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KARARIN ÖZÜ:
Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.

TEKLİF:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 03.04.2017 tarih, 2017/10113 sayılı teklifi.
 
                                               BAŞKANLIK MAKAMI'NA  
 
          İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 2007/39 sayılı genelgesi ile 
Mahalli idarelerin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların uygulanmasını sağlamak 
üzere hazırlayacakları yönetmelik taslaklarını, 19/12/2005 tarih ve 2005/9986 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanması gerektiği bildirilmiştir.
               Belediyemiz Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğünün iş ve 
işlemlerinde yapılan değişiklikler ile çalışma yönetmeliğinin güncellenmesi ihtiyacı 
doğmuştur.
               5393 sayılı Belediye Kanunun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15 nci 
maddesinin b) fıkrası: " Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik 
çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek." 
hükmüne istinaden Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri 
çerçevesinde Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğünün hazırlanan görev ve 
çalışma yönetmeliği ekte sunulmuş olup, Belediye Meclisine havalesini Olurlarınıza arz 
ederim. (Başkan Yardımcısı.)
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Amaç 
MADDE 1- (a)Bu Yönetmeliğin amacı Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler 
Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını 
düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2- (a) Bu Yönetmelik Müdürlüğünün kuruluş amacı, faaliyet alanları, teşkilat yapısı 
ile yönetici ve diğer personelin görev, yetki ve sorumluluk alanlarını kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3- (a)Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
MADDE 4-(a)Bu Yönetmelikte geçen; 
Belediye: Kartal Belediyesini, 
Başkanlık: Kartal Belediye Başkanlığını, 
Başkan: Kartal Belediye Başkanını,
Müdürlük: Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğünü, 
Müdür: Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürünü, 
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,
Alt birim yöneticisi: Müdürlük alt birimlerinin ve faaliyetlerinin yürütülmesinden Müdüre 
karşı sorumlu olan yöneticiyi,
Personel: Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü çalışanlarını, 
ifade eder. 
Temel ilkeler
MADDE 5- (a) Müdürlük tüm çalışmalarında;
1) Karar alma, uygulama ve eylemlerde saydamlık,
2) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
3) Hesap verebilirlik,
4) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
5) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
6)  Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
7) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,
8) Kaliteli ve insan odaklı hizmet vermek,
9) Planlı, etkin ve verimli çalışmak, adil ve güler yüzlü olmak,
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10) Çağdaş ve sosyal belediyecilik, karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık,
Temel ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluklar

