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T.C. 

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ  

GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK  

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 

Amaç ve Kapsam  

MADDE 1  
Bu Yönetmeliğin amacı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk 

ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilmesinde ve yetkilerinin kullanımında başvurulacak 

yöntemleri belirlemek, hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır. Bu 

yönetmelik, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esaslarını 

kapsar.  

 

Dayanak  

MADDE 2  
Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3572 sayılı Yasa ve 2005/9207 sayılı 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine 

dayanılarak hazırlanmıştır 

 

Tanımlar 

MADDE 3 
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;  

a)Belediye: Buca Belediyesi'ni  

b)Meclis: Buca Belediye Başkanlığı Meclisi’ni  

c)Encümen: Buca Belediye Başkanlığı Encümeni’ni  

ç)Başkan: Buca Belediye Başkanı'nı,  

d)Müdür: Ruhsat ve Denetim Müdürü'nü, 

e)Müdürlük: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nü  

f)Personel: Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü,  

g)Mülki İdare: Buca Kaymakamlığı’nı  

ğ)Kolluk: Polis teşkilatını, ifade eder.  

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Teşkilat 

 

Kuruluş ve Teşkilat 

MADDE 4 

23.03.1989 Tarih 01/53 Sayılı İl İdare Kurulu kararı ile İktisat İşleri Müdürlüğü olarak 

Belediyemize devri yapılmıştır. 06.04.2007 Tarih, 63 Sayılı Meclis Kararı ile iptal-ihdası 

yapılmıştır. 24.04.2007 tarihinden itibaren Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak 

çalışmalarına devam etmiştir. 

Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıda ifade edilmiştir. 

a)Müdür 

b)Birim Sorumlusu 

c)Evrak Kayıt  

ç)Sıhhi Müesseseler Birimi 

d)GSM (Gayri Sıhhi Müesseseler) Birimi 

e)İşyeri Kontrol ve Denetim Ekibi 
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f)Ölçü ve Ayar Memurluğu 

 

 

 

Diğer Birimlerle İlişkiler 

MADDE 5 

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

koordineli olarak çalışır. 

 

Bağlılık 

MADDE 6 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Belediye Başkanı’na veya yetkilendireceği Başkan 

Yardımcısı’na bağlıdır.  

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki, Sorumluluk 

 

Müdürlüğün Görevi 

MADDE 7 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, 5393 sayılı yasa ve bağlı bulunulan yönetmelikte 

sayılan görevleri ile Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde Buca 

Belediyesi'nin amaçları, prensip ve politikaları, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri 

doğrultusunda;  

a)İşyerlerine ruhsat verilmesinden,  

b)Ruhsata uygunluğunun denetlenmesinden,  

c)Ruhsatların gereğinin yerine getirilememesi durumunda iptal edilmesinden,  

ç)Çalışma konularına ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi 

gerçekleştirmekle ilgili iş ve işlemleri yürütmekten,  

d)Devir, yenileme ve kapatma işlemlerinin yerine getirilmesinden,  

e)Hafta tatili ruhsatlarının verilmesinden yetkili ve sorumludur.  

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu 

MADDE 8  

a)Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,  

b)Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,  

c)Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,  

ç)Müdürlüğün sevk idare ve disiplininden sorumludur,  

d)Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu 

programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,  

e)Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve 

doğru olarak yerine getirilmesini sağlar,  

f)Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,  

g)Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve 

yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,  

ğ)Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir,  

h)Birimdeki tüm görevlerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapar, 

ı)Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla 

haberleşir,  

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

j)5393 sayılı kanunu ve diğer belediye mevzuatının kendisine yüklediği görev ve 

yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.  
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Birim Sorumlusunun Görev Yetki ve Sorumluluğu 

MADDE 9 

a)Ruhsat ve Denetim Müdürünün vereceği emir ve talimatları yerine getirmek ve 

müdüre karşı sorumlu olmak, 

b)Yapılan işlerle ilgili müdüre bilgi vermek, 

c)Ruhsat almak için müracaatta bulunan; yürürlükteki kanun ve yönetmelik 

hükümlerince ruhsatlandırılmasında sakınca olmadığı tespit edilen; tüm sıhhi, umuma açık 

işyerleri ile 2.ve 3.Sınıf gayrisıhhî işyerlerinin ruhsat işlem dosyalarının hazır hale 

getirilmesini ve ruhsatlandırılmasını sağlamak, 

ç)Yürürlükteki kanun, yönetmelik ve genelgelerdeki değişiklikleri takip etmek ve 

idaresindeki personeli bilgilendirmek, 

d)İdaresindeki personelin kendi aralarında veya mükellefe karşı saygılı ve pozitif 

hareket etmesini sağlamak, 

e)Müdürlük ile alakalı faaliyet raporlarını süresi içerisinde eksiksiz olarak hazırlamak, 

onaya sunmak, ilgili birimlere ulaştırılmasını temin etmek; takibini sağlamak, 

f)Müdürlük arşivinin düzenli işlemesini, dosyaların muhafazasını sağlamak, görevli 

personeli kontrol etmek ve denetlemek.  

 

Personelin Görev Yetki ve Sorumluluğu 

MADDE 10 

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. 

ç)Müdüriyete gelen evrakların içeriğine göre ilgili servislere havale etmek ve 

neticelerini takip etmek, 

d)Gelen evrak ile her bölümden yazılan yazıların müdürlüğün genel kaydından 

geçtikten sonra ilgili birimlere gereği yapılmak ve dosyalarında saklanmak üzere 

gönderilmesini ve takibini sağlamak. 

e)Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde istihdam edilen memur ve diğer personelin şahsi 

dosyalarını tutmak. 

f)Ruhsat müracaatlarını kabul etmek, kontrol birimine iletmek, ruhsatı hazırlanmak, 

verilen ruhsatların gerekli kayıtlarının düzenli olarak tutulması ve arşivlenmesini sağlamak. 

g)GSM (Gayri Sıhhi Müessese) ve Sıhhi İşyeri Ruhsatları: 2. ve 3. sınıf GSM 

ruhsatlarını hazırlamak, verilen ruhsatların gerekli kayıtlarının düzenli olarak tutulması ve 

arşivlenmesini sağlamak. 

ğ)İşyeri Kontrol ve Denetim Ekibi: Müdürlüğün görev alanına giren konularda ilgili 

kanun ve yönetmelikler dahilinde bütün işyerlerinin denetim ve kontrollerinin yapılması ile 

ilgili faaliyette bulunmak.  

h)Ölçü Ayar Memurları: Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalarının yapılması, 

ilçemiz sınırları içinde bulunan ölçü ve tartı aletlerinin denetiminin yapılmasını sağlamak. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Denetim 

 

MADDE 11 

Müdürlük çalışmaları ve sonuçları Buca Belediye Başkanının yetkilendirdiği Başkan 

Yardımcısı tarafından denetlenir. Müdürlük,  talimat gereği her türlü bilgi ve belgeyi inceleme 
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ve denetlemeye esas olmak üzere sunmakla yükümlüdür. Yıl sonu raporunun dışında da belli 

konularla ilgili raporlar Başkanlığa sunulabilir. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm Bulunmayan Hususlar 

MADDE 12 
Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili 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 Meclisinde kabul 

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

ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 


