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KARARIN ÖZÜ:
Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.

TEKLİF:
Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün 03.03.2017 tarih, 2017/6531 sayılı teklifi. 
                                               BAŞKANLIK MAKAMI'NA

       Müdürlüğümüze ait 05.05.2010 tarih ve 2010/73 sayılı Kartal Belediye Başkanlığı Meclis 
Kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren çalışma yönetmeliğimizde birtakım düzenlemeler 
yapılmıştır.
        Müdürlüğümüze ait çalışma yönetmeliğinin görüşülmek üzere Meclise takdim edilmesini 
arz ederim. (Başkan Yardımcısı.)
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KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 
         RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
        GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve İlkeler
 

Amaç
MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kuruluş,
görev, yetki ve sorumlulukları çalışma usul ve esaslarını düzenlemek ve uygulamaktır.
 
Kapsam
 MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik Müdürlüğünün kuruluş amacı, faaliyet alanları, teşkilat      
yapısı ile yönetici ve diğer personelin görev, yetki ve sorumluluk alanlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 634 sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve 
Selahiyet Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 3572 sayılı İşyeri 
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, İşyeri Açma ve Çalışma 
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Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ( 2005/9207) ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak 
hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
 Alt birim yöneticisi: Müdürlük alt birimlerinin ve faaliyetlerinin yürütülmesinden Müdüre 
 karşı sorumlu olan yöneticiyi (şef),
 Alt birim: Müdür tarafından Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluklarının paylaştırılarak 
daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kurulan ve Müdürün  emir ve 
talimatlarına göre kendisine verilen görevleri yürüten birimi (şeflik),
 
 a) Başkanlık: Kartal Belediye Başkanlığın
 b) Belediye: Kartal Belediyesini,
 c) Birim: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü,
 d)Müdür: Ruhsat ve Denetim Müdürünü,
 e) Müdürlük: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü,
f)  Gayri Sıhhi Müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal,
fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan yada 
doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,
 g) İkinci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması 
gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatları 
üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar  vermeyeceğine kanaat 
oluşması için inceleme yapılması gereken işyerlerini,
 h)Üçüncü Sınıf Gayri Sıhhi Müessese: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız 
sıhhi nezarete tabi tutulması gereken işyerlerini,
 ı)Sıhhi İşyerleri : Gayri Sıhhi İşyerleri dışında kalan tüm işyerlerini,
 j)Umuma  Açık  İstirahat  ve  Eğlence  Yeri  : Kişilerin  tek  tek  veya  toplu olarak 
eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için  açılan otel, motel,pansiyon,kamping ve benzeri 
konaklama yerleri, gazino, pavyon, meyhane,bar,birahane,içkili lokanta, taverna ve benzeri 
içkili yerler, sinema, kahvehane ve kıraathaneler,kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı 
ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve 
makinelerinin video televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri, 
internet salonları,lunaparklar,sirkler ve benzeri yerleri, ifade eder.

 
Temel İlkeler
MADDE 5- (1) Müdürlük tüm çalışmalarında;
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
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c) Hesap verebilirlik,
 ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
f) Kaliteli ve insan odaklı hizmet vermek.
g) Planlı, etkin ve verimli çalışmak, adil ve güler yüzlü olmak.
h) Çağdaş ve sosyal belediyecilik, karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık.
ı) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,
temel ilkelerini esas alır.

 
 

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat, Görev Yetki ve Sorumluluklar

 
Kuruluş ve alt birimler

 
 
 

 MADDE 6 – (1) Kartal Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, 22/02/2007 
tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 
İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda Kartal 
Belediye Meclisi'nin 08.05.2009 tarih ve 61 sayılı kararıyla kurulmuştur.
 