Müdürlüğün yapısı
MADDE 6-  (a)Müdürlük görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konulara göre ayrılmış alt 
birimlerden oluşur. Alt birimler Müdürlüğün görev alanına giren İdari İşler, Ulaşım, Bina 
Yönetim, Satın Alma, Lojistik, İşletme ve İştirakler ile ihtiyaç duyulduğunda kurulacak diğer 
birimleri içerecek şekilde yapılandırılır. Bu görevler ayrı ayrı veya birleştirilerek yürütülebilir. 
(b)Müdürlükte kurulacak alt birimler ve görevlilerin alt birimler arasındaki dağılımı müdür 
tarafından belirlenerek yazılı olarak bildirilir. 
Müdürlüğün görevleri
MADDE 7- a) Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü'nün görev, yetki ve 
sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir: 
1) Müdürlükle ilgili hizmet kalitesini iyileştirici çalışmalar yaparak üst makamlara sunmak ve 
verilen kararların uygulamasını sağlamak. 
2) Belediyeye ait makine, teçhizat ve donanımların periyodik bakımının 
yapılması/yaptırılmasını sağlamak. 
3) Resmi tören, anma, kutlama ve sosyal etkinliklerde tören alanlarını düzenlenmek, 
bayrakların asılmasını, platform ve ses tesisatının kurulmasını, bilgilendirme amaçlı afiş ve 
pankart asılmasını, ışıklı ve sesli yayın yapılmasını sağlamak.
4) Belediye birimleri, Sivil Toplum Örgütleri, Dernekler, Amatör Spor Kulüpleri ile halı 
sahaların ve İlçemizdeki ilk ve orta dereceli okulların ihtiyaç halinde bakım ve onarımlarını 
yapmak.
5) İbadethanelerin temizliği ve tente montaj ve tamirlerini yapmak.
6) İhtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin genel olarak teminini sağlamak.
7) Belediye çalışanlarının yemek ve su ihtiyacının karşılamak. 
8) Meclis kararları doğrultusunda muhtarlık binaları ve ilgili kurumların ihtiyaçlarını 
gidermek.
9) Belediyeye ait tüm bina ve tesislerin iç temizliğini yapmak.
10) Belediyenin her türlü güvenlik hizmetlerini sağlanmak.
11) Birim faaliyet raporunun aylık olarak Belediye Yönetim Sistemi'ne, performans 
programında yer alan faaliyetlerinin gerçekleşme raporlarının girişlerini yapmak ve 
onaylanmasını sağlamak.
12) Entegre Yönetim Sistemi çalışmalarını yürütmek.
13)Belediyenin hizmet birimlerine tahsis edilmiş bina, büro, mobilya vb. araç ve gereçlerin 
her türlü bakım - onarım işlerini yapmak.
14) Vatandaş ile Belediye arasında santral vasıtasıyla iletişimi sağlamak.
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15) Belediyeye ait araç, iş makinesi ve ekipmanlarının; muhafazası, onarımı, periyodik 
bakımlarını yapmak, sigortalanması, muayenelerini yaptırılmasını sağlamak. 
16) İhtiyaç duyulan araç, gereç, makine, cihaz, aparat, yedek parça, yağ, yakıt, sarf 
malzemesi, lastik vb. tespiti, satın alma veya kiralama yoluyla temin edilmesini sağlamak. 
17) İhtiyaç fazlası araçların talepler doğrultusunda diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 
satılması-kiraya verilmesini sağlamak. 
18) Ekonomik ömrünü dolduran araç ve makineleri hurdaya ayırmak 
19) Belirtilen işler için şartnameler hazırlamak, raporlar düzenlemek, meclis ve encümen 
kararları alınması için gerekli yazışmaları yapmak.
20)Araçların 237 sayılı Taşıt Kanunu ve ilgili genelgeler doğrultusunda görevlendirilmesi, 
sevk ve idare edilmesini sağlamak. 
21)Çeşitli kamu kuruluşlarından ve özel kişilerden gelen araç taleplerini değerlendirmek ve 
imkanlar ölçüsünde karşılamak.
22) Belediye personelinin Belediyeye veya diğer hizmet yerlerine ulaşım işlerini yürütmek.
23) Belediye birimlerinin ortak kullanımına tahsis edilecek araçların satın alınmasını 
sağlamak ve kiralanmasına ilişkin işlemlerin yürütmek.
24) Birimin taşınır kayıt kontrolüyle ilgili her türlü işlemin yapılmasından,
25) Belediye hizmet binaları ve birimlerinde kullanılmakta olan mekanik otomasyon 
sistemleri, zayıf akım sistemleri ve kuvvetli akım sistemlerinin (kamera sistemleri, yangın 
algılama sistemleri, yangın söndürme sistemleri, iklimlendirme sistemleri, kartlı geçiş 
sistemleri, aydınlatma sistemleri mekanik otomasyon vb) bakımlarının 
yapılması/yaptırılmasını, arızalarının giderilmesi ve sistemlerin sorunsuz şekilde çalışmalarını 
sağlanmak. 
26) Birimlerden gelen zayıf akım, kuvvetli akım ve mekanik sistemler ile ilgili sorunları 
gidermek.
27) Birimlerden gelen yeni taleplerin değerlendirerek karşılanmasını sağlamak. 
28)Binalara otomasyon sistemlerinin kurulması/kurdurulması ve doğru işletilmelerini 
sağlamak.
29) Hizmet binalarındaki elektrik ve mekanik sistemlerin yedek parçalarını ve sarf 
malzemelerini temin etmek.
30) Birimlerde kullanılacak/kullanılan su, elektrik, telefon, internet, doğal gaz vb. abonelik 
sözleşmelerini yapmak ve faturaların zamanında ödenmesini sağlanmak.
31) 4734 sayılı Kanun ve ilgili yasalar çerçevesinde ihtiyaç duyulan her türlü satın alma 
işleminin, satın alma şartlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla diğer Müdürlüklere 
gerekli desteği sağlamak.
32) Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ve isteklilerce ihale sonucuna itiraz 
edilip ve itiraz sonucu Kamu İhale Kurumu tarafından verilen Uyuşmazlık Kararlarını ve 
yapılan eksiklikleri takip etmek.
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33) Diğer hizmet birimlerinin hizmetlerini yürütmek amacıyla ihtiyaç duyacağı mobilya, 
