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]ŞLETME VE 1ŞTiRAKLER MüDURLüĞü
1] NOLU GÜNDEM
YÖNETMELİKLER
Belediyemiz Hiznet Müdürlüklerinden İşletme Ve istiı:ak]er

Müdürlüğü'ne ait Görev Ve Çallşma Esaslarl Yönetmeliğinin güncelLenmesi konusunun
Belediye Meclisimizce değerlendi rilrnes i .
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Konuy}a ilgili İşletme ve İştirakter Müdürlüğü taraflndan yaZllan 22_aA.2a2I
tarih]iVeE.4543sayrllyazrekindeyeralangörevVecalIŞmayönetrneLi.ğiılin
Mecf ise okurimas.ry]a;

İ şLETI@ vE İ şEİRAİG,ER MJDüRLuGü GöREV vE ÇA],IşMA YoNETMEıIGI

BiRiNci BöLüM
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün kuruluş,

görev, yetki ve sorumlu|ukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir,

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelikte işletme ve iştirakler Müdürlüğünün kuruluş, görev

yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
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MADDE 3- (1) Alaşehir Belediye Meclisinin 03,o42013 tarih ve 2oI3A32 sayılı kararı ile norm kadrosu

oluşturulan İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne ait bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mer'i

mevzuata daya nılarak hazırla nm ıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (].) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Belediye : Aleşehir Belediye Başkanlığını,

b) Başkan : Alaşehir Belediye Başkanını,

c) Müdür : İşletme ve İştirakler Müdürünü,

ç) Müdürlük : İşletme ve İştirakler Müdürlüğünü,

d) Personel : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü,

e) Yönerge : İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder

ixiıııci söLüıü
Teşkilat YapIsl

MADDE 5 - (1) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Müdür, Memur, İşçi ve diğer personelden oluşur,

(2) Birimlerin iç organizasyon yapıIarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan şef ve diğer

personeIin yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç

düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

(3) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Organazasyon Şeması Ek-l'de gösterilmiştir

(4) işletme ve iştirakler müdürlüğüne bağlı birimler şunlardır;

(a) ida ri Büro

(b) SosyalTesisler ve Parklar

(c) Aka ryakıt istasyonu

işletme ve iştirakler Müdürlüğünün 6örev, Yetki ve sorumlulukları

MADDE 6- (1) işletme ve iştirakler Müdürlüğü, kendisine bağll işletme Ve iştiraklerin taleplerini, doğrudan

temin Ve ihale yoluyla,4734 sayllı Kamu ihale Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler

doğrultusunda karşılaı Başkanlıkça kurulması kararlaştırılan işletme ve iştiraklerjn kuruluş, iŞleyiŞ ve her türlü iŞ

Ve işlemlerini yürütmek.

(2) Yllllk yatlrlm planına göre kendisine yöneltilen işlerin ihalesinin yapılması, bu işIere ait işlemlerin yer

tesliminden işin bitimine kadar usulünce yapılıp yapılmadlğlnln takip Ve kon

(3) İş huzurunu ve güvenliğini sağlamak

ol etmek

üçüı.ıcü eörürvı
Görev, Yetki ve Sorumluluk

T-
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(4) Çalışan personele hizmet içi eğitim Verilmesini sağlamak.

(5) Ücreti ödemeyenier hakkında yasal takibat yapmak.

(6) Mevzuatın ön gördüğü diğer iş ve işlemleri yapmak, vergi kanunları hükümlerini takip ederek iktisadi

işletmelerle ilgili her türlü sorumlulukları Mali Hizmetler Müdürlüğü ile birlikte yerine getlrmek,

beyannameleri vermek.

(7) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, bu Yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa

dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

İşletme ve İştirakler Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu;

MADDE 7- (1) işletme ve iştirakler Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsiletmek.

(2)Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek.

(3) İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Disiplin

amiridir.

(4) işletme ve iştirakler Müdürlüğü ile Müdürlükler arasında eşgüdüm içerisinde çalışmak.

(5) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak.

(6) ilgili mevzuat Başbakanlık ilgili Bakanlıklar ve Alaşehir Belediye Başkanlığının genelge, yönetmelik, bildiri,

prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek.

(7) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek.

(8) işletme ve iştirakler Müdürlüğünün harcama yetkilisi, müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans

değerlend irmesin i yapmak.

(9) Hangi işlerin kimler tarafından yürütüleceğini Ve Verilen yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir

görev bölümü emri çıkartılarak ilgililerine duyurmak.

(10) Müdürlük görevlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbirleri almak.

(11) Görev alanı içine giren işlerin yıllık yatırım plan ve programını yapmak.

(12) Uygulamaya esas olmak üzere alınan kararların hayata geçirilmesini sağlamak ve hizmetin bir bütünü

olara k yerine getirilmesini sağlamak.