 (2) Müdürlük görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konulara göre ayrılmış bir alt 
birimden    oluşur. Alt birim Müdürlüğün görev alanına giren Ruhsat ve Denetim Alt Birimi 
(şeflik) içerecek şekilde yapılandırılır.
 (3) Müdürlükte kurulacak alt birimler ve görevlilerin alt birimler arasındaki dağılımı müdür 
tarafından belirlenerek yazılı olarak bildirilir.

Müdürlüğün görevleri
 

MADDE 7-  (1) Müdürlük yetki ve sorumluluk alanına ilişkin olarak;
 a) 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında 
olan ve Belediye sınırları içinde bulunan tüm sıhhi, gayrı sıhhi işyerlerinin ve umuma açık 
istirahat ve eğlence yerlerinin mevzuat doğrultusunda ruhsatlandırmak ve denetlenmek,
 b) Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin tespiti halinde ruhsatlandırma için gerekli işlemleri 
yaparak ruhsatsız faaliyet göstermekte ısrar eden veya ruhsat şartlarını taşımayan işyerlerinin 
faaliyetten men etmek,
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 c)Vatandaş şikayetlerinden müdürlük mevzuatı çerçevesinde değerlendirilerek gerekli 
işlemleri yapmak ve  sonucu hakkında  ilgililerine bilgi vermek,
 d)Mükelleflerin veya vatandaşların ruhsat işleri ile ilgili yazılı veya sözlü bilgi taleplerini 
değerlendirmek,
 e)Belediyenin diğer müdürlükleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimleri, merkezi 
idareye bağlı birimler ile diğer kurum ve kuruluşları ile koordinasyon halinde çalışarak, 
ilçemizdeki işyerleri hakkında bu kurumlardan gelen talepleri ve tespitleri değerlendirmek ve 
gerekli işlemleri yürütmek,
 f)İçkili Yer Bölgesinin tespiti için gerekli çalışmaları yapmak ve karar almak üzere Belediye 
Meclisine sunmak,
 g)Müdürlük çalışmaları hakkında Ücret Tarifesi hazırlayarak karar alınmak üzere Belediye 
Meclisine sunmak,
 h)Kurumun genel ilke ve hedefleri doğrultusunda müdürlük stratejik planlarını ve performans 
hedeflerini hazırlamak,
 i)Müdürlük stratejik planlarına ve performans hedeflerine uygun olarak bütçe teklifini 
hazırlayıp Başkanlık Makamına sunmak, performans programında yer alan faaliyetleri 
gerçekleştirirken birim bütçesinin en ekonomik şekilde kullanılması,
 j)Birim faaliyet raporunun aylık olarak Belediye Yönetim Sistemine performans programında 
yer alan faaliyetlerin gerçekleşme raporlarının girişlerinin yapılması ve onaylanması,
 k)Canlı müzik İzin Belgesi taleplerini değerlendirerek uygun olduğu tespit edilen yerlere 
belge düzenlemek, Mesul Müdür bildirimlerini kabul etmek,
 l)394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre talep edilen işyerlerine Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı 
düzenlemek,
 m)Faaliyetine son verilen, terk-i ticaret ettiği veya ruhsat şartlarını kaybettiği resen tespit 
edilen işyerlerine ait ruhsatları iptal etmek, adres veya çalışma saatleri değişikliğinde ruhsat 
bilgilerini güncellemek,
 n)Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat ve uygulama değişikliklerini takip etmek ve 
gerektiğinde vatandaşları, işyeri sahiplerini ve çalışanları ve diğer paydaşları değişiklikler 
hakkında bilgilendirmek, eğitim vermek,
 o)Nargile sunumu ve alkollü içecek satan ve sunan işyerlerine mesafe uygunluk tespiti 
yaparak belgesini vermek,
 p)Çalışma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.) Belediyeyi 
temsil etmek.
 r)Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev alarak iş ve işlemleri 
yürütmek,
 s)İdare tarafından verilen diğer benzeri işleri yapmak,
 t)Entegre Yönetim Sistemi çalışmalarının yürütülmesi,
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Müdürün görevleri
 