kırtasiye ile diğer araç ve gereç ihtiyaçlarını satın alma yoluyla temin etmek, muhafazasını 
sağlayarak ilgili birimlere taleplerine uygun olarak vermek ve bu işlemlere ilişkin gerekli 
kayıtları tutmak. 
34) Müdürlüğün satın alma işlemlerine ilişkin kanıtlayıcı belgelerin düzenli ve güvenli bir 
şekilde muhafaza edilmesini sağlamak ve denetime hazır halde tutmak.
35) Belediyenin ambar işlerini yürütmek, kayıtlarını tutmak, ambar varlıklarının korunmasını 
sağlamak.
36) Hizmet birimlerinden gelen talepleri karşılamak.
37) Her türlü malzeme taleplerinin karşılanabilmesi için ambar stoklarının ihtiyacı 
karşılayacak yeterlilikte tutulmasını sağlamak.
38) Belirli aralıklarla ambar sayımlarını yaparak kayıtlar ile fiili durumun karşılaştırmak ve 
eksik veya fazlaların sebebinin araştırılarak gerekli düzeltme kayıtlarını yapmak. 
39) Ambar varlıklarına ilişkin kayıtların muhasebe kayıtlarına doğru aktarılmasını, 
muhasebeleştirilme ve raporlanmasını sağlanmak.
40) Birimlerin ihtiyacı için yetki ve sorumluluk alanına ilişkin diğer ihtiyaçların belirlenerek 
temin edilmesini sağlamak.
41) Belediyenin sahip olduğu ve Belediye tarafından işletilen sosyal tesisler, çay bahçeleri, 
misafirhane vb. yerlerin etkin ve verimli bir şekilde ve karlılık esasına göre işletilmesini 
sağlanmak.
42) Kurulmuş veya kurulacak bütçe içi işletmelerin faaliyet alanlarına ilişkin işlerin etkin ve 
verimli bir şekilde ve karlılık esasına göre yürütmek.
43) Kurulmuş veya kurulacak Belediyenin sahip olduğu veya sermayesine iştirak ettiği bütçe 
dışı işletmeler ile Belediye arasındaki sermaye ve mali işlemlere ilişkin her türlü işlemleri 
takip etmek ve gerekli muhasebe kayıtlarını tutmak.
44) Kurulmuş veya kurulacak Belediyenin sahip olduğu veya sermayesine ortak olduğu 
şirketlerle Belediye arasındaki iletişimin sağlanmasını sağlamak, alacak ve borç ilişkilerini 
takip etmek. 
45) Belediyenin sahip olduğu veya sermayesine iştirak ettiği şirketlerin faaliyetlerinin ve 
karlılık durumlarını raporlanmak ve sonuçlar hakkında üst yöneticiyi bilgilendirmek.
46) Belediye ile bütçe içi ve bütçe dışı işletmeler arasında doğabilecek sorunları takip etmek 
ve çözülmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmak.
47) Yetki, görev ve sorumluluk alanına giren diğer işler ile Belediye Başkanı tarafından 
verilecek diğer görevleri yapmak.
b) Müdürlük bu görevleri ilgili mevzuat ve Belediyenin amaç ve hedefleri doğrultusunda 
yürütülmesinden sorumludur. 
Müdürlüğün görev ve yetki alanındaki çalışmalar, kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde 
Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür. Tüm personel kendilerine verilen 
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görevleri yürütürken gerekli dikkat ve özeni göstererek tam ve noksansız olarak zamanında 
yerine getirilmesinden sorumludur. 
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8- (a) Müdür kendi yetki ve sorumluluk alanına giren konularda üst yöneticiye karşı 
sorumludur.
1)Bu yönetmelikte açıklanan, Müdürlüğün görev alanına giren tüm hizmetlerin ilgili 
mevzuata uygun, etkili, verimli ve ekonomik olarak yürütülmesini sağlamak,
2) Müdürlüğü yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını sağlamak,
3) Müdürlüğün alt birimlerini oluşturmak ve görevleri ilgisine göre alt birimlere paylaştırarak 
gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, 
4) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili, mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları 
takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,
5) Müdürlük görev kapsamına giren bütün işleri ilgili alt birim yöneticilerine sevkinin 
yapılarak sonuçlarının takibini sağlamak,
6) Müdürlük personelinin terfi, doğum yardımı, aile yardımı ve benzeri özlük haklarındaki 
değişikliklere ilişkin değişikliklerin izlenerek zamanında ilgili birime bildirilmesini sağlamak, 
7) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans 
değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını ve sonuçlar üretilerek 
uygulamaya geçirilme çalışmalarını yürütmek,
8) Birimin kurumlar ve müdürlükler arası yazışmalarının yapılmasını sağlamak ve bilgi 
alışverişinde bulunarak genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere müdürlük 
görüşü sunmak,
9) Müdürlüğün çalışma planı, program ve bütçesini hazırlamak; harcama yetkilisi olarak ilgili 
yasal düzenlemelerde belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
10) Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,
11) Birim personelinin göreve devam/devamsızlığını izlemek,
12) İşlemler esnasında çıkabilecek çeşitli sorunlar hakkında Hukuk İşleri Müdürlüğünden 
görüş talebinde bulunmak ve bu görüş doğrultusunda teknik düzenlemeyi oluşturmak,
13) Görev alanı ile ilgili çalışmalarda düşük maliyet yüksek kalite ve verimlilik hedefleri ile 
hareket etmek ve personelini bu konuda teşvik etmek, bilinçlendirmek,
14) Başkanlık tarafından belirlenen usul, sınır ve talimatlar çerçevesinde Belediyeyi temsil 
etmek, verilen görevleri yerine getirmek,
15) Görev ve yetkilerini Belediyenin menfaatlerini ve itibarını koruyacak ve olumlu imajını 
yükseltecek doğrultuda kullanmak,
16) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak,
 
