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T.C. 

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE  

ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1  
a)Bu yönetmeliğin amacı, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile 

çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

b)Kamu denetimi altında bulunan Belediyemizin birimleri için Mal ve hizmet alımı belediye 

binası ile ek binalarının ve belediyeye ait kapalı ve açık alanların silahlı ve silahsız güvenlik 

personeli olarak koruma ve güvenliğinin sağlanması, Belediye binası ek binalarının ve belediyeye 

ait kapalı ve açık alanların temizliğinin düzenli yapılması çay ocaklarının iş ve işleyişini kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 2  

Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu 

İhale Sözleşmeleri Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5188 sayılı 

Özel Güvenlik Kanunu, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve 

bunlara bağlı olarak çıkarılan yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3  

a)Bu yönetmelikte adı geçen;  

b)Başkan: Buca Belediye Başkanını, 

c)Başkanlık: Buca Belediye Başkanlığını, 

ç)Başkan Yardımcısı: Müdürlüğün bağlı olduğu ilgili Başkan Yardımcısını, 

d)Belediye: Buca Belediyesini, 

e)Müdürlük: Destek Hizmetleri Müdürlüğünü, 

f)Müdür: Destek Hizmetleri Müdürünü,  

g)Personel: Destek Hizmetleri Müdürlüğü personelini ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Teşkilat 

 

Teşkilat 

MADDE 4  

 (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıda ifade edilmektedir. 

a)Müdür 

b)Satın alma ve Piyasa Araştırma Birimi 

c)İhale Bürosu Birimi 

ç)Taşınır Mal Ambar Birimi 

d)Koruma ve Güvenlik Amirliği 

e)İdari İşler Amirliği 
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f)Hibe, Proje Destek ve Koordinasyon Birimi 

 

Diğer Birimlerle İlişkiler  

MADDE 5   

Müdürlük, hizmetin bütünlüğü ve sürekliliği ilkesi gereği kurumun diğer birimleri ile koordineli 

olarak çalışır. Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile yürütülür. Müdürlüğün Belediye 

dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi Kamu Kurum ve 

Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının 

parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. 

 

Bağlılık 

MADDE 6  

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına 

bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluk 

 

Müdürlüğün Görevleri 

MADDE 7 

Müdürlüğümüzün görev, yetki ve sorumlulukları şu şekildedir: 

a)Kamu İhale Kurumunun belirlediği senelik limitler çerçevesinde harcama birim 

Müdürlüklerinden gelen talepleri:  

1)Limit içinde ise piyasa araştırması yaparak 4734 sayılı Kanununun Doğrudan Temin Usulü ile 

temin etmek.  

2)Limit üzerinde ise İhale yolu ile teminini sağlamak.  

3)Satın alınacak, üretilecek ve tamir ettirilecek tüm malzemeler için gerekli idari ve teknik 

şartnameyi kullanan veya talep eden birimlere hazırlatmak veya temin etmek.  

4)Mali Yılbaşında ilgili birimlerce talep edilen veya senesi içerisinde yeniden gereksinim 

duyulan mal ve hizmetleri piyasadan mevcut yasa ve yönetmelikler dahilinde temin etmek.  

5)Müdürlüklerden gelen ihtiyaç taleplerini cins, miktar, vasıf ve kapasite yönünden kontrole tabi 

tutmak.  

6)Tespit edilen tahmini bedelleri ve alınan teklifleri İdari ve Teknik Şartnameleri dahilinde tetkik 

ve karşılaştırarak elde edilen neticeyi gerekli evrak ve dokümanlarla birlikte ihale komisyonuna 

arz etmek.  

7)İhale Kararının kesinleşmesinden sonra ilgili firmalara tebligat yapmak, sözleşmeler 

hazırlamak ve sonuçlarını talep etmek.  

8) Temin edilen demirbaş ve tüketim malzemelerinin kayıt ve saklanmasını sağlamak. 

9) Ödeme için muhasebe yetkilisine bildirmek. 