(13) MevzuatIn gerektirdiği diğer görevleri yapmak.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

MADDE 8- (1) işletme ve iştirakler Müdürlüğü, Belediye Başkanı ve bağll bulunduğu Başkan Yardımcısınca

verilen ve bu Yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen

6

çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

vle gereken özen ve
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idari Büro Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

MADDE 9 - (1) Müdürlüğü ilgilendiren her türlü yazışma, evrak takibini kanun, mevzuat, yönetmelik, talimat
bilgileri çerçevesinde gerçekleştirmek.

(2) Yapım, mal ve hizmet alımı işIeri için gerekli evrakIarı hazırlamak.

(3) Alımı yapılan mal ve hizmetin fatura takibi yapmak ve ödemesi için gerekli evrakları hazırlamak.

Sosyal Tesisler ve Parklaıın Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

MADDE 10 - (1) Hizmet Verilen alanın çalışmasıyla ilgili tüm güVenlik önlemlerini alır.

(2) Tesis ve parkların çevresinin ve bünyesindeki kapalı ve açık (bahçe, mutfak, lavobo vb.)alanların temiz ve

düzenli tutulmaslnı sağlar ve buralarda görevli personelin hijyen kurallarına uymaslna özen gösterir.

(3) Bu alanlarda görevli personelin çallşma saatlerinin takibini yapar Ve birim amirine iletir.

(4) Bünyesinde görevli tüm personelin hizmet verilen alan|arda iyi bir ekip olarak uyumlu çalışmasını ve yine bu

alanlarda hizmet verdiği misafirlere karşı özenli, kibar kurum kültürüne uygun davranılmasını sağlar.

(5) Tesis Ve Parklarda gördüğü eksiklikleri ya da karşılaşılan olumsuzIukları birim amirine bildirir-

(6) Alınan ve bünyesinde bulunan her türlü malzemenin (yiyecek, içecek, mobilya vb.) periyodik sayımlarını

yapar ve depo stok durumunu kontrol ederek eksikliklerin giderilmesini sağlar.

(7) Alım yapılacak her türlü malzeme için tedarikçilerle görüşülen konular ve kesilen faturalarla ilgili takibi

yapmak ve yetkili kişileri bilgilendirmek.

Akaryakıt İstasyonu Görev Yetki ve Sorumlulukları;

MADDE ı1- (1)Akaryaklt istasyonunun çallşmaslyla ilgili (ikaz levhaları, gaz alarm cihazı, ikaz butonu, yangın

söndürme cihazı ikaz bandı, yangln sensörü Vb.) tüm güVenlik önlemlerini alır.

(2) Akaryakıt istasyonu, EPDK, TsE, iş Kanunu çerçevesinde faaIiyetiniyürütür.

(3) Yükleniciye her yıl periyodik bak|mlar yaptırılmalı ve belgelerin birer nüshaları saklı tutulmalıdır.

(4) çalışan personele akaryakıt ve lpg dağ|tım firması tarafından eğitim verilmeli, verilen eğitime ilişkin belgeler

dosya la nm a lıd ır.

(5) Akaryakıt istasyonunda sorumlu müdür bulunmalıdır.

(6) tank sahasındaki tutuşmaya karşı otlar temizlenmelidir.

(7) seyyar yangin söndürme tüplerinin 6 aylık sürelerde periyodik olarak kontrolleri yapılmalıdır

>.
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(9) Sorumluluğu dahilinde devam eden işler ile ilgili müdüre gerekli bilgileri aktarır ve bu tür bilgileri istatistik
veri haline getiriı

DÖRDÜNCÜ BÖtÜM

işbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği

MADDE 12- (1) Müdüriük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır

(2) Müdürlüğe 8elen tüm evraklar toplanlp konularlna göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

(3) Müdüı evrakları gereği için ilgili personele havale eder.

(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları

durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan

eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunIudur. Devir-teslim yapılmadan

görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(5) Çallşanln ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir

tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer Müdürlük, Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 13- (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzasl ile yürütülür.

(2) Müdürlüğün, Beledlye dlşl özel Ve tüzel kişileı VaIilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili

gerekli görülen yazışmalar; memur, büro sorumlusu, Müdür parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği

Başkan Yardlmclslnln imzasl ile yürütülür.

MADDE 15 - (1) Bu yönetmelik h üküm lerini Ala şehir Belediye Başkanl yürüt
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Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelİkte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 1lF (1) iş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun, yÖnetmelik ve

mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 15 - (1) Bu YönetmeIik hükümleri Alaşehir Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme
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İşletme ve İŞtirakLer Müdürlüğü tarafandan yapl]an aÇakiaman]n ardrndan,.
günceLfenen iŞletme ve İştirakler Müdür]üğü Görev Ve callŞma Yönelmefiğinj1 kaDufü
oylamaya sunuldu. Yaprlan oylama sonucunda oturunda me\.cut t;1rü üye]Çİ L.] .Je

Be.Lediye BaŞkanlnln evet oyLaray]a oybirliğiyte, 5393 sayafa Belediye Kanunu'nun
1B/m naddesi gereği kabul edildl .

DAG METİN YAŞAR
YEDEK MECİIS KATIBIBAşKANI YEDEK MEcLis KATİBi
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