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T.C. 

DAZKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü 

GÖREV VE ÇALIȘMA YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve 

yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Dazkırı Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, 

yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

Hukuki dayanak 

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında; 

a) Belediye: Dazkırı Belediyesini, 

b) Başkan: Dazkırı Belediye Başkanını, 

c) Meclis: Dazkırı Belediye Meclisi, 

ç) Başkan Yardımcısı: Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Dazkırı Belediye Başkan 

Yardımcısını, 

d) Müdürlük: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü, 

e) Müdür: Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak 

üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları, 

f) 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 ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

Kuruluş 

MADDE 5- (1) Dazkırı Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 

48 inci maddesi ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı 

Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak 

oluşturulmuştur. 

(2) Müdürlük görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konulara göre ayrılmış alt birimlerden oluşur. Alt 

birimler; Ruhsat ve Denetim Şefliği alt birimi ile ihtiyaç halinde kurulacak diğer alt birimlerden oluşacak şekilde 

yapılandırılır. Bu görevler ayrı ayrı veya birleştirilerek yürütülebilir. 

(3) Müdürlükte kurulacak alt birimler ve görevlilerin alt birimler arasındaki dağılımı başkan onayı ile müdür 

tarafından belirlenerek yazılı olarak bildirilir. 

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 6- (1) Aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür; 

a) Belediye sınırları içerisinde açılmış veya açılacak tüm sıhhi ve gayr-i sıhhi işyerlerinin 14/06/1989 tarih ve 

3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun ile ruhsat yönünden denetlenmesi ve ruhsatlandırılması, 

ruhsatsız faaliyette bulunan işyerleri hakkında yasal işlem yapılması, 

b) 5216 sayılı Kanunla ruhsat ve denetim yetkisi ilçe belediyelerine bırakılan 04/07/1934 tarih ve 2559 sayılı 

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu çerçevesinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesi ve 

ruhsatlandırılması, 

c) 02/01/1924 tarih ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu’na tabi işyerlerine Hafta Tatili Ruhsatı verilmesi, 

ç) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almak isteyen sıhhi, gayr-i sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini 

2005/9207 sayılı yönetmelikte aranan ortak ve özel niteliklere uygunluk şartlarını denetleyen; Gıda Mühendisi, 

Veteriner Hekim, Çevre Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Tabip, Zabıta Müdürü ile Ruhsat ve Denetim Müdürü unvanlı 

çalışanlarından oluşan “Ruhsat Komisyonu ”nu Başkanlık Makamı onayı ile görevlendirmek, 
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d) Başkanın veya sorumlu Başkan Yardımcısının başkanlığında sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin denetimiyle ilgili 

Müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması, 14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanuna tabi olan veya Başkanlık oluru 

ile Müdürlükte görev yapan personelin aynı zamanda denetim yapabilme yetkisinin de verilmesi, 

e) Sıhhi ve gayri sıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile ilgili şikâyetlerin giderilmesi için 

gerekli önlemlerin alınması, 

f) Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işyerlerine Belediye Encümenince cezai işlem 

uygulanmasını sağlamak. 

g) Gerek denetimlerdeki tespitlerde gerekse Belediye’ye gelen bilgi ve şikayetler neticesinde; insan sağlığına 

zarar veren, çevre kirliliğine yol açan, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, 

imar, kat mülkiyeti ve tabii çevrenin korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı davranan işyerlerini gerekli ikazlar 

neticesinde olumsuzlukların giderilmemesi durumunda Zabıta marifetiyle faaliyetten men etmek, 

ğ) Belediye’nin diğer müdürlükleri, merkezi idareye bağlı birimler ile diğer kurum ve kuruluşlardan gelen 

yazılara cevap vermek, 

h) Kendi yetki ve sorumluluğuna verilen işleri verimli, kaliteli ve zamanında yapmak, 

ı) Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmek, 

i) Mevzuatın Belediyelere tanıdığı yetkiler dahilinde, Müdürlükle ilgili ücret tarife tekliflerinin hazırlanıp 

meclise sunulması, 

j) Müdürlüğün yıllık bütçesinin hazırlanması, 

k) Müdürlüğün kısa, orta, uzun vade plan, program ve hedeflerini belirleyen stratejik planların hazırlanması, 

l) Başkanlık Makamına, Encümene, Meclise Müdürlükle ilgili teklifler sunulması ve belediyenin bu üç organınca 

verilen kararların uygulanması,  

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 7- (1) İşletme Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan 

Yardımcısına karşı sorumlu olup; 

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli 

yürütülmesini sağlamak, 

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, 

personelini bilgilendirmek ve eğitmek, 

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak, 

ç) İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır 

işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,  

d) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak 

rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek 

uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek, 

e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak, 

g) Müdürlüğün tahakkuk amiri, harcama yetkilisi ve Müdürlük personelinin amiridir, 

ğ) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar. 

ı) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak, 

i) Harcama yetkilisi olarak, 10/12/2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda 

belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek, 

j) İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, 

k) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir. 

Ruhsat ve Denetim Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 8- (1) Aşağıda belirtilen görevler, ruhsat ve denetim şefi tarafından yürütülür;   

a) Sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması işlemleri, 

b) Gayrı sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması işlemleri, 

c) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması işlemleri, 

ç) Hafta tatili ruhsatı işlemleri, 

d) Şefliği ile ilgili her türlü evrakın takip ve neticelenmesinden sorumludur, 

e) Ruhsat komisyonlarının çalışmalarını koordine etmek, 

f) Müdür tarafından verilecek diğer görevlerin yapılmasından sorumludur, 
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g) Hazırlanan ruhsatları ilgilisine teslim etmek, 

ğ) Sıhhi, gayrı sıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin rutin, periyodik talep ve şikayet üzerine istenilen 

denetimlerini 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 13 üncü maddesine göre 

yapmak, 

h) Denetim ekiplerinin iş, görev ve çalışmalarını organize etmek, 

ı) Denetim çalışmalarını günlük, aylık dönemler ve yıllık raporlar halinde birim müdürüne ermek, 

i) Denetimlerde Zabıta Amirliği ile koordinasyonu sağlamak, 

j) Denetim elemanlarının tespit ve tebliğ tutanaklarını, tebliğ ücreti tahakkuku ve tahsili için aylık periyotlarla 

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirmek, 

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 9- (1) Personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir; 

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

gereken özen ve sürati göstererek yapar, 

b) Personel görevlerini yaparken mevzuatın tanımış olduğu tüm yetkileri kullanır, 

c) Personel iş ve işlemlerden amirlerine karşı hiyerarşik olarak sorumludur, 

ç) Personel, görev tanımında yer almayan ancak amirleri tarafından göreviyle alakalı verilecek diğer görevleri 

de yerine getirir,  

d) Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir, 

e) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır, 

f) Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar, 

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

ğ) Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir, 

h) Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır, 

ı) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar, 

i) Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir, 

j) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder, 

k) Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve 

ilgililerden başkasına açıklamada bulunmaz, 

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

sağlanması için herkes, gayret ve çaba gösterir. Olumsuz bir durumda konu müdüre yansıtılır. Müdür bu konuda 

gerekli önlemleri alır, 

m) Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, 

kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışılır, 

(2) Personel 14/07/1965 tarih, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının, kendisine 

yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar 

MADDE 10: (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde 

hareket edilir. 

 

Yürürlük 

MADDE 11: (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun 

doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 12: (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

 