10) Piyasadan temin edilen malzemenin teknik şartnameler uyarınca muayene ve kabul 

komisyonları ile muayenelerini yaptırmak ve bedellerinin ödenmesi için ilgili birimlere 

tahakkuklarını yaptırmakla görevlidir. Ayrıca; 

a) İhale iş ve işlemlerinin takibi ve EKAP’a girilmesi, 

b) Piyasa fiyat araştırmasının yapılması, 

c) Doğrudan temin iş ve işlemlerinin yürütülmesi, 

ç) Belediyenin tüm alım iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 

d) Satın alınan malzemelerin depolanması, 

e) Hakediş iş ve işlemlerinin yapılması, 
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f)Belediye hizmet binası ve kurumsal alanlarının güvenliği ve bakımı hususunda gerekli 

çalışmalar yapmak ve konforlu bir ortam oluşturmak, Xray cihazları ve devriye kontrol sistemi ile 

giriş ve çıkışların 24 saat kontrol altında tutulması sağlanmaktadır. Kaliteli hizmet sunmak için 

kurumsal yapının geliştirilerek kurumun etkin ve verimli çalışmasını sağlamak.  

g) Belediye Hizmet binalarının temizliğinin yaptırılmasını sağlamakla görevli birimdir. Temizlik 

hizmeti için İhale yapılarak personel ihtiyacı karşılanmaktadır. Hijyenik ortamın üst seviyeye 

çıkartılarak, personele konforlu çalışma ortamı sunmak. 

ğ) Kentsel ve Kurumsal faaliyetlerle ilgili proje üretmek ve bu yolla elde edilen kaynak 

miktarının artırmak. Avrupa Birliği Fonlarındaki Hibe programlarını araştırarak, Hibe 

programlarına uygun çalışmalar yapmak ayrıca dış paydaşlarımızla ortak projeler gerçekleştirerek 

Belediyenin hizmet kalitesini artırmak. 

 

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 8 

a)Destek Hizmetleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etme görev ve yetkisine 

sahip Müdür statüsüne haiz amirdir. 

b)Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını  düzenler. 

c)Tahakkuk amiri, harcama yetkilisi ve müdürlük personelinin amiridir. 

ç)Destek Hizmetleri ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar. 

d)Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar. 

e)İlgili mevzuat, Başkanlık ve ilgili Bakanlıklardan gelen genelge, bildiri ve talimatlar 

çerçevesinde görev yapar. 

f)Müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin, çalışma usul ve esaslarına uygun ve etkin olarak 

yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri alır, yetkisini aşan hususları da üst makamlara 

intikal ettirir. 

g)Müdürlükle ilgili temel esas ve uygulamaların belirlenmesi amacıyla faaliyet politikaları 

geliştirir. 

ğ)Faaliyetlerin verimli, ekonomik ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. 

h)Müdürlüğe bağlı tüm birimler arasında iş tasnifi ve koordinasyonu sağlar. 

ı)Destek Hizmetleri Müdürü Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler 

ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle 

sorumludur. 

i)Müdür, görevlerin yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olup, Başkanlık Makamı ile 

Başkanın görevlendirdiği Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 

 

Personelin görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 9  

a) Personel, bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde, emir ve talimatlar 

doğrultusunda gereken özen ve sürati göstererek yapmak. 

b) Personel, görev tanımında yer almayan, ancak müdür tarafından göreviyle alakalı verilecek 

diğer görevleri de yerine getirmek. 

c) Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirmek. 

ç) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek. Bu amaçla etkinliklere istekli olarak 

katılmak. 

d) Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koymak. 

e) İş bölüşümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde 

çalışmak. 

f) Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirmek. 
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g) Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı 

artırmak. 

ğ) Faaliyeti için müdürünce talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz 

hazırlamak. 

h)Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirmek. 

ı) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol etmek. 

i) Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutmak. Bu 

konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunmamak. 

j) Irk, sınıf ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranmak. 

k) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı 

kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmek. Devir işlemini gerçekleştirmeden 

görevinden ayrılmamak. 

l) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenle yürütülmesi, personel arasındaki 

düzenin sağlanması için gayret ve çaba göstermek. Olumsuz bir durumda konuyu müdüre 

yansıtarak müdürün bu konuda gerekli önlemleri almasını sağlamak. 

m) Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket etmek. Uygulamalarda 

adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışmak. 

n)  Personel görevlerini yaparken mevzuatın kendisine tanımış olduğu ve amirlerinin verdiği tüm 

yetkilere sahiptir. 

o)  Personel iş ve işlemlerden amirlerine karşı hiyerarşik olarak sorumludur. 

ö) Müdürün kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından 

sorumludur. 

