T.C.
Düzce Belediye Başkanhğı

işr,rrvın vE İşTİRAKLER MüDüRLüĞü cönrv vE çALIşMA
yöNETMELiĞi

niniNci göLüNI
Amaç, Kapsam, Dayanak ve İlkeler

Amaç

MADDE 1- (l)Bu Yönetmeliğin amacı Düzce Belediyesi

İşletme ve İştirakler
Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin esas ve usulleri
düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (l)Bu Yönetmelik Müdtirlük teşkilatı ile Müdürlüğün görev, yetki

ve

sorumlulukları kapsamında yürütülecek faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1)Bu Yönetmelik

5393 sayılı Belediye Kanunu ve

ilgili diğer mevzuata

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1)Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
Alt birim sorumlusu: Müdürlüğe bağlı bir şefliğin yöneticisini,
Alt birim: Müdürlüğtin altında kurulan şeflikleri,

Belediye: Düzce Belediyesi'ni,
Harcama birimi: Düzce Belediyesi Bütçesinde ödenek tahsis edilen velveya Harcama
yetkilisi bulunan birimleri,
Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama biriminin en üst dizey
yöneticisini,
Müdürlük: Düzce Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdtirlüğünü,
Müdür: Düzce Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürünü,
Meclis: Düzce Belediyesi Belediye Meclisini,
Şef: Müdürlük alt birimlerinin ve faaliyetlerinin yürütülmesinden Müdüre karşı
sorumlu olan yöneticiyi,
Şeflik: Müdür tarafından Müdi.irlüğün 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,
Üst yönetici: Düzce Belediye Başkanı'nı,
Yetkili memur: Görevleri gereği veya görevlendirilmeleri nedeniyle muhasebe
görevli çalışan kişileri,

Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,
ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Müdürlüğtln çalışmalarında;
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde saydamlık,

b) Hizmetlerin temin ve sı.ınumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Hesap verebilirlik,
ç) Kıırum

içi yönetimde ve kenti ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f)

Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdünilebilirlik temel

ilkelerini esas alır.

iriNci nör,üvı
İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Yapısı ve Görevleri

Müdürlüğün yapısı

MADDE 6- (l)İşletme ve iştirakler Müdiirlüğü görev, yetki ve sorumluluk

alanına
giren konulara göre ayrılmış şefliklerden oluşur. Şeflikler Müdiirlüğün görev alanına giren
konularda, ihtiyaç duyulan alt birimleri içerecek şekilde yapılandırılır. Bu görevler ayfl ayrl
veya birleştirilerek yürütülebilir.

(2)Müdürlükte kurulacak şeflikler ve görevlilerin şeflikler arasındaki dağılımı müdür
tarafindan belirlenerek y azı|ı olarak servi s görevlilerine bildirilir.

Müdürlüğün görevleri

MADDE

7

-

(1)Müdürlüğiln görevleri aşağıda sayılmıştır:

a) Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın
gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

b) Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve
sonuçlandırmak.

c) Stratejik plana, yıllık performans progrıımna, yatırım programna ve mudürlük
bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

d) Müdürlüğe gelen ya^ ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı
kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazıIı bilgi vermek, işlem
safahatının duyurulması halinde alınan sonucu aynca bildirmek.
e) Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcrsınln bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi
Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin
bilgisine sunmak.

f)

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdiirlüğtin ihtiyacı olan her ttirlü
mal alımı, hizmet alımı ile yaplm işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak
sonuçlandırmak.

g) Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde
bunların arşivlenme sini, korunmasmı ve muhafazasını sağl amak.
h) Başkanlıkça kurulması kararlaştırılan işletme ve iştiraklerin kuruluş, işleyiş ve her
tiirlü iş ve işlemlerini yürütmek.

)

Müdürlüğe bağlı servislerin koordineli olarak çalışmasını sağlamak.

j) Bütçe İçi İşletmeler kurulmasına yönelik çalışmaların sekretaryasını yapmak,
izlenecek yasal prosedürü takip etmek ve sonuçlandırmak. Kurulması halinde; mevzuat
dahilinde bütçe içi işletmeleri işletmek.
k) Belediyenin işletme ve iştirakleriyle ilgili olarak; Belediye Encümeni veya
Belediye Meclisince alınması gereken kararlara ilişkin müzekkere hazırlamak ve stiresinde
ilgili organlara sunulmasınl sağlamak, Belediyenin karar organlarınca alınan kararların
uygulanması hususunda gerekli idari ve mali iş ve işlemleri yapmak.

