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ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; işletme ve İştirakler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve 

sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve 

sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinin (b) bendi ile 71. 

maddesinde açıklanan hükümlere dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında; 

a) Başkanlık: Ataşehir Belediye Başkanlığını, 

b) Başkan: Ataşehir Belediye Başkanını, 

c) Başkan Yardımcısı: Ataşehir işletme ve İştirakler Müdürlüğünün bağlı olduğu Başkan 

Yardımcısını, 

ç) Müdür: İşletme ve İştirakler Müdürünü, 

d) Müdürlük: işletme ve İştirakler Müdürlüğünü, 

e) Personel: Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü, 

f) Yönetmelik: işletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Teşkilat Yapısı 

MADDE 5-(1) işletme ve İştirakler Müdürlüğü; Müdür, Şef, Memur, işçi ve Sözleşmeli Personelden 

oluşur. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 6- işletme ve İştirakler Müdürlüğünün Görevleri 

a) Belediyeye bağlı şirket, işletme ve diğer organizasyonlar ile ilgili bilgi akışı, işbirliği ve 

kaynaklarının kullanımını planlama ve istihdam gibi konularda etkin bir eşgüdümün sağlanması 

için gerekli her türlü girişimde bulunmak. 

b) 696 Sayılı KHK gereğince kurulan Belediye şirketi ile bu şirkette istihdam edilecek personellerin 

her türlü iş ve işlemlerini yapmak. 

c) Belediye sorumluluk alanları içerisinde bulunan tesislerin kuruluş ve işleyiş işlemlerini yürütmek. 

ç ) 5018 Sayılı Mali Kontrol Kanunu'na göre Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak. 

d) Kurulması kararlaştırılan işletme ve İştirakler Müdürlüğünün kuruluş aşamasında her türlü iş ve 

işlemlerini yürütmek. 

e) Sorumluluk alanları içerisinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak. 

f) Müdürlüğümüz yetki alanı içerisinde olan şirket bünyesinde çalışan personelin maaş 

ödemelerinin takibini yapmak, 

g) Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan şirketlerin mevzuatın öngördüğü şekillerde kontrolünü 

yapmak. Vergi kanunu hükümlerini takip ederek iktisadi işletmelerle ilgili her türlü 

sorumluluklarını yerine getirip getirilmediğini kontrol ederek, ilgili kanundaki değişikleri takip 

etmek. 

ğ)   Müdürlüğün iş akışını belirlemek ve güncellemek. 

h) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili toplantılar düzenlemek ve sonuçları değerlendirmek. 

İşletme ve İştirakler Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 7- 

a) Müdürlüğün yönetiminde yetkili kişidir. 

b) işletme ve İştirakler Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder. 

c) Müdürlüğün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi Ve Müdürlük personelinin amiridir. 

ç) Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasındaki koordinasyonu sağlar. 

d) Müdürlüğün yıllık bütçesinin hazırlanmasını sağlar. 

e) Personel arasında yazılı ve sözlü görev dağılımı yapar. 

f) Müdürlüğün stratejik plan, performans programı, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını 

sağlar. 

g) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin 

alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur. 

ğ) Sorumlu olduğu tüm personelin yıllık, mazeret, hastalık, doğum ve ücretsiz vb. izin kullanış 

zamanlarını planlamak ve kullanılmasını sağlamak. 

h) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla istişare yapar. 

ı) Müdür, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye mevzuatının, kendisine 

yüklediği görev ve yetkilerin, yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur. 
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i) Müdürlük emrinde görev yapan personelin başarı ve performans değerlendirmesine göre, 

ilgili yönetmelik çerçevesinde ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için 

bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunur. 

İşletme ve İştirakler Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE-8 

a) işletme ve İştirakler Müdürlüğü, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısınca 

verilen ve bu Yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken 

özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. 

b) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verir. 

c) Birime gelen evrakları teslim alır, sınıflandırır ve müdürün bilgisine sunar. 

ç) Müdürlükle ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlar. Evrakları takip ederek 

yazışmaların zamanında yapılmasını sağlar. 

d) Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlere hâkim olup ilgili değişiklikleri ve müdürlük 

faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip eder. 

e) Standart dosya planına göre müdürlükte dosyalama sistemi oluşturur ve yapılan yazışmaların 

bir nüshasını standart dosya planına göre arşivler. 

f) Başkanlık onayı gereği güncelliğini yitirmiş yazışma klasörlerinin birim arşivinde saklanmasını 

sağlar, arşiv yönetmeliğinde belirlenen süre kadar saklanarak kurum arşivine gönderilmesini 

sağlar. 

g) Müdürlüğün birim faaliyet raporu çalışmalarını hazırlar. 

ğ) Taşınır kayıtlarını ve demirbaş zimmetlerini titizlikle tutar. 

h) Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yapar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İşbirliği ve Koordinasyon 

MADDE-9 

 

           Müdürlük Birimleri Arasında işbirliği Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği 

ve koordinasyon müdür tarafından sağlanır. 

a) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir. 

b) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder. 

ç) Bu Yönetmeliğe bağlı olarak müdürlükte görevli personelin ölüm hariç herhangi bir nedenle 

görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, 

yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları, bir çizelgeyle hazırlayarak yeni görevliye 

devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir teslim yapılamadan görevden ayrılma işlemi 

yapılmaz. 



c) Çalışanın 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 10- 

a) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür. 

b) Müdürlüğün Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer 

şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; memur, büro sorumlusu, Müdür parafı ile 

Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan yardımcısının imzası ile yürütülür. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 11 —(1) işbu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun, 

yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uyulur. 

Yürürlük 

MADDE 12- ( 1) Bu Yönetmelik; 5393 Sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Ataşehir Belediye 

Meclisi'nde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 13 — (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ataşehir Belediye Başkanı yürütür. 



 