Görevlerini yerine getirmek ve faaliyetleri konusunda Başkanı düzenli olarak bilgilendirmekle 
görevlidir.
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Alt birimlerin görev ve iş dağılımı
MADDE 9- (a)Müdürlüğün alt birimleri arasındaki görev ve iş dağılımı, bu Yönetmeliğin 6 
ve 7'nci maddelerine göre Müdür tarafından yapılır ve imza karşılığı alt birim yöneticilerine 
tebliğ edilir. 
 
Alt birim yöneticisinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 10- Alt birim yöneticisi; 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. 
Alt birim yöneticisinin görevleri;
a) Kendisine bağlanan alt birimin 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 vermek.
 
Alt birim görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 11- (a) Müdür tarafından, alt birim yöneticisine yardımcı olmak ve birimdeki işleri 
yürütmek üzere yeter sayıda alt birim görevlileri görevlendirilir. Alt birim görevlileri, 
Müdürünün veya bağlı bulundukları birim yöneticisinin kendisine verdiği işleri mevzuata 
uygun olarak tam ve zamanında yapmakla görevli olup alt birim yöneticisine karşı 
sorumludur.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 12- (a) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat 
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13- (a) Bu Yönetmelik Kartal Belediye Meclisince kabul edilip karara bağlandıktan 
sonra yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 14- (a) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
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KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI 
TOPLANTILARI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT 

M E C L İ S  K A R A R I D I R 

KARAR NO : 2017/83
KARAR TARİHİ : 05/04/2017
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RAPOR      :
Hukuk Komisyonu'nun 04.04.2017 tarih, 45 Nolu raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ:  Destek Hizmetleri 
ve İşletme İştirakler Müdürlüğünden gelen Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin 
görüşülmesi.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İlgili gündem madde komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yüce 
Meclisin Onayına Arz Olunur. (Hukuk Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

SONUÇ    :                                                                                                                          
Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile 
ilgili teklifin Hukuk Komisyonu Raporu doğrultusunda KABULÜNE; Belediye Meclis 
Üyeleri; Fatma GENÇ ÜNAY, Yunus Fırat AYDIN, Ahmet KARAKIŞ, H.Kubilay 
SALİHVATANDAŞ, Nizamettin ALTINTAŞ, F.Filiz ELİBOL, Haydar GÖKSOY, Zekeriya 
DURANOĞLU, Yüksel GÜLHAN, Bayram YÖNDEM, Metin BEKTAŞ, Halil KOYUN'un 
Red oyuna karşılık Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2017/NİSAN AYI TOPLANTILARI'NIN 
05.04.2017 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE OYÇOKLUĞU  İLE KARAR VERİLDİ.

ALİ EKBER ŞAHİN
BELEDİYE MECLİSİ
1.BAŞKAN VEKİLİ

MEHMET TİRGİL
MECLİS KATİBİ

HALİL ŞENER
MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2017

OP. DR. ALTINOK ÖZ
BELEDİYE BAŞKANI
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