 

Birimlerin görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 10  

1) Satın alma ve Piyasa Araştırma Biriminin görev, yetki ve sorumluluğu 
a)4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa İlişkin, 

konu ile ikincil ve üçüncül mevzuat hükümlerine göre Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu Mal ve 

Hizmetleri temin etmek, 

b)Her alım için bir dosya tanzim etmek. 

c)5018 Sayılı Kanunun 60.Maddesi'ne istinaden diğer harcama birimlerine ait olan ve üst yönetici 

tarafından onay verilen; mal ve hizmet alımlarına ilişkin piyasa araştırması yapmak, 

ç)Onayı alınan Müdürlüğümüz kayıtlarına intikal eden doğrudan temin avansı veya ihale 

yöntemleri ile temin edilecek alımın teknik özelliklerini araştırmak 

d)Diğer harcama birimlerinin ihtiyaç duydukları Mal ve Hizmetler ile Yapım işlerine ilişkin olan 

ve Müdürlüğümüze gönderilen ihale dosyalarının ilan aşamasından sözleşmelerin bağıtlanması 

aşamasına kadar ihale iş ve işlemleri yapmak, 

e)Tüm hizmet birimlerine ait binaların, büroların genel temizlik ve çay ocakları hizmetlerini 

yapmak veya ihale ile yaptırmak kontrollük hizmetlerini ve hak edişlerini yapmak, 

f)Hizmet binalarına ait ısınma soğutma sistemlerine ait küçük çaplı elektrik tesisatı onarımları, 

telefon sistemi, telefon santralleri büro makineleri ve cihazları vb. bakım onarımlarını yapmak-

yaptırmak ve hak edişlerini düzenlemek, 

g)Birimlerimize ait ortak ve benzer nitelikte olan, hizmetleri yapmak ve yaptırmak, 

ğ)Tüm birimlerimizin ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemesi, fotokopi tonerleri, yazıcı kartuşları, 

temizlik malzemeleri vb. diğer tüketim malzemelerini taşınır mal ambarında stoklamak 

hizmetlerine sunmak, 

h)Başkanlık Makamınca verilecek diğer görevleri yapmak. 

ı)Satın alma, avans işlerini ilgili yönetmelik usulüne göre hazırlamak. 
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2)İhale Bürosu Biriminin görev, yetki ve sorumluluğu 

İhale Birimi: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan Belediyemizin tüm mal, 

hizmet ve yapım işleri ihaleleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan İhale Birimi 

tarafından yürütülmektedir. İhale Birimi'nde, İhale Yetkilisi (Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Müdürü) idaresinde 2 işçi personel olmak üzere 3 personel görev yapmaktadır. 

İhale Biriminin görevleri: Sürekli değişen ve güncellenen Kamu ihale mevzuatını takip ederek 

değişikliklerin gerçekleşecek olan ihalelerde uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, 

a)Müdürlüklerce hazırlanan ihale şartnameleri ve dokümanlarını (şartname dosyaları) incelemek, 

mevzuata uyumlu hale getirilmesini sağlamak ve denetlemek, 

b)Talepte bulunan müdürlüklere teknik destek sağlamak, gerektiğinde ihale dokümanları dosyası 

hazırlanmasına destek olmak, 

c)Müdürlüklerden ilan edilmek üzere gönderilen ihale dokümanları dosyasına göre ilan metnini 

hazırlamak, ilan için Kamu İhale Kurumu tarafından oluşturulan elektronik kamu alımları 

platformu (EKAP) üzerinden tüm iş ve işlemlerin gerçekleşmesi ve takip edilmesini sağlamak, 

ç)Kesinleşen ihale kararına itiraz olmaması halinde itiraz süresinin bitiminden itibaren üç gün 

içinde ihale üzerinde kalan istekliye sözleşmeye davet yazısını tebliğ etmek, 

d)İlan bedelini Mali Hizmetler'den alıp, ilgili yere yatırmak, 

e)İlan metninin mevzuatta ön görülen süre ile ve yayınlanmasını takip etmek, 

f)Rekabet ortamı oluşturmak üzere İlan metninin mevzuatta zorunlu duyuru şekli dışında 

duyurulmasını sağlamak (Belediye ilan panolarında asmak, Belediye internet sitesinde duyurmak, 

ilan metnini İlgili meslek odasına yazı ile göndermek v.b. ) 

g)Gerektiğinde düzeltme ilanı yapmak, 

ğ)İlan faturalarını Mali Hizmetler'e iletmek, 

h)İhale dokümanlarını çoğaltmak, 

ı)Sözleşmenin imzalanmasından sonra sözleşme dosyasını Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne ve İlgili 

