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BALIKESİR İLİ 

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

İŞLETME VE İŞTİREKLER MÜDÜRLÜĞÜ 

Kuruluş Görev Yetki Ve Sorumlulukları İle  

Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ,KAPSAM,DAYANAK,TANIMLAR İLKELER 

Madde 1-AMAÇ 

Bu Yönetmeliğin amacı;Edremit Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 

kuruluş,görev,yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Madde 2-KAPSAM 

Bu Yönetmelik İşletme ve İştirakler Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve 

sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

Madde 3-DAYANAK 

Edremit Belediye Meclisi’nin …….. tarih ve ………nolu kararı ile kurulmuş olan İşletme ve 

İştirakler Müdürlüğüne ait yönetmelik 5393 sayılı Belediye kanununun 48.ve 71. Maddeleri 

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Madde 4- TANIMLAR 

Başkanlık:Edremit Belediye Başkanlığı 

Belediye:Edremit Belediyesi 

Belediye Başkanı:Edremit Belediye Başkanı 

Müdür:İşletme ve İştirakler Müdürü 

Müdürlük:İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 

Personel:İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde görevli tüm personeldir. 

Madde 5-TEŞKİLAT YAPISI 

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Belediye Başkanı’nın mevzuatla belirlenen görev ve 

yetkilerin kullanılması için gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalar aşağıdaki personel eliyle 

yürütülür. 

1.Müdür 

2.Şef 

3.Memur 

4.Sözleşmeli Personel 

5.İşçi Personel 

6.Diğer Personellerden oluşur 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

GÖREV,YETKİ,VE ÇALIŞMA ESASLARI 

Madde 6-GÖREV,YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI 

Teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki çalışma usul ve esaslarını belirleyecek 

hizmetlerin daha etkin,verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 

1.Kaynakları alternatif kullanım biçimlerini gözeterek uygun yatırım planları hazırlamak, 

hazırlanan planları düzenli olarak gözden geçirerek değerlendirmek. 

2.Belediyeye ait açık ve kapalı otoparkları işletmek. 

3.Park, bahçe ve refüj aydınlatmalarını yapmak. 

Madde 7- MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

1. Kendisine bağlı birimler arasında uyumlu bir işbirliği kurar, görevlerin en iyi şekilde 

yürütülmesi için kısa, orta ve uzun vadeli plan, programlar yapar ve uygulanmasını sağlar. 

Uygulamada ortaya çıkacak aksaklıkları giderici tedbirler alır. Uygulama sonuçları hakkında 

Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına bilgi verir. 

2. Personel arasında görev dağılımını yapar. 

3. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i (yürürlükte olan) mevzuat çerçevesinde 

belirler. 

4. Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir. 

5.Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmesini sağlar, koordinasyonu ve düzeni sağlar. 

6.Gelen ve giden evrakları inceler ve gereğini yapar. 

7.Görevi ile ilgili ihalelerin geciktirilmeden yapılmasını sağlar. 

8.Başkanlık makamınca uygunluk görülen programların yürütülmesine karar verme, tedbirler 

alma ve uygulaması. 

9.Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin 

alınması için Başkanlık makamına önerilerde bulunulması. 

10.Birimdeki tüm personelin görev dağılım yetkisi. 

11.Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur. 

12.Müdür gerek gördüğü takdirde müdürlük içindeki personeli ihtiyaç bulunan Müdürlükte ki 

diğer birimlerde görevlendirebilir. 

13.Yapılan çalışmalarla ilgili raporlar hazırlayarak Başkanlığa sunmak. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MADDE 8- ÇALIŞMA,ŞEKİL ESASLARI VE İŞLEYİŞİ 



Görevin Planlanması 

Müdürlük amaçlarının gerçekleştirmesinden başarıyı arttırmak için çalışmalarını 

haftalık,aylık,yıllık olarak planlar ve görevlendirme yaparak çalışma programını 

görevlendirme çerçevesinde yürüyüp yürümediğini takip eder.Planların gerçekçi ve 

uygulanabilir planlar olmasına özen gösterilmelidir. 

Görevin Yürütülmesi 

İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde faaliyetler Müdür tarafından hazırlanan bir plan dahilinde 

yürütülür. Görevin yerine getirilmesinde diğer birimlerle gerekli koordine Müdür ve Müdürün 

yetki verdiği Şefler tarafından sağlanır. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü personeli Belediye 

Başkanlığındaki hiyerarşik yapıya uygun olarak Amirlerinden aldığı emri özverili ve itina ile 

yerine getirmek zorundadır. 

Denetim Yapılması 

Belediye Başkanlığındaki hiyerarşik yapıya uygun olarak birim amir’i Müdürlüğüne ait 

kadroların denetiminden sorumludur. Tespit edilen aksaklıkları zaman geçirmeden düzeltme 

yoluna gidecektir. Disiplinsiz davranışlarda ilgililer hakkında 657 sayılı devlet memurları 

kanunu ve 4857 sayılı iş kanunu ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SON HÜKÜMLER 

Madde 9-İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat 

hükümlerine uyulur. 

Madde 10-YÜRÜRLÜK 

Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Madde 11-YÜRÜTME 

Bu Yönetmelik hükümleri Edremit Belediye Başkanı tarafından yürütülür. 

 

 

     Kamil SAKA       Coşkun TAŞKIN      Hüseyin UZUN        İsmail Cahit EROL 

Belediye Başkanı  Meclis Katibi           Meclis Katibi           Meclis Katibi 

      /Bulunmadı/ 

 

  

  