MADDE 8- (1) Müdür kendi yetki ve sorumluluk alanına giren konularda;
a) Yöneticilerin genel ve ortak yetki ve sorumluluklarına ilişkin görevleri yerine getirmek,
b) Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını sağlamak,
 c) Gelen giden evrakı incelemek ve ilgili alt birim yöneticilerine (şeflere) sevkinin yapılarak 
sonuçlarının takibini sağlamak,
d) Birimin kurumlar ve müdürlükler arası yazışmalarını yapmak ve bilgi alışverişinde 
bulunmak,
e) Birim personelinin göreve devam/devamsızlığını izlemek,
f) Müdürlüğün çalışma planı, program ve bütçesini hazırlamak,
 g) Görev alanı ile ilgili çalışmalarda düşük maliyet yüksek kalite ve verimlilik hedefleri     ile 
hareket etmek ve personelini bu konuda teşvik etmek, bilinçlendirmek,
h) Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışı, kayıt, rapor ve yazışmaların, ilgili     
yasa yönetmelik, kanun hükmünde kararname, iç talimat ve kurallara uygun olarak    
düzenlenmesini, saklanmasını ve gerekiyorsa gizliliğini sağlamak,
ı) Başkanlık tarafından belirlenen usul, sınır ve talimatlar çerçevesinde Belediyeyi temsil   
etmek, verilen görevleri yerine getirmek,
 j) Görev ve yetkilerini Belediyenin menfaatlerini ve itibarını koruyacak ve olumlu imajını 
yükseltecek doğrultuda kullanmak,
k) Yetki ve sorumluluk alanına giren diğer görevler ile Başkan tarafından verilecek diğer   
işleri yapmak,
 Görevlerini yerine getirmek ve faaliyetleri konusunda Başkanı düzenli olarak 
bilgilendirmekle görevlidir.
 

Müdürün yetkileri
 

MADDE 9- (1) Müdür kendi görev ve sorumluluk alanına dahil konularda;
a) Başkanlık Makamınca verilen tüm yetkileri kullanmak,
b) Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmesinde, koordinasyonu sağlamak, personeli 
denetlemek, çalışmalarda eşgüdümü sağlamak,
c) Personeli arasında çalışma düzeninin sağlanması için görev bölümü yapmak,
ç) İşyerinde davranışa ilişkin ilkeleri tespit etmek disiplini sağlayıcı önlemler almak,
d) Geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine vekalet edecek kişiyi belirlemek ve   
amirine teklif etmek,
 e) Her yıl Müdürlüğün bütçe taslağını hazırlayıp Başkanlık Makamına sunmak ve ilgili 
mevzuat ve belirlenen esaslar çerçevesinde Harcama Yetkilisi olarak Müdürlüğünün bütçesini 
kullanmak.
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f) Yetkisi dahilindeki disiplin cezalarını vermek,
 g) Müdürlük emrinde görev yapan personele, performans değerlendirmesi yapmak, ödül ve 
takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Makama önerilerde 
bulunmak,
h) Birim personeline izin vermek,
ı) Müdürlükler ve birimler arası yazışmalar yapmak,
i) Uyuşmazlık ve anlaşmazlıkları çözümlemek,
Konularında yetkileri kullanmak ve Başkanı bu konularda düzenli olarak bilgilendirmekle 
 yetkilidir.

 
Müdürün sorumlulukları

 
MADDE 10-  Müdür görev ve yetki alanına giren konularda:
a) Yetkili mercilere hesap vermekten,
b) Müdürlüğünün işlemlerinin düzenli ve tam olarak yürütülmesi için gerekli çabayı 
göstermekten, yetkilerini ve görevlerini yerine getirmekle üst yöneticiye karşı sorumludur.