Müdürlüğü göndermek, 

i)İhale mevzuatına uygun olarak ilanın yayınlanmasından sonra en geç 3 gün içinde ihale 

komisyonu üyelerine incelemeleri için ihale dokümanlarının suretlerini vermek, 

j)İhale komisyonu üyelerine görevlendirme onayı ve ihale tarihini tebliğ etmek, 

k)İhale dokümanlarına itiraz olması halinde mevzuatta ön görülen süre de raportör oluşturulması 

ve itirazın cevaplandırılmasını takip etmek, 

l)İhale dokümanlarına itiraz halinde gerektiğinde zeyilname düzenlemek, 

m)İhaleye girmek isteyenlere ihale dokümanlarını satmak, 

n)Pazarlık usulü ihalelerde teklif alınacak isteklilere davet mektubu ve ihale dokümanlarını 

göndermek, 

o)Verilen teklifleri tutanakla teslim almak, 

ö)Teklif zarfı içine suret belge koymak isteyen isteklilerin asıl belgelerini kontrol ederek suret 

belge üzerine aslı görülmüştür kaşesi basıp onaylamak, 

p)İhale saatine kadar verilen tüm teklifleri tutanakla ihale komisyonuna teslim etmek, 

r)İhale sırasında Komisyonca açılan teklif zarflarında bulunan belgeleri ve teklif edilen bedelleri 

tutanağa işlemek, 

s)İhaleden sonra teklif zarfına konulmuş asıl belgeleri isteyen isteklilere belgelerin suretlerini 

alarak asılları iade etmek, 

ş)İhalede değerlendirme dışı kalan ve ilk iki sırada bulunmayan isteklilerin geçici teminatlarını 

iade etmek, 

t)İhale teklif zarfı içinde isteklilerce sunulan yeterlik belgelerinin incelenmesinde İhale 

komisyonuna yardımcı olmak, 
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u)İsteklilerden sundukları belgeler veya teklifleri ile ilgili açıklama istenmesi gerekmesi halinde, 

yazışmaları yapmak ve süreyi takip etmek, 

ü)Kesinleşen ihale kararını ve değerlendirme dışı kalan isteklilerin değerlendirme dışı kalış 

gerekçelerini mevzuatta ön görülen 3 gün içinde ihaleye teklif veren tüm isteklilere posta veya 

elden tebliğ etmek, 

v)Kesinleşen ihale kararına karşı itiraz olması halinde mevzuatta ön görülen sürede raportör 

oluşturulması ve itirazın cevaplandırılmasını takip etmek, 

y)İtiraza karşı verilen cevabın isteklilerce uygun bulunmayıp Kamu İhale Kurumu'na itirazen 

şikayette bulunulması halinde, İhale dokümanlarının ve teklif zarflarının suretlerinin çıkarılarak 

verilen süre içinde Kamu İhale Kurumuna iletmek, İhalenin iptalinin gerekmesi halinde iptal ilanı 

hazırlayıp, ilan ettirmek, 

z)Sözleşmenin imzalanmasından sonra ikinci sıradaki isteklinin geçici teminatını iade etmek, 

za)Gerektiği hallerde ihale sonuç ilanı hazırlayıp yayınlatmak, 

zb)İhale sonuç formu düzenleyip Kamu İhale Kurumu'na göndermek, 

zc)İhaleleri Belediyemiz internet sitesinde duyurmak, 

zç)Gerek Bilgi Edinme Kanunu gerekse Meclis Soru Önergeleri nedeniyle istenen ihale 

bilgilerini vermek. 

 

3)Taşınır Mal Ambar Biriminin görev, yetki ve sorumluluğu 

a)Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında Müdürlüğümüze ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve 

kullanımı sağlamak. 

b)Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle 

alınış amaçları doğrultusunda kullanılması imkânı kalmayan veya tamiri mümkün veya ekonomik 

olmayan arızalar nedeniyle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan taşınırlar ile 

üretim sırasında elde edilen kırpıntı, döküntü ve atık parçaları hurdaya ayırmak. 

c)Zimmetle teslim edilen dayanıklı taşınırların, kullanıcılarının görevden ayrılması halinde söz 

konusu taşınırların ambara iadesinin sağlanması. 

ç)Kayıtların Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir 

şekilde tutulmasını sağlamak. 

d)Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak. 

e)Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması 

için gerekli tedbirleri almak. 

 

4)Koruma ve Güvenlik Amirliği Biriminin görev, yetki ve sorumluluğu 
a)5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Kanunun uygulanmasına ilişkin 

Yönetmelikte bulunan esas ve usulleri uygulamak.          

b)Belediye binası ve ek binaları ile belediyeye ait açık, kapalı bina ve tesislerinde silahlı ve 

silahsız koruma ve güvenliği sağlamak. 

c) Bina ve görev alanı çevresinde düzenli devriye hizmeti yaparak maddi ve manevi hasara yol 

açabilecek olayları engellemek ve yetkililere bildirmek. 