l) İŞtiraklerin ekonomik ve verimlilik esaslarına göre idaresi, planlaması,
programlanması ve işletilmesini sağlamak |ızere, Belediye ile şirketler arasında etkin
haberleşme, bilgi alışverişi, borç/alacak ilişkisi vb. konularda raporlama faaliyetlerini
yürütmek ve koordine etmek.
m) Şirket kurulmasına, kurulmuş bir şirkete ortak olunmasına veya bu ortaklıklardan
ayrrlmaya, serTnaye artışna ve gayrİmenkul yatırım ortaklığı kurulmasına yönelik
ÇalıŞmaların sekretaryasını yapmak, izlenecek yasal prosedürü takip etmek ve

sonuçlandırmak.

n) Belediye mülkü taşınmazların gerektiğinde 2886

sayılı yasalarla belirlenen iş ve

işlemlerini yapmak
o) Belediyenin ortak olduğu şirketlerin;
1)

Kongrelerini ve denetimden geçmiş mali tablolarını takip etmek.

2)

Sermaye artırımları konusundaBelediye Meclisinde görüşülmek
hazırlamak ve alınacak Meclis kararlarının gereğini yerine getirmek.

izere teklif

3)

K6r payı haklarını takip etmek ve tahsil edilmesini sağlamak.

4)

Şirketin tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu

bakiyeye payı orarunda iştirak etmek.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8- (1) Müdür görev ve

hizmetlerinden ötürü bağlı olduğu Başkan veya
Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup, Müdtirlük hizmetlerinin Belediyenin vizyon ve
misyonuna ve ilgili mevzuata uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
yürütülmesini sağlamaktan sorumludur. Bu kapsamda;
a) Müdürlüğtin görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve
Yayınların takip edilmesi ve gelişme ve değişikliklerden personelinin bilgilendirilmesi ve
eğitilmesi,
b) Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanına giren bütün işlerin sevk ve idari ile
gerekli denetimlerin yapılması,

c) Müdürlük personelinin terfi, doğum yardımı, aile yardımı ve benzeri özlük
haklarındaki değişikliklere ilişkin değişikliklerin izlenerek zamarıında ilgili birime
bildirilmesinin sağlanması,
Ç1

İlgili mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin

belirlenmesi; taşınır işlemlerini gerçekleştirilmesinin sağlanması,

d) Müdürlüğtin ÇalıŞma ve stratejik planlan, faaliyet raporları, performans
değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analiz|eri,
uYgulamaya iliŞkin değerlendirme ve sonuçlarınhazır|anarak uygulanmasrrun sağlanması,
e) Müdürlüğün genel iş yünitümü konularında
görüşiinün hazırlarrması,

ilgili ve yetkili mercilere müdürlük

f) Müdürlüğün bütçe taslağının hazırlaıwıasr ve harcama yetkilisi bütçe giderlerinin

gerçekleştirilmesi,

g) İhale yetkilisi

olarak
gerçekleştirilmesinin sağlanması,
ğ)

ilgili

mevzııatta belirlenen

iş ve

işlemlerin

Alt birimler arasında gerekli koordinasyonun sağlanması ve verilen işlerin takibi,

h) Sorumluluk alanına giren diğer işler ile üst makamlarca verilen diğer görevlerin

yürütülmesinden,

Sorumludur.

Şefliklerin görev ve iş dağılımı
MADDE 9- (1)Müdürlüğün şeflikler arasındaki görev ve iş dağılımı bu Yönetmeliğin
6 ve 7'nci maddelerine göre Müdür tarafindan yapılır ve imzakarşılığı alt birim yöneticilerine

tebliği edilir.

Şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 10- (1) Şefler; kendisine bağlanan alt birime Müdür tarafindan verilen
görevlerin Belediyenin vizyon ve misyonu ile Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedeflere
uYgun olarak etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden Müdüre karşı sorumludur.
(2) Şefler;

a) Kendisine bağlanan alt birimin iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden
alacağı talimat ve yetkiler çerçevesİnde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini

sağlamak,

b) Müdtlrün görevlerine yardımcı olmak,
c) Faaliyetlerinin hesabını Müdüre vermekle,

Sorumludur.

Alt birim görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11- (1) Büroların işleyişinde alt birim

sorumlusuna yardımcı olmak ve
birimdeki iŞleri yürütmek :üzerc Müdtlr tarafindan yeter sayıda alt birim görevlileri
görevlendirilir. Alt birim görevlileri görev ve yetkilerini sürdürürken alt birim sorumlusuna

karşı sorumludurlar.

üçüNcü nöı,üvı
üçüNcü nöı,üvı
Çeşitli ve Son Hükümler

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE l2, (1) Bu
tarafindan giderilir.

Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin tereddütler Başkan

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13- (l) Bu
uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler

Yürürlük
Madde 14- (l) Bu Yönetmelik, Belediye Meclisinde kabul edilip Belediyenin intemet

sayfasında yayımlanmasıyla yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 15- (l)Bu Yönetmelik htikümlerini Başkan yürütür.

