyi ve etkin bir işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek. 

h)Başkanlık tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

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

hazırlamak, 

i)Belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalar ile projeler konusunda Muhtarları 

bilgilendirmek. Gerektiğinde muhtarlara yönelik brifing ve tanıtım toplantıları düzenlemek. 

j)Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün tüm görevli personeli ile ilgili gerekli denetimleri 

yapmak veya yaptırmak. 

k)Yürütülecek faaliyetler sırasında Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları 

ile iyi ve etkin bir işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek. 

l)Başkanlık tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

m)Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu 

sağlamak. 

n)Müdürlük bünyesinde görev yapan personelin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve 

doğru olarak yerine getirilmesini sağlamak. 

 

Şefin görev yetki ve sorumluluğu 

MADDE 9 

Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, 

yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri 

doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde 

Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir. 

 

Personelin görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 10 
Personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

a)Personel, bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde, emir ve 

talimatlar doğrultusunda gereken özen ve sürati göstererek yapmak. 

b)Personel, görev tanımında yer almayan, ancak amirleri tarafından göreviyle alakalı 

verilecek diğer görevleri de yerine getirmek. 

c)Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine 

getirmek. 

ç)Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek. Bu amaçlı etkinliklere istekli 

olarak katılmak. 
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d)Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya 

koymak. 

e)İş bölüşümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon 

içerisinde çalışmak. 

f)Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine 

getirmek. 

g)Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini 

devamlı artırmak. 

ğ)Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz 

hazırlamak. 

h)Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirmek. 

ı)Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol etmek. 

i)Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli 

tutmak. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunmamak. 

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

gözetmeden her vatandaşa eşit davranmak. 

k)Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla 

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

gerçekleştirmeden görevinden ayrılmamak. 

l)Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenle yürütülmesi, personel 

arasındaki düzenin sağlanması için gayret ve çaba göstermek. Olumsuz bir durumda konuyu 

müdüre yansıtarak müdürün bu konuda gerekli önlemleri almasını sağlamak. 

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

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

n)Personel görevlerini yaparken mevzuatın kendisine tanımış olduğu ve amirlerinin 

verdiği tüm yetkilere sahiptir. 

o)Personel iş ve işlemlerden amirlerine karşı hiyerarşik olarak sorumludur. 

ö)Müdürün kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında 

kullanılmasından sorumludur. 

 

 

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. 
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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 Meclisinde kabul 

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

ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

 

 