ç)Belediyede mesai saatleri dışında tasarruf sağlayacak gereksiz elektrikleri söndürme, akan 

muslukları kapatma vb. önlemleri almak bu konudaki arızaları en kısa sürede idare yetkililerine 

bildirmek. 

d)Tabi afetler ve olağanüstü durumlarda İdare yetkililerinin belirlediği ilk müdahalede bulunma, 

gerekli malzemeleri kurtarma ve koruma altına alma hizmetlerini yapmak. Tüm birimlere 

bildirmek. 

e)Belediye içerisinde izdiham görüntüsü yaratan birikme ve yığılmaları idarenin prensipleri 

doğrultusunda önlemek ve intizama sokmak. 

f)Ziyaretçilerin etkinliklere katılırken çevreye zarar vermesini önlemek. 
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g)Belediyeye ait otopark ve garajlarda uygunsuz park yapanları engellemek, bu alanlarda trafiği 

aksatanları uyarmak, trafik akışını sağlamak. 

ğ)görev alanında Kurum Amirinin yazılı izni olmadan binek araç, iş makinesi, ağır vasıta gibi 

araçlarla makine, teçhizat, el aletleri demirbaş ve sarf malzemesi çıkmasını engellemek. 

h)Belediye bina ve tesislerine çalışma saatleri dışında izinli personel haricinde yetkisiz personeli 

sokmamak. 

ı)İdare personelinin işlediği suçlar konusunda idare yetkililerini bilgilendirmek. 

i)Görev alanı içerisinde resmi kolluk kuvvetlerinin görev ve yetki alanına giren suçların oluşması 

halinde İdareyi ve resmi kolluk kuvvetlerini haberdar etmek ve onlar gelene kadar gerekli 

tedbirleri almak. 

j)Ziyaretçilerin ve vatandaşların güvenlik kurallarına uymalarını sağlamak. 

k)Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 157. 

maddesine göre yakalamak.  

l)Görev alanında haklarında yakalama tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri 

yakalamak ve aramak. 

m)Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete almak. 

n)Türk Medeni Kanununun 981. Maddesi, Borçlar Kanununun 52. Maddesine, Türk Ceza 

Kanununun 49. Maddesinin birinci fıkrasının (1)ve(2) numaralı bentlerine göre zor kullanma 

yetkisini  kullanmak. 

o)Koruma ve Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu 

kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik 

sistemlerinden geçirmek. 

ö)1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 127. Maddesine göre yakalamak ve 

yakalama nedeniyle orantılı aramak. 

p)5188 sayılı Özel Hizmetlerine dair Kanun gereği mevcut Koruma ve Güvenlik ve Görevlilerin 

görev sevk ve idaresini sağlamak. 

 

5)İdari İşler Biriminin görev, yetki ve sorumluluğu 
a)Bina ve Bahçe temizliğinin düzenli bir şekilde yapmak. 

b)Çay ocaklarının iş ve işleyişini yapmak. 

c)Ek binaların temizlik işini yapmak. 

ç)Belediye binası merdiven, lavabo asansör ve camlarının temizliğini yapmak. 

d)Belediye binasına resmi bayramlarda Türk Bayrağı asmak. 

e)Belediye birimlerinin bürolarının temizliğini yapmak. 

f)Çöp kutularının temizliği yapmak. 

g)Belediye birimlerinin fotokopi işlerini yapmak 

ğ)Belediye birimlerine gelen telefonları yönlendirmek ve belediyeden aranan numaraların 

takibini yapmak. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Denetim 

 

 

MADDE 11  

Müdürlük çalışmaları ve sonuçları Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına 

tarafından denetlenir. Müdürlük Başkanın talimatı üzerine çalışmaları ile ilgili her türlü bilgi ve 
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belgeyi inceleme ve denetlemeye esas olmak üzere sunmakla yükümlüdür. Destek Hizmetleri 

Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir. 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

 

Hüküm bulunmayan hususlar 

MADDE 12 

İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 

 

 

 

 

Yürütme: 

MADDE 13  

Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Başkanlığı’nca yürütülür. 

 

Yürürlük: 

MADDE 14  

Bu yönetmelik 5393 sayılı kanun maddesinin 18/1-m bendi gereği Buca Belediyesi Meclisince 

kabul edildikten sonra 3011 sayılı Kanun Maddesi 2. Gereği mahallinde çıkan gazete ve diğer 

yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

 