 
Alt birimlerinde görev ve iş dağılımı

 
MADDE 11- (1)Müdürlüğün alt birimi (şeflik) arasındaki görev ve iş dağılımı bu   
Yönetmeliğin 6 ve 7'nci maddelerine göre Müdür tarafından yapılır ve imza karşılığı alt  birim 
yöneticisine (şefe)  tebliğ edilir.
 Görevlerini Belediyenin stratejik amaç ve hedefleri ile ilgili yasal düzenlemelere uygun     
olarak ve zamanında yerine getirmekle görevlidir.
 
 

Alt birimlerinde görev ve iş dağılımı
 
                                        Alt birim yöneticisinin görev, yetki ve sorumlulukları
 
 
 
MADDE 12- (1)Alt birim yöneticisi (şef); kendisine bağlanan alt birime Müdür tarafından 
verilen görevlerin Belediyenin vizyon ve misyonu ile Stratejik Planında belirlenen amaç ve 
hedeflere uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden Müdüre karşı 
sorumludur.
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(2) Alt birim yöneticisi;
a) Kendisine bağlanan alt birimin (şefliğin) iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden   
alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini 
sağlamak,
b) Müdürün görevlerine yardımcı olmak,
c) Faaliyetlerinin hesabını Müdüre vermekle,
Sorumludur.
 

Alt birim görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları
 

 MADDE 13- (1) Alt birimlerin (şefliğin) işleyişinde alt birim (şefe) sorumlusuna yardımcı 
olmak ve birimdeki işleri yürütmek üzere Müdür tarafından yeter sayıda alt birim görevlileri 
görevlendirilir.  Alt birim görevlileri görev ve yetkilerini sürdürürken alt birim sorumlusuna 
(şefe) karşı sorumludurlar.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
               Çeşitli ve Son Hükümler

 
Yönetmelikte yer almayan hususlar

 
 MADDE 14- (1)Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat 
 hükümleri uygulanır.
 

Tereddütlerin giderilmesi
 

MADDE 15- (1)Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütler Müdür ve    
Başkan tarafından giderilir.
 

   Yürürlük
 
MADDE 16- (1) Bu yönetmelik Kartal Belediye Meclisince kabul edilip onaylandıktan sonra 
yürürlüğe girer.

 
Yürürlülükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 17-05.05.2010 tarih ve 2010/73 sayılı meclis kararı ile yürürlülüğe giren Ruhsat ve 
Denetim Müdürlüğünün çalışma yönetmeliği yürürlülükten kaldırılmıştır.
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RAPOR    : 
Hukuk Komisyonu'nun 09.03.2017 tarih 33 sayılı raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ:  Ruhsat Denetim 
Müdürlüğünden gelen Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İlgili gündem komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yüce Meclisin 
Onayına Arz Olunur. (Hukuk Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

SONUÇ     :
Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin Hukuk 
Komisyonu Raporu doğrultusunda KABULÜNE; Belediye Meclis Üyeleri; Temel YAZ, 
Hüseyin KARAKAYA, Fatma GENÇ ÜNAY, Yunus Fırat AYDIN, Ahmet KARAKIŞ, 
H.Kubilay SALİHVATANDAŞ, Muhammer BEKTAŞ, F.Filiz ELİBOL, Haydar GÖKSOY, 
Zekeriya DURANOĞLU, Yüksel GÜLHAN, Bayram YÖNDEM, Halil KOYUN'un Red 
oyuna karşılık Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2017/MART AYI TOPLANTILARI'NIN 
10.03.2017 TARİHLİ 3.BİRLEŞİMİNDE OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.

ALİ EKBER ŞAHİN
BELEDİYE MECLİSİ
1.BAŞKAN VEKİLİ

MEHMET TİRGİL
MECLİS KATİBİ

HALİL ŞENER
MECLİS KATİBİ
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OP. DR. ALTINOK ÖZ
BELEDİYE BAŞKANI

Evrak Tarih ve Sayısı: 21/03/2017-E.8539

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


